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Jaunystės ydų nereikia pasilaikyti senatvei, nes senatvė turi savo trūkumų – Johann Wolfgang von Goethe

Dalinamės Šokių 
šventės įspūdžiais – 6 psl.

,,Draugas” švenčia savo 
gimtadienį! – 3 psl. 
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Lietuva tarp NATO valstybių pagaliau pasijuto su-
prasta dėl Rusijos, nors Aljansas vis dar jaučia pareigą
paaiškinti, kad jo priimti sprendimai dėl atgrasymo
ir gynybos yra teisėti ir nepažeidžia 1997 metų su-
sitarimo su Rusija nedislokuoti NATO bazių arti Ru-
sijos sienų. 

,,Jeigu prieš 3–4 metus, kai mes kalbėdavome apie po-
tencialias grėsmes, į mus daug kas žiūrėdavo nustebęs,
iš dalies netikėjo, manė, kad mes per daug jautrūs arba
tiesiog liguistai reaguojame į kaimyną, tai dabar Puti-
nas pasistengė įtikinti visus. Todėl labai džiaugiausi, kad
taip vieningai ir taip aiškiai visos šalys supranta, kaip
dabar elgiasi Rusija, ką daro Ukrainoje, pasaulyje, ką
daro prie mūsų sienų”, – sakė Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė po diskusijos apie Rusiją per Varšuvos vir-
šūnių susitikimo vakarienę. 

Pasak Lietuvos vadovės, Aljanso sprendimai sutei-

Varšuvoje baigėsi NATO viršūnių susitikimas. 
Roberto Dačkaus nuotr.

„Lietuva pagaliau suprasta” 

,,Savčenko sąrašas” išliks aktualus

Knygos apie Lietuvos narystę Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje pristatyme dalyvavo ir Ukrainos Aukščiausios Rados deputatė
Nadija Savčenko. Martyno Ambrazo nuotr.

Sankcijos prieš asmenis, susijusius su ukrainiečių
dingimu ir kalinimu Rusijoje bei Kryme, turi būti
tęsiamos, sako Lietuvos užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius. Ministro teigimu, neaiškiomis aplin-
kybėmis užsienyje šiuo metu yra kalinamos ,,kelios de-
šimtys” Ukrainos karių, todėl, nors karo pilotė ir Aukš-
čiausios Rados deputatė Nadija Savčenko yra paleista, su
jos dingimu ir teismu susiję asmenys ir toliau lieka ne-
pageidaujami Lietuvoje.

,,Deja, tikrai nemanau, kad tas vadinamasis sąrašų
metodas bus pabaigtas ar išsisėmęs tol, kol nebus išspręsta

problema”, – pirmadienį žurnalistams Vilniuje teigė L.
Linkevičius.

Vilniuje viešinčios N. Savčenko teigimu, panašūs są-
rašai turėtų būti sudaromi dėl kiekvieno neaiškiomis ap-
linkybėmis dingusio ukrainiečio ir šis klausimas, pasak
Aukščiausios Rados deputatės, turėtų būti keliamas Eu-
ropos žmogaus teisių teisme Strasbūre ir Hagos tribunole.
,,Jeigu nusikaltėliai nebus nubausti, jie toliau tęs savo nu-
sikaltimus”, – bendros spaudos konferencijos metu su L.
Linkevičiumi kalbėjo N. Savčenko.

– 9 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

kia Lietuvai vienybės ir pasitikėjimo. ,,Būtent
dabar, kai esame priėmę tokius sprendimus,
galime nebijoti ir laisviau žiūrėti į dialogą,
kontaktų atnaujinimą, kurie jokiu būdu ne-
gali pakeisti atgrasymo ir saugumo priemo-
nių stiprinimo, o turi eiti kaip papildoma prie-
monė, kad visiškai neužsidarytume ir jokios
geležinės naujos uždangos neatsirastų Euro-
poje”, – pabrėžė D. Grybauskaitė. 

– 9 psl.



Laimė, literatūrologas Algimantas Bučys straips-
nyje „Savižudybės ženklas Pilėnų istorijoje, arba kaip
mokslininkas virsta pamokslininku”, vaizdžiai ir įti-
kinamai papasakojo, ko verti D. Barono priekaištai
viduramžiais gyvenusiems lietuvių kariams.

Kur kas skaitlingesnės už mus tautos Pilėnus
būtų išaukštinusios ir filmuose, ir romanuose, ir dra-
mose, ir paminkluose. Mes – tarsi bijome didžiuotis
dalykais, kurie neabejotinai verti pagarbos. Kur kas
gausesnės už mus tautos dantimis ir nagais būtų įsi-
kibusios į  Karalystės statusą. Mes gi savanoriškai
save menkiname, kaip tai darė ir daro kaimyninės,
mūsų išnykimu suinteresuotos tautos.

Mums neleidžiama, mums trukdoma atkurti
tai, ką praradome ilgais rusifikacijos, polonizacijos
ir germanizacijos šimtmečiais. Mus tarsi specialiai
įvelia į gynybinius karus, kad negalėtume eiti į prie-
kį.

Štai „Lietuvos ryte” skaitau Kotrynos Šimaitie-
nės tekstus ir netikiu, ir stebiuosi. Ji ragina Lietu-
vos lenkus į mus, lietuvius, žvelgti „kaip į savo jau-
nesniuosius, mažuosius brolius, kurie dažnai pri-
krečia eibių”, nes mes, lietuviai, tik pamanyk, nie-
kaip nenorime į savo abėcėlę įsileisti svetimų raidžių.

Į tuos, kurie mano, jog lietuviškosios abėcėlės ne-
dera taikyti prie lenkiškų užgaidų, K. Šimaitienė
svaido įžeidžius epitetus: „kalbos talibanas terori-
zuoja”, „nukriošęs sovietikas sunkiai gali adaptuo-
tis demokratinėje visuomenėje”, „girdžiu mekeni-
mus”, „perkaitę superpatriotai”... 

Šią dažnai lrytas.lt tinklalapyje ka-
tegoriškas pastabas skelbiančią autorę
pavadinčiau komentatore, kuri menki-
na, niekina viską, kas lietuviška. Jai at-
rodo bloga ne tik lietuviškoji abėcėlė, jai
užkliuvo ir Lietuvos himas – Tautiška
giesmė. Ji entuziastingai sveikina su-
kūrusius naująją lietuviškojo himno
versiją. 

Kiek anksčiau muzikologas Vikto-
ras Gerulaitis tvirtino, kad mūsų him-

nas yra niekam tikęs, nes primityvus ir per daug il-
gas. K. Šimaitienė mano, kad Lietuvai būtina „atsi-
kratyti senų baimių”. Esą Erikos ir Jurgio Didžiu-
lių sukurta naujoji himno versija – neabejotinas gė-
ris, grožis, meniškumas, modernumas, kūrybišku-
mas. Ukraina ir Amerika turi roko versijas savie-
siems himnams, tad ir mes neišsiversime be naujo-
vių. O visi tie, kurie bandys abejoti naujosios versijos
prasmingumu, bus išvadinti paskendę „stagnacijos
gniaužtuose”, „neleidžiantys skleistis nei menui, nei
grožiui, nei muzikai, nei kūrybai”...

Kokius pakeitimus turėsime padaryti dar, kad K.
Šimaitienė mūsų nevadintų „pasilikusiais mažame
kambarėlyje tarp keturių sienų, kuriame iki pat gy-
venimo pabaigos niūniuosime tik vieną melodiją, tik
vienu ritmu ir su rūsčiu kartėliu lūpose”?

Gal netrukus pasipils raginimų keisti ir patį Lie-
tuvos vardą, nes jam trūksa modernumo, be to, tau-
tinių mažumų atstovams jį sunku ištarti. Tikriausiai
neteks ilgai laukti dienos, kai bus kalbama, jog
Lietuva – puiki šalis, tik bėda, kad joje gyvena per
daug lietuvių.

Vienintelė paguoda:  Varšuvos viršūnių susiti-
kime nebūta atsižegnojimų nuo prisiimtų įsiparei-
gojimų bei duotų pažadų. Lietuvoje, Latvijoje, Esti-
joje netrukus turėsime po tūkstantį NATO karių. Ži-
noma, omenyje turint Kremliaus agresyvumą, jų di-
vizijas mūsų pasienyje – nedaug.  Bet tas divizijas su-
stabdys ne tiek tas tūkstantis karių, kiek NATO ryž-
tas mus ginti.  

Užrašų knygelėje pasižymėjau: šių
metų spalio 8–9 dienomis derėtų
aplankyti teatrą „Lėlė”, kuriame

bus demonstruojama Rolando Kazlo re-
žisuoto spektaklio „Lietuviškomis temo-
mis” premjera.

Kodėl panorau pamatyti būtent R.
Kazlo spektaklį „Lietuviškomis temo-
mis”? Juk pastaraisiais metais nebe-
vaikštau į teatrus. Šiuolaikinis teatras,
kur daug triukšmo, maivymosi, darky-
mosi, o tikrų jausmų maža, man neįdomus. Moder-
nusis teatras, kuriame siekiama šaipytis iš visko, kas
lietuviška, tradiciška, įprasta, šventa, – atstumian-
tis.

Būtent dėl įsivyravusių šiuolaikiškumo, mo-
dernumo tendencijų beveik išnyko poreikis skubė-
ti į Nacionalinį dramos ar Jaunimo teatrus net tais
atvejais, kai, regis, ir režisieriai iškilūs, ir temos –
aktualios. Nenoriu dar sykį nusivilti. Kiek jau kar-
tų jaučiausi apgautas: afišos, anotacijos, recenzijos
– puikios, o spektaklis – tuštuma ir nusivylimas.   

Bet R. Kazlo kūrinys „Lietuviškomis temomis”,
regis, nepanašus į tuos, kuriuose lietuvybė – tarsi
keiksmažodis. Intrigą sukėlė „Lietuvos ryte” pa-
skelbtas interviu su R. Kazlu. Dėmesį patraukė re-
torinis klausimas: „ar mes išliksime”. Lietuvoje ne
tiek daug garsių, žymių meno, kultūros žmonių, ku-
riems viešai rūpi, ar išbandymas laisve, demokra-
tija, respublika ir atviromis sienomis bus paskuti-
nis lietuvių tautai? Lietuvoje jau ne visi intelektualai
drįsta viešai ginčytis su tais, kurie mūsų istoriją tik
menkina, žemina, nes, esą, lietuviai negali turėti nie-
ko didingo bei įspūdingo.

Sprendžiant iš lrytas.lt straipsnio, aktoriui R.
Kazlui skauda dėl tokios perspektyvos. Ir jis nevengia
apie tai prabilti. Jis mato, kad lietuviai nūnai – „iš-
blaškyti,  pasimetę  dabartyje,  neramiai   žvelgia į
ateitį”, kad „išgyvena dramatišką laikotarpį”, kad
„turi daug galimybių, bet tuo pačiu metu vyksta ty-
lus pasitraukimas to, kas gyvybiškai svarbu ir
sava”.

Štai vaidinimą, kur nesityčiojama iš lietuviš-
kumo, norėčiau pamatyti. Tokie spektakliai, knygos,
filmai, straipsniai – jau retenybė. Vis dažniau vy-
rauja anie, kitokie. 

Net Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos pro-
ga „Lietuvos žinios” paskelbė interviu su istoriku Da-
riumi Baronu, tuo liūdnai pagarsėjusiu istoriku, ku-
ris tyčiojosi iš Pilėnų gynėjų aukos, esą Margirio ka-
riai, pasirinkdami ne vergiją, bet mirtį, pade-
monstravo ne tiek drąsą, kiek bailumą. Tad ar ver-
ta stebėtis, kad ir visi kiti teiginiai, Liepos 6-osios
proga užrašyti pokalbyje „Baltų Atlantidos paieškos:
kodėl klesti pasakos”, – panašūs į samprotavimus
apie Pilėnų tragediją. 

Pavyzdžiui, kritikuojama Jūratė Statkutė Ro-
sales, parašiusi knygą „Europos šaknys”. Tame
veikale – nieko tikro, vien pasakos.

Abejojama ir tvirtinimais, kad Lietuva galinti di-
džiuotis karalystės statusu. Istorikas D. Baronas ne-
kreipia dėmesio, kad rimtų istorinių romanų auto-
rius rašytojas Petras Dirgėla, be kita ko, ne mažiau
už istoriką gilinęsis į Lietuvos praeitį, tvirtino:
„Lietuvos valstybingumo pamatas – karalystė”.
Taip, karalius nėra amžinas, jis mirė, bet juk kara-
lystės statusas – neatšaukiamas. Sykį sukurta vals-
tybė išliko ta pati, net ir svetimųjų užimta („Apie Ka-
ralystę”; „Naujasis židinys – Aidai”, 2016 metai). 

Tad kas galėtų man paaiškinti, iš kur atsiranda
begalinis noras menkinti viską, kas sava, artima, su-
prantama? Galėtume per amžių amžius didžiuotis Pi-
lėnų žygdarbiu, bet štai atsiranda istorikų, kurie
mano, jog pasirinkę vergiją lietuviai būtų buvę
narsesni.
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GINTARAS VISOCKAS

Medalių lietus

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ministras
pirmininkas Algirdas Butkevičius pasvei-
kino 32-ejų metų Londono olimpinių žai-

dynių čempionę Laurą Asadauskaitę-Zadnep-
rovskienę, šeštadienį laimėjusią aukso medalį Eu-
ropos šiuolaikinės penkiakovės čempionate So-
fijoje, Bulgarijoje. Kartu su kitomis Lietuvos mo-
terų penkiakovės rinktinės narėmis Gintare
Venčkauskaite ir Karolina Gužauskaite L. Asa-
dauskaitė-Zadneprovskienė taip pat nugalėjo ir ko-
mandinėje įskaitoje. L. Asadauskaitė-Zadnep-
rovskienė Europos čempione tapo trečią kartą. Ji
Senojo žemyno pirmenybių auksu džiaugėsi ir
2012 bei 2015 metais. 

Sekmadienį irkluotojas Armandas Kelmelis
laimėjo aukso medalį Europos jaunių iki 18 metų
irklavimo čempionate Trakuose. Jaunąjį sporti-
ninką taip pat pasveikino Lietuvos prezidentė, pa-
linkėjusi ,,pačios didžiausios sėkmės kopiant į
sporto aukštumas”. 

D. Grybauskaitė ir premjeras A. Butkevičius
savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino ir
Pasaulio jaunimo krepšinio čempionato bronzą iš-
kovojusius Lietuvos sportininkus. 17-mečių vai-
kinų komanda – trenerio Gedimino Petrausko auk-

lėtiniai – sekmadienį Saragosoje nugalėjo Ispa-
nijos rinktinę ir tapo pirmaisiais lietuviais, pa-
sidabinusiais šios amžiaus grupės pasaulio čem-
pionato medaliais.

Lietuvos vadovai už šį pasiekimą dėkoja rink-
tinės treneriams ir visam personalui, prisidėju-
siems prie sėkmingo pasirodymo pasaulio pir-
menybėse. 

,,Draugo” info

Į Vilnių sugrįžo penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-
Zadneprovskienė, iškovojusi Europos čempionato
auksą.                                 Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



jai jau teko sumokėti, yra didžiulė. Todėl artimiau-
siu metu Kremlius turėtų susilaikyti nuo kokio
nors naujo konflikto eskalavimo. Kita vertus, manau,
kad dėl čia priimtų sprendimų padėtis Rytų Ukrai-
noje kol kas nepasikeis. Krymo klausimas Rusijai itin
svarbus. Tai bus ilgalaikė problema. Geriausiu atveju
situacija nepaaštrės. Šiuo metu pagrindinė užduo-
tis – stabilizuoti padėtį, kad ji neišsirutuliotų į dar
didesnio masto konfliktą. ...Problema, kurią matau
pastaruosius porą metų, yra Rusijos vidaus politikos
diskurso degradacija. Išsitrynė riba tarp veiksmų
analizavimo ir propagandos. Žmonės, kuriuos kaž-
kada laikiau rimtais politologais, analitikais, tapo
propagandistais. Manau, tai yra itin pavojinga. Ap-
skritai mūsų vidaus politikoje vyrauja kažkoks
veiksmų paaiškinimas – mes taip pasielgėme, nes ne-
turėjome kitos išeities. Dažnai kartojama, kad Ru-
sija yra verčiama taip elgtis, kad jai nepalikta kito
kelio. Įsivaizduojama, kad aplinkui esantys priešai
spaudžia iš visų kampų”. 

Taip, NATO daug mums pažadėjo, ne be reika-
lo Lietuvos Prezidentė kalba taip užtikrintai. Ji sako,
kad po įstojimo į NATO Lietuva ir Baltijos valstybės
pirmą kartą tiek daug laimėjo. „Seniai išaugome iš
to laikmečio, kai turėjome krūpčioti nuo to, kaip Ru-
sija reaguos. Mūsų tikslas ir sutarimas yra pirmą
kartą po Šaltojo karo investuoti į Aljanso šalių gy-
nybą. O krūpčioti ir reaguoti – tai ne mūsų darbas”,
– sakė D. Grybauskaitė.

Liepos 8 d. Aljanso valstybių vadovų priimtu
sprendimu Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijo-
je įsikurs bataliono dydžio sausumos pajėgų grupės.
Tai sudaro apytikriai po 1 000 karių kiekvienoje vals-
tybėje, neskaičiuojant amerikiečių sąjungininkų
užtikrinimo priemonių šalia NATO: pratybose da-
lyvaujančių JAV karių kuopų ir būsimos amerikie-
čių karių brigados Lenkijoje. O tai dar apie 4 000 ka-

rių netoli Lietuvos sienos – Lenkijoje. „Ką
gauna Lenkija, gauname ir mes”, – Varšu-
voje žurnalistams sakė Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė. Barack Obama ad-
ministracija Europos užtikrinimo inicia-
tyvai skyrė 3,4 mlrd. dolerių per metus. Tai
keturis kartus daugiau nei buvo. „Gavome
viską, ko tikėjomės, dėl ko tarėmės, dėl ko
derėjomės”, – po vadovų susitikimo sakė ji. 

Kaip pažymi politologas Linas Kojala,
Rytų Europą ginti „pasiryžo visas Aljansas, tai ne-
bėra tik amerikiečių sprendimai ar Rytų valstybių
prašymai. Tai yra konkretūs sprendimai, prie kurių
prisideda netgi tokios šalys kaip Vokietija, kurios
įprastai buvo gerokai atsargesnės”.

Lietuvoje vokiečių vadovaujamas batalionas,
prie kurio turėtų prisijungti Beniliukso šalys ir Nor-
vegija, bus dislokuotas 2017 metų pradžioje. Estijoje
kuriamam batalionui vadovaus Jungtinė Karalystė,
Latvijoje – Kanada, Lenkijoje – Jungtinės Vals tijos.

Kita vertus, Viršūnių susitikimas vyko Jungtinei
Karalystei referendume nubalsavus pasitraukti iš Eu-
ropos Sąjungos, ir anot JAV prezidento B. Obama, tai
yra kritiškiausias momentas Aljanso istorijoje nuo
Šaltojo karo laikų. Bet įdomu, kad Varšuvoje, kur vyko
NATO viršūnių susitikimas, Jungtinės Karalystės už-
sienio reikalų sekretorius Philip Hammond panoro
susitikti su žurnalistais iš Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos. Sekretorius norėjo patikinti baltus, kad ir po „Bre-
xit” britų indėlis į NATO nemažės. „Kaip žinoma, mes
priėmėme sprendimą pasitraukti iš Europos Sąjun-
gos, bet tai nėra sprendimas palikti Europą. Britanija
neatsuks nugaros Europai, nori dirbti su Europa ir
bendradarbiauti gynybos bei saugumo srityje. ...Pa-
grindinė žinia, kurią noriu jums perduoti, kad Bri-
tanija lieka įsitraukusi, yra ir liks antra didžiausia
prie NATO gerovės prisidedanti šalis, NATO bus Bri-
tanijos gynybos politikos šerdis, kaip kad buvo jau
daugelį metų, Britanijos branduoliniai pajėgumai lie-
ka NATO pavaldume ir kartu su JAV bei Prancūzija
užtikrina NATO branduolinį skėtį, kuris apsaugo
NATO strategiškai”, – sakė britų užsienio reikalų sek-
retorius. 

Pradžioje papasakota istorija, kaip „kelių gai-
delį” gali įveikti šalti nervai, moko, kad šaltas Vakarų
protas (arba Šaltasis karas) gali įveikti ir pasaulio
„karo gaidelius”.

Mindaugo karūnavimo dieną vie-
name iš internetinių dienraščių
pasirodė skaitytojo laiškas apie

vairavimą ir „kelių gaidelį”, – taip Lietuvoje
dabar vadinami įžūlūs vairuotojai, kurie
paprastai važinėja prabangiomis mašino-
mis BMW (Anglijoje neseniai apsilankęs sū-
nus sako, kad ir ten yra „kelių gaidelių”, tik
jie važinėja „Audi” automobiliais). Skai-
tytojas rašė: „Man, kaip gana pavyzdin-
gam vairuotojui, labai nepatinka kitų vairuotojų ne-
pagarbus elgesys kelyje – nardymas tarp juostų ne-
rodant posūkio signalo, pavojingas manevravimas
greta pėsčiųjų, signalizavimas pirmai progai pasi-
taikius, įžūlus apvažiavimas ilgos eilės ar koks ki-
toks, kitus eismo dalyvius žeidžiantis veikimas.
Deja, tokių vairuotojų pastaruoju metu Vilniaus gat-
vėse, rodos, nemažėja. Ir nors akcija ‘Karas keliuo-
se’, greičio matuokliai ir efektyvesnis pareigūnų dar-
bas davė gerų rezultatų, vis dėlto iki Vakarų vals-
tybių lygmens mums dar gana toli. ... Taigi Mindaugo
karūnavimo šventė. Važiuojame ramiai, niekur ne-
skubam – eismas didelis, visur pilna pėsčiųjų. Su-
stojus praleisti kito automobilio, atvažiuojančio iš
priekio, prie mūsų prilekia prabangus BMW X5 – bal-
tutėlis, blizgantis ir gana naujas. Dar neprivažiavęs
kala per signalą... Esu šaltų nervų, palaukiu, kol pra-
važiuos automobilis, ir judame toliau. Neskubame,
gatvės siauros, visur vaikšto žmonės. BMW slenka
iš paskos. Sustojame prie šviesoforo sukimui į kai-
rę. Mums – žalias signalas, bet pėsčiųjų – kaip žuvų
per nerštą. Laukiame, kol visi praeis. Prabangusis
BMW X5 vėl signalizuoja, bet mes – nė krust. Veid-
rodėlyje matau, kaip BMV ima mus lenkti. Jis taip
pat suka į kairę, nors šiam posūkiui tėra viena juos-
ta… Aš mėgstu teisybę ir turiu puikius vairavimo
įgūdžius. Aplenkti jam neleidžiu ir į posūkį įvažiuoju
pirmas. ‘Kelių gaideliui’, žinoma, nepatinka ir, pir-
mai progai pasitaikius, jis mus aplenkia, kirsdamas
ištisinę juostą (kaip dažnai teko matyti Rusijos ke-
liuose), ir staigiai stabdo. Sustoju gal per milimet-
rą nuo jo automobilio. Prasiveria durys, pasirodo ‘ke-
lių gaidelis’ ir ima giedoti rusiškai. Pasirodo, jis at-
skridęs iš labai toli – iš Rusijos Tolimųjų Rytų. Rėk-
damas puolė prie mūsų automobilio ir pradėjo jį
spardyti. Vidury baltos dienos, Vilniaus Olimpiečių
gatvėje, per Mindaugo karūnavimo šventę, nepai-
sydamas to, kad užkirto eismą kitoms mašinoms…
Apvažiavau jo BMW, užstačiau jam kelią ir ėmiau
skambinti 112... Tai, matyt, gaidelį išgąsdino, ir šo-
kęs į savo ratuotą valdovo sostą, per šaligatvį ir veją
mus apvažiavęs, spruko...” 

...Mano šneka ne apie vairavimą, o apie rusų drą-
są. Galite įsivaizduoti save svetimos šalies kelyje taip
elgiantis? O rusai gali ir vis labiau įžūlėja. Atrodo,
kad jie tai daro tyčia, norėdami išprovokuoti konf-
liktą/us. Rusų pergalės dieną, gegužės 9-ąją, jų bai-
keriai motociklais legaliais ir nelegaliais būdais ver-
žėsi į Europą rodyti, kad jie yra karo nugalėtojai. Per
Europos futbolo čempionatą gauja rusų sirgalių kaip
mėsos muštinius metaliniais strypais daužė anglų
sirgalius. Rusų lėktuvai ir laivai be paliovos daro pa-
vojingus manevrus prie svetimų valstybių sienų, ir
tik stebuklas, kad dar neįvyko nelaimės. Turkijos pa-
sieniečiai vieną tokį „oro gaidelį” pašovė, ir Turki-
jos premjeras iš pradžių laikėsi labai drąsiai, nes
manė, kad turkai teisūs. Pastaruoju metu jis pasidavė
ir ėmė atsiprašinėti bei visaip Putinui meilikauti (už-
tat Turkijos žemėje po ilgos pertraukos nusileido
rusų poilsiautojų lėktuvas). 

Kas dedasi pasaulyje? Kiek ilgai laikys vaka-
riečių nervai? Tikrai laikys, jie juk demokratai
...bet gali neatlaikyti rusų nervai.

Po NATO viršūnių susitikimo Varšuvoje Lie-
tuvos prezidentė D. Grybauskaitė sakė, kad dabar
mums nebėra ko bijoti. „V. Putinas pasistengė įtikinti
visus, todėl labai džiaugiuosi, kad taip vieningai ir
taip aiškiai visos šalys supranta, kaip elgiasi dabar
Rusija, ką daro Ukrainoje, ką daro pasaulyje, ką daro
prie mūsų sienų... Baltijos šalims kalbėti beveik ne-
reikėjo. Tai buvo geras jausmas”, – žurnalistams Var-
šuvoje sakė ji. (Ten ji taip pat atsisakė duoti inter-
viu Rusijos televizijai.) 

Rusijos tarptautinių santykių tarybos genera-
linis direktorius Andrejus Kortunovas NATO vals-
tybių viršūnių susitikime Varšuvoje tinklalapio
lrytas.lt žurnalistą taip pat ramino: „Gyventi karo
nuotaikomis nereikia. Rusijai brangiai kainavo
konfliktas Ukrainoje, veltis į naują ji neišdrįs. Abe-
joju, kad gali pasikartoti kas nors panašaus, ką ma-
tėme Ukrainoje. Rusija supranta, kad kaina, kurią
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„Karo gaidelius”
įveiks šaltas protas
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

107-eri!  Ar jauti metų naštą?
Iš tikrųjų nelabai... Mano gyvenimas klostosi

pagal kitokius dėsnius –  aš ne žmogus, ne papū-
ga ir ne vėžys…  Aš tarsi atgimstu su kiekviena
išeivijos lietuvių karta. Taigi dabar esu subren-
dęs studentas, turintis daug ateities planų!

Kas naujo tavo gyvenime, kas svarbaus įvyko?
Didžiausia naujiena – mūsų šeimos pagau-

sėjimas. Sulaukiau sesutės, broliuko, pusbrolių,
tiesa, visi labai keistais vardais: Draugas News,
Lithuanian Heritage, Facebook, www.draugas.org.

O kas tave labiausiai nudžiugino pastaruoju metu?
Naujas mano garderobas. Staiga pasijutau

tarsi išėjęs iš Balenciaga firminės parduotuvės –
nušvitęs visomis spalvomis!

Išties neblogai atrodai. O nuliūdino?
Jau kurį laiką mane liūdina faktas, kad daug

kas mane vis dar įsivaizduoja kaip pavargusį senį,
nežino, kiek gyvybingos energijos manyje slypi!
O kai kurie jaunikliai visai nėra apie mane gir-
dėję!

Kokia tavo jaunystės paslaptis?
Hmmm... Per daug negalvoti apie savo amžių.

Ko labiausiai lauki artimiausioje ateityje? 
Labiausiai laukiu ir tikiuosi mūsų olimpie-

čių pergalių Rio, puikaus jaunojo Sabonio debiuto
NBA ir nuostabių skaitytojų vasaros kelionių ap-
rašymo... ir daug daug visko!

Kokių dovanų norėtum sulaukti gimtadienio pro-
ga?

Ko gali norėti ,,Draugas”? Žinoma, kuo di-
desnio būrio gerų draugų! Kartu mes – jėga! Dar
norėčiau dramblio atminties – kad niekada nie-
ko neužmirščiau.

Šiandien DRAUGAS švenčia 107-ąjį gimtadienį!
,,Blitz” interviu su ,,Draugu” jo gimtadienio proga
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TELKINIAI

Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios jubiliejinės parodos atidarymas
RIMAS ČERNIUS

Birželio 30 d. Washingtono didžiausioje
bažnyčioje – Marijos Nekal tojo Prasi-
dėjimo nacionalinėje šventovėje, ba-
zilikoje, vyko Šiluvos Mer gelės Marijos
koplyčios auksiniam ju biliejui paminėti
skirtos parodos atidarymas. Atidarymas
vyko bazilikos apatinėje salėje.

Prieš parodos atidarymą daly-
viai turėjo progos apžiūrėti pa-
čią koply čią, kuri išliko tokia pat

įspūdinga, kokia buvo prieš 50 metų,
jos pašventinimo metu. Koplyčia, kaip
vėliau sa vo kalboje aiškino dr. Jūratė
Ma ciūnas-Landwehr, jungia tris lie tu-
 viams brangius religinius motyvus: Ši-
luvos Mariją, Kristų Rūpintojėlį ir šv.
Kazimierą.

Parodą, skirtą Šiluvos Marijos
koplyčios jubiliejui, projektavo bazi-
likos kuratorė ir archyvistė dr. Ge ral-
dine Rohling. Paroda – nedidelė, bet
skoningai ir meniškai paruošta.  Ku-
ratorė stengėsi parodoje paaiškinti
Šiluvos Marijos koplyčios dalių ir
vaizdų kilmę. Pvz., Vytauto Kašubos
sukurtoje Šiluvos Marijos statuloje
jaučiama užuomina į tradicinį lietuvių
mo terų tautinį kostiumą. Todėl paro-
doje pristatomas  autentiškas tautinių
drabužių komplektas. Koplyčios alto-
riaus priekyje yra Albino Els kaus su-
projektuota lietuviškų kryžių mozai-
ka, o parodoje yra lietuviškų kryžių ir
koplytėlių pavyzdžių ir nuotrauka,
kurioje lietuviški mediniai kryžiai
matyti Lietuvos peizaže. Pa rodoje eks-
ponuojami du meniškai išlieti meta-
liniai kryžiai, kurie at spin di koplyčios
šonuose stovinčius kryžius. Parodoje
yra medinių lietuviškų rūpintojėlių
pavyzdžiai ir me dinis šv. Kazimiero at-
vaizdas. Taip paroda paaiškina, kur
menininkas Vytautas Jonynas sėmėsi
įkvėpimo dviem Šiluvos Marijos kop-
lyčios mo zaikoms. Parodoje yra mi-
niatiūrinė lietuviškos „Vargo mo-
kyklos” skulptūrėlė. Tą motyvą ran-
dame vienoje Vytauto Jonyno mozai-
koje. Paroda pa aiškina ir vieną labai
jautrią mo zaikos sceną – lietuvių trem-
ti nių slaptas šv. Mišias Vorkutoje, Si-
bire, o prie paaiškinimo eksponuoja-
mas  Sibiros tremtinės iš duonos ga ba-
lėlių ir plaukų sukurtas rožinis.

Parodoje yra nuotraukų iš Šilu vos
Marijos koplyčios atidarymo 1966 me-
tais ir trumpas dokumentinis filmas
apie Šiluvos Marijos pasirodymą bei
apie Šiluvos bažnyčią. 

Paroda labiausiai domėsis, be abe-
jo, lietuviai, tačiau paroda taip pa-
 ruošta, kad bazilikos nelietuviai lan-
 kytojai galėtų lengviau suprasti Šilu-
 vos Marijos koplyčios lietuviškus mo-
tyvus. 

Paroda veiks iki lapkričio mėne-
sio. Tikimasi, kad bazilikos lankytojai,
apžiūrėdami daugelį Švč. Mer gelės
Marijos garbei skirtų koplyčių, susi-
domės ir lietuviškąja Šiluvos Ma rijos
koplyčia, o aplankę koplyčios pa rodą,
susipažins su Šiluvos Mari jos istorija
ir su Lietuvos istorija bei kultūra.

Į parodos atidarymą susirinkę da-
lyviai užpildė bazilikos memoriali nę
salę. Atidarymą vedė Viktoras Na kas,
Šiluvos koplyčios jubiliejaus komite-
to pirmininkas. Šis komitetas parodos
atidarymą organizavo drau ge su Lie-

tuvos Respublikos ambasada Washing -
tone.

Atidarymo iškilmės prasidėjo in-
vokacija, kurią sukalbėjo Washing-
 tono arkidiecezijos vyskupas Barry
Knestout. Bazilikos rektoriaus vardu
atidarymo dalyvius sveikino bazilikos
piligrimysčių direktorius monsinjoras
Vito Buonnano. Jis pri si minė, kad
prieš 50 metų, kai vyko kop lyčios pa-
šventinimas ir atidarymas, iškilmių
metu giedojo 20 lietuvių chorų, tarp
kurių buvo keturi chorai iš jo tėviškės
– Brooklyno.

Šiluvos Marijos koplyčios parodos
atidarymas buvo ypatingas
tuo, kad jame dalyvavo ke-
turi Lietuvos valstybės pa-
reigūnai: LR Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė,
LR užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius, LR
kultūros ministras Šarūnas
Birutis, LR ambasadorius
JAV Rolandas Kriščiūnas.
Savo kal boje Seimo pirmi-
ninkė linkėjo Ame rikos lie-
tuviams iškilmingai pami-
nėti koplyčios jubiliejų ir
išreiškė viltį, kad koplyčia ir
apie ją paruošta paroda pa-
dės Amerikos visuomenei
geriau pažinti Šiluvos Ma-
rijos ir pačios Lietuvos isto-
riją, o Lietuvos vi suomenei
padės geriau susipažinti su
Amerikos lietuvių religiniu
gyve nimu. Pirmininkė, kuri
kalbėjo lietuviškai (vertėja

jos kalbą perteikė angliškai), paminėjo
lietuvių kalbos svarbumą. Ji taip pat
pasidalijo asme nine patirtimi, kada
sunkiose valandose pati buvo nuvy-
kusi į Šilu vą prašyti Dievo Motinos pa-
galbos.

Savo kalboje ministras L. Linke vi-
čius pabrėžė simbolių žmonių gy veni-
me svarbą. Toks simbolis buvo JAV
valdžios Lietuvos okupacijos nepri-
pažinimo politika. O ši koply čia, anot
ministro, yra meilės ir išti kimybės
simbolis. Ministras Š. Biru tis savo
kalboje  pabrėžė koplyčios religinę ir
kultūrinę reikšmę. Jis paminėjo kop-

Šiluvos Mari jos koplyčioje – ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, Seimo pirmininkė Loreta
Graužinienė, ministras Šarūnas Birutis. Dana Rene Bowler nuotraukos

lyčios menininkų – Vy tauto Jonyno,
Vytauto Kašubos ir Al bino Elskaus
ryžtą ir pasišventimą.

Jautrų žodį tarė parodos kuratorė
daktarė Geraldine Rohling. Ji ragino
atidarymo dalyvius aplankyti pačią
koplyčią ir kitas šios didžiulės bazili-
kos koplyčias. Ji apibūdino ba ziliką, ci-
tuodama šv. apaštalo Pau liaus laišką
korintiečiams, kuriame sakoma, kad
,,vienas kūnas turi daug narių, o visi
nariai, nepaisant daugumo, sudaro
vieną kūną” (1 Kor 12:12).  Dr. Rohling
pabrėžė, kad meniška Šiluvos Marijos
koplyčia kviečia lankytojus susitelki-
mui, meditacijai ir maldai. Anot ku-
ratorės, ši didžiulė bazilika yra tapu-
si piligriminių ke lionių tikslu. O pa-
čios kuratorės sene liai taip pat buvo pi-
ligrimai, kadaise atvykę į Ameriką iš
Lietuvos.

Kartu su dr. Rohling parodą or-
ganizavo dr. Jūratė Maciūnas-Land -
wehr ir monsinjoras Rolandas Mak ric-
kas. Dr. Maciūnas-Landwehr savo kal-
boje apžvelgė koplyčios kūrimo isto-
riją. Ji paminėjo komitetą koplyčiai
statyti, kurį 1962 metais orga nizavo
vyskupas Vincentas Briz gys. Koplyčiai
įrengti reikėjo ne tik ypatingų meni-
ninkų, bet ir didelių lėšų, kurias pa-
rūpino Amerikos lietuviai. Dr. Ma-
ciūnas-Landwehr apžvelgė kiekvieno
koplyčios menininko įnašą. Visi trys
menininkai buvo trem tiniai, palikę
Lietuvą Antrojo pasaulinio karo metu.

Sakoma, kad Švč. Mergelės Ma ri-
jos pasirodymą Šiluvoje stebėjo ir gru-
pė vaikučių. Todėl labai tiko parodos
atidarymo iškilmes baigti  jų giedama
giesme. Lietuvių mokyklos Washing-
tone ir Kristijono Done laičio litua-
nistinių mokyklos mokinukai, pen-
kios mergaitės ir vienas berniukas,
giedojo giesmę Marijos garbei. Vai-
kučius paruošė ir jiems akompanavo
Viktorija Zaborienė. ,,Laimink, Mari-
ja, tuos, kuriuos my liu. Motinišką
ranką Tu ant jų uždėk. Ir gausia ma-
lone širdis jų paliesk”. Nuskambėjusia
malda  baigėsi Šiluvos Marijos koply-
čios parodos atidarymo iškilmės.

Komiteto pirmininkas Viktoras
Nakas ragino visus dalyvius į baziliką
sugrįžti spalio 9 d., kada Šiluvos Mer-
gelės Marijos koplyčios pašventini-
mo auksiniam jubiliejui paminėti bus
atnašaujamos iškilmingos padė kos šv.
Mišios.

Į parodos atidarymą memorialinėje salėje susirinko gausus būrys žmonių.

Po parodos atidarymo iš k.: dr. Jūratė Maciūnas Landwehr, Lyra Puišytė-Bostroem, Viktoras Nakas,
Danelė Vidutienė, mons. Rolandas Makrickas, Angelė Bailey, prel. Edmundas Putri mas.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 4-osios išvakarėse, kai Amerika minėjo savo
Nepri klausomybės dieną, vienas garsiau sių Lietuvos
fotografų Romualdas Po žerskis Kauno rajone esan-
čiame Babtyno-Žemaitkiemio dvare atidarė ypa-
tingą fotografijų parodą „Route 66” apie legendinį
per Ameriką einan tį kelią. Šio-
je parodoje tarp dva ro savi-
ninko Mindaugo Švento rai čio
surinktų senovinių automobi-
lių ir motociklų eksponuojama
penkiolika didelio formato,
spalvotų fotografijų, kuriose
autorius įamžino garsiojo greit-
kelio, jungiančio JAV Rytų ir Va-
 karų pakrantes, vaizdus.

Geresnės vietos tokioms
nuotraukoms parodyti
turbūt ir negali bū ti.

Nuostabios dvaro erdvės, dau-
gybė senos technikos tiesiogiai
susieja su praeities, kelio mo-
tyvu. Į atidarymą susirinko
gražus būrys šio fotografo
draugų, kūrybos vertintojų,
galingais motociklais iš įvairių Lietuvos kampelių
atburzgė nemažai motociklininkų („baikerių”). 

Šias tikrai įspūdingas fotografijas R. Požerskis
sukūrė prieš kelerius metus, kai tris savaites keliavo
po JAV Vakarų valstijas ir aplankė Ne vadoje, Juo-
dojo kalno dykumoje vykstantį festivalį „Degantis
žmogus”. Įspūdingas ir nepakartojamas rengi nys su-
žavėjo autorių, ir dabar jis ne praleidžia nė vieno fes-
tivalio Nevado je, šiemet ten rengiasi grįžti  penktą
kartą.

„Degantis žmogus įtraukia tave, sužavi savo ori-
ginalumu, idėjomis, o fotografui ten – tikras rojus.
Tai tarsi liga – užsikreti ta ten vyraujančia atmos-
fera, laisvės jausmu, susižavi tais žmonėmis. Jie at-
važiuoja ten vie nai savaitei į kitą aplinką, atsi-
skleidžia visai kitaip. Bilietą į ‘Degantį žmo gų’
gauti sunku, jie brangūs, skai čius yra ribotas – 70
tūkstančių, nors norinčių visada yra daug daugiau.
Paskaičiuota, kad ten besilankančių žmonių inte-
lekto koeficientas yra gerokai aukštesnis už vidur-
kį – tai rodo, kad renkasi ypa tinga publika”, – pa-
sakojo „Draugui” fotografas, paprašytas pasidalin-
ti įspūdžiais apie festivalį.

Pasak jo, kartais dykumoje, kur dieną karštis
siekia 40 laipsnių Celsi jaus ir daugiau, o naktį
temperatūra krenta žemiau nulio, jis sutinka ir lie-
tuvių – vieni ten veža savo meno pro jektus, kiti at-
važiuoja gerai pra leisti laiko, atsiveždami ir vaikus.
Bet, pasak prisiminimais besidalijančio ir vėl ne-
kantrumu sugrįžti į Nevadą degančio R. Požerskio,
žodžiais apsakyti viską sunku. Tad galima pavartyti
jo fotografijų albumą „De gantis žmogus”, kur daug
išties įspū dingų fotografijų.

Parodoje apie legendinį Ameri kos 66 kelią fo-
tografijos leidžia žiūro vams susipažinti su jo da-
bartimi ir išvysti jo šlovingos kažkada buvusios
praeities reliktus. Vaizdinį pasakoji mą apie šį žymųjį
greitkelį fotografas sukūrė parodydamas ir labai
įspūdingus pakeliui esančius peizažus, ir pa kelės de-

galines bei spalvingas užei gas, tų salūnų interjerus,
kuriuose puikiai įamžinti amerikietiškos svajonės
simboliai.

Per Centrinės Amerikos lygumas, iš Čikagos į
Los Angeles 3 940 km ilgio vedantis greitkelis dau-
geliui žmonių jau yra tapęs neatskiriama Amerikos
kultūros dalimi ir laisvės simboliu, jis žinomas ir Lie-
tuvoje – iš knygų, iš filmų. Dar 1926 metais ati darytas

greitkelis nuo 1985 m. jau nė ra
naudojamas pagal savo pirminę
paskirtį, bet yra įgijęs nacionali-
nio kraštovaizdžio kelio statusą.
66 kelias iki šiol simbolizuoja
laisvę keliauti ir būti nepriklau-
somiems.

Parodos atidarymo metu R.
Požerskis prisiminė savo jaunys-
tę, prabėgusią sovietmečiu, kai jis,
dar negalėdamas ištrūkti už So-
vietų Są jungos ribų, motociklais
su draugais keliaudavo po Lietu-
vą,  jautėsi tarsi tie Jack Kerouac
kultinėje knygoje „Kelyje” apra-
šyti bitnikai, o nuo ke lio „Route
66” neatsiejama bitnikų kultūra
bei jos puoselėtos laisvės ir ke lio-
nių idėjos turėjo atgarsį ir sovie-
 tinių laikų Lietuvoje.

1957 metais parašytas ir 1972-aisiais lietuviškai
pasirodęs romanas „Kelyje” tapo kultinė hipių kny-
ga, ke liautojų Biblija ir padariusi didžiulį poveikį gy-
venimo būdui, propaguojant laisvo, niekuo nesu-
varžyto, ne pri sirišusio prie vietos ir daiktų keliau-
jančio žmogaus idėją. Tais pačiais 1972 metais Kau-
ne susidegino  Romas Kalanta, o R. Požerskis buvo
įvykių sūkuryje, fotografavo po jo suside gi nimo
Kaune vykusius mitingus. Vė liau, atsiradus gali-
mybei, jis automobiliu apvažiavo ir ne vieną Euro-
pos šalį.

Viena garsiausių Lietuvos menotyrininkų, hu-
manitarinių mokslų daktarė profesorė Raminta Ju-
rėnai tė, parodos atidaryme apžvelgusi R. Požerskio
kūrybą, pažymėjo, kad lie tuvių fotografijoje, kuri yra
aukštai vertinama pasaulyje, būta kelių eta pų. Pir-

masis – tai Antanas Sutkus, Vitas Luckus, Algi-
mantas Kunčius, Aleksandras Macijauskas, o po jų
atė jo antroji karta, kurioje yra ir R. Po žerskis – jis
sekė savo mokytojus, bet ieškojo naujų kelių, jo fo-
tografijose pasaulis jau buvo parodytas sudėtin ges-
nis, labiau daugialypis, ir jame vi sada buvo svarbus
žmogus, jo charakteris, pagarba žmogui, jo santykių
su kitais žmonėmis atskleidimas.

„R. Požerskis labai įdomiai foto grafuoja mi-
nią, visi puikiai žino jo fo tografijų ciklus apie at-
laidus Lietu voje, Žemaičių Kalvariją, piligrimi nes ke-
liones, pirmuosius Sąjūdžio mi tingus. Autoriaus dar-
bai gerai ži nomi užsienyje, man pačiai teko reng ti jo
fotografijų parodas septy niose prestižinėse Europos
šalių sa lėse, ir visur fotografas sulaukė puikių ver-
tinimų. Jo nuotraukos puikiai pristatė Lietuvą va-
kariečiams, parodė jos žmones, parodė tuo metu vy-
kusį virsmą”, – pasakojo profesorė.

Atkūrus Nepriklausomybę, pasi kei tė ir R. Po-
žerskio nuotraukos. Jei anksčiau keliauti už Sovie-
tų Sąjun gos nebuvo galimybių, garsieji Lietu vos fo-
tografai keliavo į Sibiro platy bes, Altajaus kraštą ir
ten dirbo, tai, atsivėrus sienoms, atsivėrė ir didžiu-
 lės galimybės. R. Požerskiui atsivėrė Amerika, ku-
rią jis labai pamėgo, į ku rią nuolat sugrįžta ir vienas,
ir su dukra Monika, kuri taip pat yra fotografė ir al-
bumų bendraautorė. Jo „Degantis žmogus” taip pat
nuolat ke liauja po įvairių šalių fotografijų galerijas
– jau netrukus šios nuotraukos bus rodomos Čekijos
sostinėje Prahoje.   

„R. Požerskis dažnai vyksta į Ameriką, jį žavi ten
esančios erdvės, platybės, margaspalvis pasaulis – to
Lietuvoje neturime. Tas spalvotas pasaulis išties įspū-
dingas, ir mane žavi autoriaus noras nuolat ieškoti,
keistis, būti kelyje, eksperimentuoti”, – sakė prof. R.
Jurėnaitė.

Fotografas, padėkojęs visiems susirinkusiems į
parodą, paminėjo, kad Amerika – išties ypatingas
kraštas, kuris sužavi, pakeri ir traukia sugrįžti. Tad
po mėnesio kito jis vėl skris į Nevadą, kad vėl savaitę
dykumoje išgyventų tai, ką jau išgyveno kelis kar-
tus. Kiekvienas tas kartas buvo ypatingas, ir tikė-
kimės, kad ir tų kartų, ir įspūdingų fotografijų, ir pa-
rodų įvairiuose žemės kampeliuose dar bus daug.     

Amerikos Nepriklausomybės dienai – ypatinga paroda Lietuvoje
R. Požerskis surengė parodą apie legendinį Amerikos kelią. 

Dvaro aplinka ir sena technika – puikus parodos fonas.                                                                          A. Vaškevičiaus nuotraukos
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LAURYNAS R. MISEVIČIUS

JAV Nepriklausomybės 240-ųjų metinių savait-
galį gražiausiame „Ža viojo miesto” rajone – Vi-
dinėje įlan koje – skambėjo lietuviškos dainos ir

sukosi rateliai, o Amerikos lietuvių sostinė bent trum-
pam iš Čikagos persikėlė į Atlanto vandenyno pa-
krantę... ten, kur didžiausias Rytų pakrantės uosta-
miestis Baltimorė virto Bal tiLietuva. Apie unikalią
Europos šak nų raidą rašiusi Jūratė Statkutė de Ro-
sales daugelį mūsų įtikino neeil i niu baltų vaidmeniu
Senojo pasaulio istorijoje, – o gal ir BaltiMorės mies-
tas savo pavadinimą įgavo ne iš ang lų-airių kilmės
Lordo pavardės, o Bal tijos jūros?! Kaip ten bebūtų, lie-
tuviškų akcentų stambiausiame nepri klausomame
Jungtinių Valstijų didmiestyje (Baltimorė nėra jokios
Ma ryland valstijos grafystės sudėtyje) ne trūksta, ir
dabar viename didžiau sių Šiaurės Amerikos uosta-
miesčių te begyvena apie 10 tūkstančių mūsų tau-
tiečių, nemažai jų susibūrę į oficialią JAV Lietuvių
Bendruomenės apylinkę, tebeturi jau kelis dešimt-
mečius gyvuojančią tautinių šokių grupę „Malūnas”
(vadovas Rytis Gry bauskas). Vos prieš keletą metų Vil-
 niaus miestas Baltimorei padovanojo šiame mieste
gyvenusio žymaus roko muzikos atlikėjo Frank Zap-
pa skulptūrą, tuo tarpu senamiestyje tebe stūk so ke-
lių aukštų Lietuvių namai, beje, neseniai atšventę
savo šimtmetį, o juose kasmet organizuojamos iš-
kilmingos tautinės šventės. Tačiau XV išeivijos tau-
tinių šokių šventės daly viai kažin ar būtų sutilpę ir
į visus tris Lietuvių namų aukštus – jie ne tilpo net į
abu šešiolikaaukščio Hilto no viešbučio pastatus,

trispalvės išdidžiai plazdėjo vėjyje ir virš šalimais
stūksančių „Marriott” bei „Hyatt” daugiaaukščių. Vis
dėlto ne kasdien užjūryje draugėn suvažiuoja 1 800 šo-
kėjų, atstovaujančių 46 kolektyvams bei 6 šalims!

Visi keliai pirmąjį liepos mėnesio savaitgalį vedė
į Baltimorę, o dar ir dabar daugeliui mūsiškių ausyse

skamba „Tautiška giesmė”, kurią Amerikos gimta-
dienio rytmetį giedojome „Žaviojo miesto” įlankoje,
viena me ratelyje sukomės kartu su LR Seimo pir-
mininke Loreta Grauži nie ne. Iniciatyvą iš Maryland
valstijos uostamiesčio perėmė viso pasaulio lietuvių
bendruomenės, „Tautišką giesmę” sugiedojome ir

Žvilgsnis iš Vakarų pakrantės

Kaip BaltiMorė virto BaltiLietuva

Šokių šventės kulminacija tapo „Tautiškos giesmės” giedojimas Amerikos gimtadienio rytmetį kartu su LR Seimo pir-
mininke Loreta Graužiniene.                                                                                                                                    Sandros Ščedrinos nuotr.

Specialiai Baltimorės renginiui buvo sukurta ir pristatyta Lituanis tikos tyrimo ir studijų
centro Čikagoje paroda apie išeivijos tautinių šokių švenčių istoriją.

Viena iš dviejų tautinių šokių grupių, atstovavusių Lietuvai, šiemet Baltimorėje buvo „Gran-
dinėlė” iš Panevėžio, kuri analogiškoje šventėje dalyvavo ir Bostone 2012 m. 

Spalvinga šokių raštų pynė džiugino žiūrovus. J. Kuprio nuotr.
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vos suspėję sugrįžti į Portlandą. Žinia,
prieš šešis dešimtmečius surengta pir-
moji išei vijos Dainų šventė, o jau kitais
– 1957-aisiais Čikagoje vyko Šiaurės
Ame rikos lietuvių šokių šventė. Liepos
3 d. Baltimorėje jau penkioliktąjį kar-
tą rinkosi šokėjai – šįsyk iš 19 JAV bei
4 Kanados miestų, taip pat svečiai iš
Kauno bei Panevėžio, o dar ir Stok hol-
mo, Londono bei Tel Avivo (pirmą
kartą išeivijos tautinių šokių šventėje
dalyvavo Izraelio lietuvių grupė
„Vija”). 

Specialiai šiam renginiui Balti-
 morėje buvo sukurta ir pristatyta Li tua-
nistikos tyrimo ir studijų centro Čika-
goje paroda apie visų Šiaurės Ame rikos
lietuvių tautinių šokių šven čių istori-
ją. „Šok, dainuok, ne pasensi”, – rašė
dar I tokios šventės prieš 60 metų Či-
kagoje organizatorius Bruno Shotas, o

jo išmintimi vadovavosi ir šių metų da-
lyviai Bal timorėje – jau ko ko, bet šokių
ir dai nų ištisą praėjusį savaitgalį nė vie-
name iš pagrindinių Vidinės įlankos
viešbučių netrūko. Kaip taikliai pa-
 stebėjo vienas XV Šokių šventės svečių
iš „Klevo lapo” šalies, Linas, liepos 3-ąją
„Hilton-Baltimorė” neju čia tapo vos
ne tikru „Vingio parku”. Vis dėlto skir-
tingai negu „įprasta” daugiatūkstan-
tinėje mūsų tautiečių minioje Tėvynėje,
tarp išeivijos lietuvių nekilo jokių
konfliktų ar susistumdymų, nors šalia
esančiose kavinėse ir paties viešbučio
baruose visą savaitgalį laisvai „liejosi”
mūsų ša lies aludarių pasididžiavimas
„Švytu rys”. Neturėjo ką veikti ir vieš-
bučio apsauga bei miesto policija, ne-
bent laisvą laiką galėjo skirti vienos se-
niausių pasaulyje kalbų pasimoky-
mui, nes lietuviškai prašneko praktiš-

kai visas Inner Harbor.
„Šaukia ten tave kelionė”, – žy-

 maus išeivijos poeto Bernardo Braz-
 džionio posmu į „Žavųjį miestą” kvie-
 tė XV Šokių šventės  pirmininkas,
Wash ingtone gyvenantis Amerikos lie-
tuvis Linas L. Orentas bei jauniausias
istorijoje jos meno vadovas To mas Mi-
kuckis iš Bostono. Ir prikvietė tūks-
tančius žiūrovų – pirmąkart Bal timo-
rėje vykusiame tokiame rengi nyje ste-
bėtinai gausiai „Royal Farms” areno-
je susirinkę žiūrovai iš vydo trijų dalių
programą, kurią at li ko besikeičian-
čios įvairaus amžiaus šokėjų grupės iš
17 valstijų, 3 Kana dos apygardų, Lie-
tuvos, Didžiosios Britanijos, Švedijos
bei Izraelio. Ilgas ir vingiuotas kelias
lietuvių, paliku sių savo Tėvynę... įvai-
riomis bangomis, kartomis ir laiko-
tarpiais leidžiamės į margąjį pasaulį,

tačiau mūsų tautos šventės bei tradi-
cijos, meilė gimtinei neapleidžia nė vie-
no, kur begyventume. Dar ketvirtaja-
me praėjusio amžiaus dešimtmetyje At-
lan to vandenyno nugalėtojų Da riaus ir
Girėno atminimui liepos 17-oji pa-
skelbta Amerikos lietuvių vienybės
diena. Suvienyti lietuvius stengtasi
nuo Karaliaus Mindaugo laikų... Il-
gainiui ši data pervadinta į Pasaulio
lietuvių vienybės dieną, o prieš keletą
metų LR Seimas šią dieną paskelbė at-
mintina, taigi šie met jubiliejinė išei-
vijos tautinių Šo kių šventė tapo puikia
uvertiūra Pa saulio lietuvių vienybės
dienos atžy mėjimui. Tuo tarpu mes jau
laukia me Lietuvos Nepriklausomybės
šimtmečiui skirtos Dainų šventės, nes
už poros metų visi keliai ves į Pasakų
miestą ant Neries kranto. 

Iki susitikimo Vilniuje! 

KRISTINA JURKUTĖ

XVLietuvių tautinių šokių
šventė Baltimorėje pa-
dovanojo ne vien įspū-

dingą pagrindinę programą, bet nus-
tebimo ir papildomų renginių, džiugių
susitikimų ir prasmingų naujų pa-
žinčių gausa. 

Jos metu šeštadienį, liepos 2-ą
dieną, įvyko poezijos vakaras, pri-
traukęs gausų būrį dalyvių. 

Pasak vakaro organizatorės Gin-
tos Remeikytės-Gedo, vakaro tikslas
buvo ne vien paminėti iškilius, prieš
kelis dešimtmečius rytinėje pakran-
tėje gyvenusius ir kūrusius išeivijos
poetus, bet ir pristatyti šiuo laiku ak-
tyviai rašančius poetus. 

Pirmoje vakaro dalyje buvo pa-
minėti poetai Jonas Aistis, Antanas
Vaičiulaitis, Henrikas Radauskas,
Aleksandras Radžius, Kazys Bradū-
nas, Jurgis Blekaitis, Alfonsas Nyka-
Niliūnas. Nuskambėjo ne vien šių
poetų eilės. Vakarui išskirtinumą su-
teikė poetus pristatę jų šeimos na-
riai. Jie dalinosi prisiminimais, atvi-
romis, įdomiomis asmeninėmis isto-
rijomis apie poetų gyvenimą, savo
įžvalgomis apie jų asmenybes.

Lyriškąjį Joną Aistį pristatė jo
anūkė Ada Valaitytė. Estetiškąjį An-
taną Vaičiulaitį pristatė poeto dukros
Aldona DeBold ir Joana Buivienė.
Apie Henriko Radausko kūrybą kalbėjo
su ja itin gerai susipažinęs poetas Jo-
nas Zdanys, kuris nemažą dalį eilė-
raščių yra išvertęs į anglų kalbą. H. Ra-

Ir kalba bus gyva, ir pasaulis liks gyvas

Svarbiausią vietą Baltimorės apylinkėse gyvenantiems mūsų tautiečiams užima jau
daugiau nei 100 metų miesto centre stūksantis triaukštis Lietuvių namų pastatas, kuria-
me vyksta dauguma lietuviškų renginių.

Liepos 6-ąją per pasaulį nusirito Lietuvos valstybinio himno giedojimas įvairiose mūsų
planetos vieto vėse – prie šios iniciatyvos prisijungė ir Portlando (OR) lietuviai.

Dariaus Kuzmicko nuotr.

dausko eilėraščius taipogi skaitė akto-
rė Renata Loman. Aleksandras Radžius
buvo pristatytas jo sūnaus Alekso Ra-
džiaus. Vakaro vedėja Rima Girniu-
vienė skaitė teatrališkojo Jurgio Ble-
kaičio eiles. Apie  Alfonsą Nyką-Niliū-
ną išsamiai kalbėjo ir jo eiles skaitė poe-
tė Diana Šarakauskaitė, išreiškusi ir
svarbią poeto įtaką savo pačios kūrybai.

Itin šiltais ir linksmais prisimini-
mais apie senelį dalinosi Kazio Bra-
dūno anūkai Rita Bradūnaitė, Vytas
Bradūnas, Gintas Bradūnas, Aista Kaz-
lauskaitė, Dainius Kazlauskas. Nu-
skambėjo ir Vaivos Aglinskaitės atsi-
minimai apie poetą. 

Antroje dalyje, kurią linksmais
pokštais pradėjo Tomas Girnius, savo
eilėraščius skaitė Jonas Zdanys, Diana
Šarakauskaitė, Ginta Remeikytė-Gedo,
Kristina Jurkutė, Linas Umbrasas.

Vakaro svečiai turėjo galimybę
pasiklausyti lietuvių liaudies dainų,

kurias atliko Laisvės Skripkauskie-
nės suburtas kolektyvas. Pranutė Do-
manskienė ir Virginija Paplauskienė
paruošė išsamią vaizdinę medžiagą. 

Poezijos vakaro metu vyko ir kny-
gų mugė, kurią organizavo ir pravedė
Tomas ir Mya Dundzilos.

Lituanistikos tyrimų ir studijų
centras su Loretos Timukienės pagal-
ba parengė praeityje vykusių poezijos
vakarų plakatų parodą. Prie vakaro
sėkmės savo pagalba prisidėjo Izabelė
Laučkaitė-Howes, Rita Bureikaitė-
Kaufmanienė, Gintaras Buivys ir Algis
Šilas.

Gausus ir margas dalyvių būrys
privertė susimąstyti apie tai, kokią iš-
ties svarbią išliekamąją vertę ir galią
turi poezija ir ją kuriantys žmonės. Jie
sugeba apjungti įvairias kartas, įkvėp-
ti, suteikti užuovėją sielai. Ausyse te-
beaidint visoms poezijos vakarą gir-
dėtoms eilėms, atmintyje iškilo dalis

Aido Marčėno ,,Ars poetica” eilėraščio:

Pasaulis baigias, todėl
reikia rašyti eilėraščius.

<…>
Todėl reikia rašyti eilėraščius,
reikia statyti namus, jei juose
ir nebus kam gyventi,
reikia kantriai pamatą ręsti,
diena po dienos, nes galas,
jei Dievas numirs anksčiau nei kalba,
ir kalba anksčiau nei pasaulis.

Marčėnas, Aidas. Dulkės: Eilėraš-
čiai. – Vilnius: LRS leidykla, 1993.

Kol bus kuriančių žmonių, kol bus
entuziastingų poezijos vakarų organi-
zatorių ir į tokio pobūdžio vakarus su-
sirenkančių žiūrovų, tol ir žodžiai gy-
vens, įkvėps, suburs. Ir kalba bus gyva.
Ir pasaulis liks gyvas. 

Gausus ir margas dalyvių būrys. J. Kuprio nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Premjeras – Europos ir Azijos viršūnių susitikime
Vilnius (Vyriausybės info) – Mi-

nistras pirmininkas Algirdas Butke-
vičius šią savaitę vyksta į Mongoliją,
kur dalyvaus Europos ir Azijos viršū-
nių susitikime.

Tokie susitikimai rengiami jau
20 metų, šiemetiniame dalyvaus 21
Azijos ir 30 Europos valstybių atstovai.
A. Butkevičius Ulan Batore viešės nuo
ketvirtadienio iki šeštadienio.

Mongolijoje Europos ir Azijos ša-
lių vadovai aptars Europos ir Azijos ša-
lių bendradarbiavimo stiprinimą, nau-

jų konkrečių iniciatyvų svarbą, ieškos
kelių joms įgyvendinti.

Renginyje premjeras pristatys
transporto bei susisiekimo galimybių
vystymo tarp Baltijos regiono bei Azi-
jos šalių perspektyvas bei pabrėš mo-
terų vaidmens didinimo visose gyve-
nimo srityse svarbą. Daugelyje bendrų
diskusijų bei dvišalių susitikimų bus
aptarti įvairūs ekonominio pobūdžio,
tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą
stiprinantys klausimai bei konkrečių
projektų įgyvendinimo galimybės.

Vilnius (BNS) – Lietuvoje 2015-ai-
siais bendras gyventojų skaičius ma-
žėjo sparčiausiai iš visų Europos Są-
jungos (ES) valstybių.

Europos statistikos agentūros duo-
menimis, Lietuvoje 2016-ųjų sausio
pirmąją buvo 2 mln. 888,6 tūkst. gy-
ventojų – lyginant su 2015-ųjų sausiu,
gyventojų sumažėjo 32,7 tūkstančio. Pa-
gal rodiklį, tenkantį tūkstančiui gy-
ventojų, jų per metus sumažėjo 11,3 –
tai yra didžiausias gyventojų mažėji-
mas tarp visų ES valstybių.

Antroje vietoje su neigiamu 8,7 ro-
dikliu tūkstančiui gyventojų yra Lat-
vija, trečia – Kroatija (-8,2). Labiausiai
gyventojų daugėjo Liuksemburge (23,3
tūkstančiui gyventojų), Austrijoje
(14,4), Vokietijoje (11,8), Maltoje (11,7),
Švedijoje (10,6).

Pernai pagal šį rodiklį (-7,6) Lie-
tuva buvo 4-oje vietoje nuo galo ir len-
kė Latviją, Graikiją bei Kiprą.

Lietuva paskutinėje vietoje atsi-
dūrė nepaisant to, jog atmetus migra-
ciją, mirštamumo ir gimstamumo san-
tykis, pernai siekęs -3,5 asmens tūks-
tančiui gyventojų, nėra didžiausias
tarp ES valstybių: pagal šį rodiklį Lie-
tuvą lenkia Bulgariją (-6,2), Kroati-
ją ir Vengriją (-4) bei Rumuniją (-3,8).

Eurostato duomenimis, Lietuvoje
taip pat išlieka vieni didžiausių mir-
tingumo rodiklių – jis tūkstančiui gy-
ventojų, kaip ir kaimyninėje Latvijo-
je, pernai siekė 13,7 asmenų.

Statistikos departamentas skel-
bia, kad Lietuvoje šių metų birželį gy-
veno kiek daugiau nei 2 mln. 872 tūkst.
gyventojų.

Vilnius (Al-
kas.lt) – Lietuvoje
vykusio gražiau-
sio pažintinio tako
saugomose terito-
rijose konkurso
nugalėtoju tapo
Arlaviškių bota-
ninio draustinio
takas, kuris yra
Kauno marių re-
gioniniame parke.
Jis dar vadinamas
Kadagių slėnio
taku ir išties turi
ką pasiūlyti atvy-
kusiems.

1,3 km ilgio take įrengta rekrea-
cinė įranga lankytojams su slėnio ap-
žvalgos aikštelėmis, o, anot laikinosios
Kauno rajono turizmo ir verslo centro
direktorės Aistės Plūkaitės, takas yra
pilnas gamtos paveldo vertybių.

Antroje vietoje liko Karmazinų
pažintinis takas, esantis Neries regio-
niniame parke. Trečiasis – Žagarės re-
gioninio parko Mūšos tyrelio pažintinis
takas, patekęs į Lietuvos rekordų kny-
gą kaip ilgiausias pelkėje lentų takas.

Varšuva (ELTA) – Rusija,
daugybę metų dėjusi pastan-
gas suskaldyti Vakarus, ir to-
liau ieško sąjungininkų Va-
karų šalių viduje, kur trūksta
supratimo, kad tai vyksta, ir
nėra strategijos tam atremti,
teigia britų karališkojo tarp-
tautinių santykių instituto
„Chatham House” Rusijos ir
Eurazijos programos moksli-
nės draugijos narys, dirbęs
Oksfordo universitete, prof.
James Sherr.  

Britų mokslininkas pa-
stebėjo, kad Vakaruose nebėra to stip-
raus sutarimo dėl užsienio, gynybos ir
saugumo politikų, kuris buvo per Šal-
tąjį karą: „Rusija labai stipriai investavo
į šitą susiskaldymą”. 

Netgi galutiniame NATO šalių vir-
šūnių susitikimo dokumente buvo nuo-
roda į tai, kad priimti sprendimai yra
teisėti ir nepažeidžia 1997 metų Rusijos
ir NATO susitarimo nedislokuoti Al-
janso bazių arti Rusijos sienų. 

Labiausiai iš šių 28-ių šalių per vir-
šūnių susitikimą išsiskyrė Prancūzijos,
kuri, beje, sutiko siųsti karių iš bendros
Vokietijos ir Prancūzijos brigados į
tarptautinį batalioną Lietuvoje, Prezi-
dento Francois Hollande pareiškimas
spaudai, kad Rusija – nei priešininkas,
nei grėsmė. Kas patempė jį už liežuvio

ištarti būtent tokią frazę, iki galo buvo
sunku suprasti net ekspertams. „F.
Hollande sako viena, o daro kita. Tai yra
viena mūsų silpnybių – ne tik Prancū-
zijoje”, – sakė J. Sherr.

Mokslininkas taip pat pastebi, kad
dalyje Europos elitas psichologiškai
nenori aiškiai pasakyti, kad „Rusija
nėra partneris, ir ji negali būti joks part-
neris, kol tęs savo revizionistinę poli-
tiką”. 

Tuo tarpu buvęs Sovietų Sąjungos
vadovas Michailas Gorbačiovas apkal-
tino NATO neva eskaluojant įtampą su
Rusija. „Iš Varšuvos pasigirdo tokia re-
torika, kuria tarsi norima paskelbti
karą Rusijai. Nors ir kalba apie gyny-
bą, bet jie ruošiasi puolamosioms ope-
racijoms”, – sakė jis.

Maskva (Diena.lt) – Rusija pra-
nešė birželio mėnesį iš šalies išsiuntu-
si du JAV ambasados darbuotojus, at-
sakydama  į  tokį  patį   nedraugišką
Washingtono gestą.

Vieną iš išsiųstų amerikiečių dip-
lomatų neseniai prie įėjimo į JAV
ambasadą Maskvoje užpuolė ir suža-
lojo Rusijos policininkas. Rusijos už-
sienio reikalų viceministras Sergejus
Riabkovas apkaltino antrąjį diplo-
matą buvus Centrinės žvalgybos agen-

tūros agentu, dirbusiu ,,po priedan-
ga”.

Anot S. Riabkovo, abu JAV diplo-
matai buvo paskelbti nepageidauja-
mais  asmenimis. Jis pridūrė, kad
Washingtono agresyvi antirusiška po-
litika ir situacijos eskalavimo kelias
sulauks atsako. JAV valstybės depar-
tamentas pranešė, kad dar birželio 17
d. iš JAV išsiuntė du Rusijos ambasa-
dos darbuotojus, tai buvo atsakas į
JAV diplomato užpuolimą Maskvoje. 

Berlynas (LRT.lt) – Vokietijos gy-
ventojai skeptiškai vertina planuojamą
NATO pajėgų dislokaciją Rytų Euro-
poje, kaip atsaką į Rusijos veiksmus
Ukrainos konflikte.

Apklausos rezultatai rodo, jog dau-
giau kaip pusei vokiečių (53 proc.) ne-
atrodo teisinga, kad karinis aljansas
Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietu-
voje smarkiai didina savo pajėgas
šioms šalims apsaugoti.

Šį žingsnį remia tik 38 proc. res-
pondentų. Vis dėlto pusė apklaustųjų

(50 proc.) sutinka, kad dabartinė Ru-
sijos politika kelia rimtą grėsmę Bal-
tijos valstybėms ir Lenkijai. 39 proc. to-
kios grėsmės nemato. 

Didelė dauguma vokiečių (88 proc.)
mano, kad Vakarai turėtų labiau siek-
ti dialogo su Rusija. Tačiau šios šalies
vertinimas šiek tiek suprastėjo: Rusi-
ją patikima partnere laiko 22 proc.
respondentų. Tai yra trimis procenti-
niais punktais mažiau nei balandį. 72
proc. žmonių teigia, kad Rusija pasi-
tikėti negalima.

Vilnius („Draugo” info) – Lietuvos
krepšininkas Mindaugas Kuzminskas
pasirašė sutartį su Šiaurės Amerikos
Nacionalinės krepšinio asociacijos
(NBA) klubu – New Yorko ,,Knicks”. 26-
erių metų 205 cm ūgio puolėjas su
Lietuvos vyrų krepšinio rinktine  2013
ir 2015 metais tapo Europos vicečem-
pionu.

„Šiandien tapau New Yorko
‘Knicks’ šeimos nariu. Parašai sudėti
ir dar vienas žingsnis link stipriausios
pasaulio lygos žengtas”, – savo „Face-
book” paskyroje parašė M. Kuzmins-
kas. Neoficialiai teigiama, kad Lietu-
vos rinktinės puolėjas uždirbs po 3
mln. JAV dolerių per sezoną. 

Kaip jau skelbta, M. Kuzminskas

tapo ketvirtuoju lietuviu, pasirašiusiu
sutartį su NBA klubu – ateinantį se-
zoną NBA žais Jonas Valančiūnas (To-
ronto „Raptors”), Donatas Motiejūnas
(vis dar priklauso Houstono „Roc-
kets”) ir Domantas Sabonis (Oklaho-
mos „Thunder”). Galimybę žaisti NBA
kitą sezoną turi ir vienų metų nega-
rantuotą sutartį turintis Egidijus Moc-
kevičius (Brooklyno „Nets”). 

„Knicks” komandos sirgaliai dar
nemato M. Kuzminsko nuotraukos,
bet prie žaidėjo grafos jau yra suvesti
duomenys. Jo gimtinė nurodyta SSRS.
Tai labai įžeidė patį žaidėją ir visą Lie-
tuvos krepšinio vadovybę. Tučtuojau
bus prašoma atsiprašymo ir klaidos iš-
taisymo.

Pakartotinio „Brexit” referendumo nebus
Londonas (ELTA) – Di-

džiosios Britanijos valdžia
atmetė peticiją, kurią in-
ternete pasirašė 4,1 mln.
žmonių, raginusių sureng-
ti pakartotiną referendu-
mą dėl šalies narystės Eu-
ropos Sąjungoje (ES).

Birželio 23 d. britai bal-
savo vadinamajame „Bre-
xit” referendume dėl šalies
narystės ES. 52 proc. (17,4
mln.) balsavusiųjų pasisakė
už šalies išstojimą, o 48 proc. (16,1
mln.) – už narystę ES.

Paaiškėjus referendumo rezulta-
tams buvo sukurta peticija, raginusi val-
džią sušaukti pakartotiną referendumą,

kai balsavusiųjų aktyvumas neviršija 75
proc., arba jeigu mažiau nei 60 proc. jų
pasisako už arba prieš narystę ES.

Todėl dabar belieka ruoštis pasi-
traukimui iš ES.

Lietuvoje gyventojų mažėja labiausiai 

Išrinktas gražiausias pažintinis takas 

M. Kuzminskas – NBA, tačiau... 

Mokslininkas J. Sherr sako, kad Vakarai be reikalo ne-
mato Rusijos pavojaus.                      Day.kyiv.ua nuotr.

Rusija elgiasi kaip 1940-aisiais 

Rusija išsiuntė du JAV diplomatus

Vokiečiai skeptiški NATO pajėgoms Rytų Europoje

Nepaisant 4 mln. parašų ir daugybės protestų – pakar-
totinis referendumas neįvyks. 15min.lt. nuotr.

Išrinktas gražiausias pažintinis takas – Arlaviškių.   
Kelionėslietuvoje.lt nuotr.
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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 

Atkelta iš 1 psl.

Prezidentė sakė ,,gana laisvai” žiū-
rinti į rengiamą NATO ir Rusijos ta-
rybos susitikimą. ,,Išklausysime po-
zicijas, jeigu bus konstruktyvūs pasi-
ūlymai, be jokios abejonės, esame pa-
sirengę konstruktyviai kalbėtis, bet ne
mūsų saugumo mažinimo sąskaita”, –
pastebėjo D. Grybauskaitė. 

Pasak šalies vadovės, NATO vado-
vai vakarienės metu nekalbėjo apie tai,
ar pasiekti sprendimai nepažeidžia
NATO ir Rusijos 1997 metų susitarimo.
,,Seniai manau, kad išaugome iš to
laikmečio, kada turėtume krūpčioti
nuo to, kaip Rusija reaguos. Mūsų su-
tarimas pirmą kartą po Šaltojo karo –
investuoti į teritorijos gynybą, ir tai
yra svarbiausia, o krūpčioti ir reaguoti
– tai ne mūsų darbas”, – kalbėjo D. Gry-
bauskaitė. 

,,Ne taip svarbu, kaip popieriuose
parašyta, kartais popieriai yra viešų-
jų ryšių akcija, kad kažką nuramintų,
nes kai kam žodžiai yra labai svarbu,
svarbiausia, kas yra daroma. ‘De fac-
to’ gavome labai gerus sutarimus. Ga-

vome ir atgrasymą, ir papildomas gy-
nybos priemones, ir tai yra svarbiau-
sia”, – pridūrė ji. 

NATO šalių vadovai patvirtino,
kad nuo kitų metų Baltijos šalyse ir
Lenkijoje bus tarptautiniai besiro-
tuojančių pajėgų batalionai. Dėl ame-
rikiečių karių kuopos likimo Lietuvoje
po kitų metų dar sprendžiama. 

,,JAV sprendžia, kaip jos dalyvaus,
bet kadangi jos renkasi koncentruoti
logistiškai dideles pajėgas Lenkijoje,
kurios yra netoli Lietuvoje, jų gali-
mybė judėti iš vienos ar kitos pusės yra
kelių valandų klausimas. Todėl ne
taip svarbu, kur, kas, kaip, svarbiausia,
kad mūsų regione ir kad pasiryžimas
aktyvuoti brigadą ar tas pajėgas, ku-
rios bus, bus daromas dvišaliu pa-
grindu, o ne per NATO sistemą. Tai
reiškia, reakcija bus per 24 valandas”,
– sakė D. Grybauskaitė. 

Taip pat, šalies vadovės teigimu,
mūsų regione vyks apie 170 pratybų
per metus. 

Lenkijoje, be bataliono, įsikurs ir
JAV brigada. 

ELTA

Atkelta iš 1 psl.

,,Tikiuosi, kad ateis ta diena, kai aš nebūsiu čia
viena, o kartu stovės ir kiti išlaisvinti žmonės, tie,
kurie dabar yra kalinami Rusijoje ir okupuotame
Kryme”, – pridūrė N. Savčenko.

Šių metų balandį Lietuva pirmoji iš ES šalių su-
darė vadinamąjį ,,Savčenko sąrašą”, kuriame ne-
pageidaujamais paskelbti asmenys, prisidėję prie N.
Savčenko, Olego Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos
teismų procesų. Į neviešą sąrašą įrašytos 84 Rusi-
jos piliečių pavardės.

N. Savčenkos padėka Lietuvai
už darbą JT Saugumo Taryboje

Užsienio reikalų ministerijoje pirmadienį pri-
statyta knyga apie Lietuvos narystę Jungtinių Tau-
tų (JT) Saugumo Taryboje 2014–2015 metais. Lie-
tuvių ir anglų kalbomis išleistame leidinyje at-
spindėtas Lietuvos darbas viename svarbiausių
Jungtinių Tautų (JT) organų. Be trumpos veiklos
apžvalgos ir Lietuvai reikšmingiausių Saugumo Ta-
rybos dokumentų, leidinyje pateikti svarbiausi
Lietuvos atstovų pasisakymai Ukrainos, Artimųjų
Rytų, Afrikos, terorizmo, sankcijų ir kitais aktua-
liais klausimais.

Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Lin-
kevičiaus kvietimu renginyje apsilankiusi dvejus
metus neteisėtai Rusijoje kalinta ir neseniai į Uk-
rainą sugrįžusi Nadija Savčenko dėkojo Lietuvai už

„Lietuva pagaliau suprasta” 

,,Savčenko sąrašas” išliks aktualus

indėlį JT Saugumo Taryboje keliant Ukrainos klau-
simą. ,,Dėl jūsų pastangų Ukrainos kova už laisvę
tapo dar labiau girdima pasaulyje”, – sakė Ukrainos
Aukščiausiosios Rados narė.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro, tai, kad
N. Savčenko yra laisva ir šiomis dienomis dalyvau-
ja įvairiuose renginiuose Lietuvoje, yra jos nepa-
laužiamo ryžto, taip pat Lietuvos ir visos tarptauti-
nės bendruomenės paramos Ukrainos kovai už lais-
vę rezultatas. 

,,Jūsų išlaisvinimas neabejotinai yra pergalė, ta-
čiau Ukrainos laisvės kova dar nebaigta, ir mes pri-
valome tęsti pradėtą darbą, kad Rytų Ukrainoje įsi-
vyrautų taika”, – sakė ministras.

Leidinio apie Lietuvos darbą JT Saugumo Ta-
ryboje pristatyme dalyvavo gausus būrys užsienio
valstybių diplomatinių atstovų, jame taip pat pasi-
sakė Europos Parlamento pirmininko Martin Schultz
patarėjas Arnoldas Pranckevičius, Ukrainos am-
basadorius Lietuvoje Volodymyras Jacenkovskis.

Lietuvos narystės Saugumo Taryboje laikotarpiu
Ukrainos klausimas buvo vienas prioritetinių, Ta-
rybos darbotvarkėje atsiradęs Lietuvos pastangomis.
Per dvejus Lietuvos narystės Saugumo Taryboje me-
tus Ukrainos klausimas aptartas 34 kartus, pusė šių
posėdžių buvo sušaukta Lietuvos iniciatyva. 

Be Ukrainos, Lietuva Saugumo Taryboje aktyviai
dirbo teisės viršenybės užtikrinimo, civilių apsau-
gos ginkluotuose konfliktuose, Jungtinių Tautų ir Eu-
ropos Sąjungos bendradarbiavimo, neteisėtos pre-
kybos ginklais, kovos su terorizmu, žurnalistų ap-

saugos ir kitais klausimais.

D. Grybauskaitė: Lietuva tvirtai
remia Ukrainos žmones

Su dvejus metus Rusijoje neteisėtai kalinta Uk-
rainos Aukščiausiosios Rados ir Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos nare Nadija Savčenko, jos
seserimi Vira Savčenko ir Lietuvoje besigydančiais
Ukrainos kariais pirmadienį susitiko Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė.Prezidentė pabrėžė, kad Lietuva
tvirtai remia Ukrainos žmones. Jų drąsa nepasiduoti
ir visomis jėgomis ginti savo valstybę bei jos ateitį
– geriausias įrodymas, kad jokia agresija negali už-
gniaužti ryžto gyventi laisvėje.

Prezidentės iniciatyva N. Savčenko sesuo V.
Savčenko perskaitė nelaisvėje laikytos sesers žinią
tarptautinei bendruomenei praėjusiais metais Jung-
tinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje surengtoje
aukšto lygio moterų pasaulio vadovių diskusijoje. Iš-
reikšdama solidarumą su Ukraina, Lietuva taip
pat taiko sankcijas asmenims, prisidėjusiems prie ne-
teisėto Ukrainos piliečių įkalinimo.

Mūsų šalis taip pat teikia visokeriopą pagalbą
Ukrainai, padeda jos žmonėms įgyvendinti reformas,
kurti skaidrias ir atsakingas institucijas. Nuo Rusijos
agresijos pradžios Lietuvos Ukrainai suteikta pa-
rama siekia 4 mln. eurų. Į Lietuvą atvyksta moky-
tis vaikai iš karo nuniokotų Rytų Ukrainos regionų,
o sužeistiems Ukrainos kariams teikiamos gydymo
ir reabilitacijos paslaugos.                                    ELTA

Bendra L. Linkevičiaus ir N. Savčenko spaudos konferencija. Dešinėje – Nadijos sesuo
Vira. M. Ambrazo nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Ukrainos Aukščiausiosios Rados nare Nadija
Savčenko, Vira Savčenko  ir Lietuvoje besigydančiais Ukrainos kariais. R. Dačkaus nuotr.



10 2016 LIEPOS 12, ANTRADIENIS DRAUGAS

Olimpinės ugnies apšviesti (2)
Tęsinys. Pradžia liepos 9 d. laidoje.

ARVYDAS STIRNA

1972 m. Miunchenas, Vokietija.
XX olimpiados žaidynės

Žaidynės Miunchene į istoriją įėjo
ne tik sporto kovomis, mažais atstu-
mais tarp olimpinių objektų ir pa-
siektais rezultatais, bet ir teroristų iš-
puoliu bei pralietu sportininkų krau  -
ju. Miunchene aidėjo ne tik žiū rovų plo-
jimai, sportininkų pergalių garbei jų
šalių himnai, bet ir Lud wig van Beet-
hoven gedulingo maršo akordai, pa-
gerbiant teroro aukų atminimą. Anks-
tų rugsėjo 5-osios rytą grupė ginkluo-
tų arabų teroristų slapta pateko į olim-
pinį kaimelį, įsibrovė į pastatą, kur gy-
veno Izraelio spor ti ninkai, vieną jų nu-
šovė, kitą sužeidė. Pastarasis, nesu-
teikus medicinos pa galbos, netrukus
mirė. Gru pė spor ti ninkų paimti įkai-
tais.

Precedento neturintis aktas paro-
dė, kuo gali pavirsti žaidynės, kai ig-
noruojamos dar senojoje Eladoje su-
kurtos taisyklės. Tada buvo nu traukia-
mi karai, niekas neturėjo tei sės ne tik
panaudoti ginklą, bet ir įsinešti jį į žai-
dynių teritoriją. Mūsų laikais kiek ki-
taip: kariniai konfliktai sužlugdė trejas
olimpines žaidy nes, žaidynės panau-
dojamos politiniams tikslams įgyven-
dinti. Užbė gant į priekį būtina pami-
nėti, kad dėl ka rinio konflikto dvejos
žaidynės buvo neprieinamos daliai
sportinin kų dėl boikoto.

Bet grįžkime į olimpines sporto ba-
zes, kur, gedulo mitinge pagerbus žu-
vusiųjų atminimą, žaidynės buvo tę-
siamos. 

Žaidynėse dalyvavo septyni Lie tu-
vos sportininkai. Trys iš jų namo grį-
žo su medaliais. Beje, vardiniais. Kol
sportininkai ruošdavosi apdo vanoji-
mui, prityrę graveriai medalių briau-
nose išraižydavo jų vardus ir pavardes.

Vladas Česiūnas su Tadžikijos
sportininku Jurijumi Lobanovu irk-
luodami dvivietę kanoją tik 0,03 sek. ap-
lenkė Rumunijos sportininkus ir pelnė
aukso medalius. Apdovanojant sporti-
ninkus apsirengusi tautiniais drabu-
žiais Vokietijoje gyvenanti lie tuvaitė
įteikė Vladui gėlių puokš tę. Tai pa-
piktino SSRS sporto funk cio nierius.
Gėlės – gerai, bet lietuviški tautiniai
drabužiai jiems netiko. Kas kita būtų
rusiškas sarafanas...

Pirmą kartą olimpiniais krepši nio
čempionais tapo ne krepšinio tėvynės
atstovai, o SSRS rinktinė. Jos kapitonas
Modestas Paulauskas Me xico bronzos
medalį iškeitė į aukso.

Dramatiškai susiklostė krepši nio
finalinių rungtynių tarp SSRS ir JAV
rinktinių pabaiga. Visą susitiki mą pir-
mavo SSRS, o iki susitikimo pabaigos
likus trims sekundėms dviem baudos
metimais į priekį išsi veržė JAV – 50:49.
Amerikiečiai ir jų sirgaliai triumfuo-
ja. Čia prasidėjo ne susipratimai: SSRS
rinktinės tre neris prašė minutės per-
traukėlės, bet vienas teisėjų to nepa-
stebėjo ir davė leidimą tęsti žaidimą.
Žaidimas stabdomas, bet laikrodis lai-
ku nesu stabdomas ir atstatomas, stab-
domas dar kartą, nes buvo atstatytas
ne teisingai. Po ilgo aiškinimosi at-
naujinus žaidimą, kai lieka žaisti kiek
daugiau nei viena sekundė SSRS krep-
 šininkai persveria rezultatą savo nau-
dai. Ame  rikiečiai protestuoja, bet tai
ne padeda. Protestą tęsia: nedalyvauja

apdovanojimo ceremonijoje, neatsi-
ima sidabro medalių. 

Nijolės Sabaitės sidabro medalis
tapo malonia staigmena.

Taip susiklostė, kad žaidynių iš-
vakarėse moterų 800 m bėgimo dis-
tancijoje susibūrė nemažai pajėgių,
lygiaverčių sportininkių, kurių laukė
atkakli kova. Įvertindami situaciją
nei SSRS rinktinės treneriai, nei pati
sportininkė neplanavo medalio. Spor-
to apžvalgininkai, prognozuodami pri-
zininkes, Nijolės pavardės ne minėjo.
Netgi sėkmingai įveikusi atran kos ir
pusfinalio bėgimus, prieš finalą Nijo-
lė prasitarė, kad gerai būtų patekti į še-
šetuką ir kad, norint laimėti medalį,
reikia įveikti distanciją greičiau nei
per dvi minutes, o pusfinalyje page-
rintas jai priklausantis SSRS rekordas
– 2 min. 09 sek.

Tačiau sportas įdomus ne vien
gražiomis kovomis, bet ir netikėtu-
mais, kai paminami titulai, neišsipil-
do prognozės. Taip atsitiko ir fina li nia-
me bėgime, kuriame Nijolė tik 0,1 sek.
pralaimėjo olimpinį rekordą pa gerinu-
siai H. Falck.

SSRS sporto komitetas turėjo nuo-
statą, kad olimpiniams čempio nams iš
karto suteikiamas SSRS nu sipelniusio
sporto meistro vardas ir ženklelis bei
pažymėjimas įteikiamas nelaukiant
sugrįžimo į namus. N. Sa baitei pada-
ryta išimtis: šis vardas su teiktas už ne-
planuotą sidabro medalį.

1976 m. Montrealis, Kanada.
XXI olimpiados žaidynės  

Montrealyje, kaip ir prieš ketve-
 rius metus Miunchene, dalyvavo aš-
tuoni Lietuvos pasiuntiniai. 

Pirmą kartą į Olimpinių žaidynių
programą įtrauktos moterų krepšinio
ir rankinio varžybos bei moterų irk-
lavimas akademinėmis valtimis. De-
biutinėse sporto šakose dalyvavo ir Lie-
tuvos atstovės.

SSRS krepšinio rinktinė, kurioje
žaidė vilnietė Angelė Rupšienė, ne-
 pralaimėjo nė vieno susitikimo ir pra-
dėjo šios rungties olimpinių čempionių
sąrašą. Angelė tapo pirmąja Lietuvos
atlete – olimpine čempione.

Nuo krepšininkių neatsiliko ran-
 kininkės. Antrąjį moterų aukso me dalį
į Lietuvą parvežė Aldona Česai tytė.

Montrealio olimpinis irklavimo
kanalas gražioje Notre Dame saloje
įrengtas pagal paskutinį technikos
žodį – beveik idealiai apsaugotas nuo
šoninių vėjų, kurie neretai koreguoja
irkluotojų, plaukiančių kraštiniais ta-
kais, rezultatus. Todėl daugelyje rung-
čių vyko apylygės kovos, kur pirme-

nybę daugiau lėmė žmogiškasis fak-
torius.

Iš penkių irkluotojų keturi pa pil-
 dė Lietuvos sportininkų medalių ko lek-
ciją. 

Moterų aštuonvietė, kurioje irkla -
vo Klavdija Koženkova, atrankos plau-
kime sudelsė starte ir 250 metrų pra-
plaukė paskutinės. Baimė nepa tekti į
finalą buvo tokia didelė, kad sukau-
pusios visas jėgas merginos distanci-
jos pusiaukelėje jau pirmavo. Finale,
nusileidusios tik VDR koman dai, pel-
nė sidabro medalius.

Į porinę dvivietę valtį Eleonora Ka-
minskaitė ir Genovaitė Ramoškie nė su-
sėdo tik prieš metus iki žaidy nių.
Prieš tai jos irklavo vienvietes ir SSRS
tautų spartakiadoje, kuri buvo pasku-
tinis atrankos žaidynėms etapas, Ge-
novaitė tapo čempione, o Eleo nora
buvo antra. Atrodytų, kad val tis, į ku-
rią susėdo dvi tokios pajėgios sporti-
ninkės, turėtų skinti laurus vi sose

varžybose. Deja, skirtingi irklavimo sti-
liai neleido taip greitai apsi prasti vie-
noje valtyje. Tačiau trečioji vieta žai-
dynėse – puikus lietuvaičių rezultatas.

Porinės keturvietės komandos  na-
rys Vytautas Butkus papildė lietuvių
medalių kolekciją dar vienu – sidabro –
medaliu.

Beje, visi SSRS irkluotojai žaidy-
 nėse irklavo Kauno, sporto invento-
riaus gamykloje pagamintais irklais.

Arvydo Juozaičio bronzos medalį
plaukimo krūtine 100 m distancijoje ga-
lima vadinti šeimyniniu. Siekti olim-
 pinių aukštumų Arvydą ruošė jo tėvas,
praeityje garsus tinklininkas, Jonas
Juozaitis. Trečioji vieta žaidy nėse –

tėvo ir sūnaus bendrų pastan gų vai-
sius. Rimtą paraišką medaliui Arvy-
das pateikė jau atrankos plauki me, pa-
gerindamas olimpinį rekordą. Pusfi-
nalyje ir finale jis šį rezultatą ge rino,
bet to pakako tik bronzos me daliui. Ta-
čiau ir jis, anot paties Arvy do, buvo ne-
tikėtas: ,,Iško voti bronzos medalį Olim-
pinėse žaidynėse, žinoma, nesitikė-
jau, tačiau pa  gerinti SSRS rekordą
svarbiausiose metų varžybose buvau
pasi ruošęs” (,,Spor tas”, 1976.08.24).
A. Juo zaitis dar plaukė dvigubai il-
gesnę distanciją, kurioje buvo šeštas
ir kombinuotoje estafetėje 4 po 100 met-
rų, kurioje SSRS komanda liko penk-
ta.

1980 m. Maskva, SSRS.
XXII olimpiados žaidynės

Vos paskelbus, kad į XXII olim pia-
dos žaidynių šeimininkę preten duoja
SSRS sostinė Maskva, laisvajame pa-
saulyje pasigirdo tam nepritariantys
balsai. Rengti Olimpines žai dynes ša-
lyje, kurioje paminamos pagrindinės
žmogaus teisės ir lais vės, kai kam at-
rodė šventvagiška. Nepaisant to, TOK
nariai balsų dauguma pasirinko Mask-
vą. Pirmosios žaidynės socialistinės
stovyklos šalyje tarnavo socialistinio
gyvenimo bū dui propaguoti, ne ma-
žiau kaip, 1936 m. Berlyne ,,Deuts-
chland uber alles” (,,Vokietija aukščiau
visko”) propagandai. Dar neprasidėjus
žaidynėms, jas sugadino patys šeimi-
ninkai, žaidynių išvakarėse įvedę šim-
tatūkstantinę kariuomenę į Afganis-
taną. JAV ėmėsi žygių boikotuoti
Maskvos žaidynes. Amerikiečiams
pritarė 35 ša lių: Argentinos, VFR, Ki-
nijos, Norve gijos ir kitų nacionali-
niai olimpiniai komitetai.

Dėl olimpinių medalių Maskvoje
varžėsi šešiolika Lietuvos pasiuntinių.
Dar trys buvo irkluotojų rinkti nių at-
sarginiai.

Lietuvos sportininkai pelnė net 7
aukso medalius – tiek, kiek buvo pel-
nyta per visas iki šiol vykusias žai-
dynes. Aukso medaliais pasidabino
krep šininkės Angelė Rupšienė ir Vi da
Beselienė, rankininkės Aldona Če-
 saitytė ir Sigita Mažeikaitė. An ge lei ir
Aldonai tai – antrieji auksiniai olim-
piniai medaliai. Jos yra vienintelės
Lietuvos sportinin kės, savo ko lekcijoje
turinčios po 2 aukso me da lius. 

Tikėtasi, kad nesant žaidynėse
JAV krepšininkų, dar vieną aukso
me  dalį parsiveš Sergejus Jovaiša. Ta-
čiau smarkiai kylantis Europos krep-
šinio lygis parodė, kad yra pa jė gių var-
žovų ir be amerikiečių. SSRS rinktinė
pralaimėjo jugo sla vams ir italams,
tad S. Jovaišai vietoje aukso teko ten-
kintis bronzos me daliu.

Sidabro medalį parsivežė ranki-
 ninkas Voldemaras Novickis 

Du aukso medalius iškovojo plau-
 kikai ir abu toje pačioje 200 m distan-
cijoje. Septyniolikmetė Lina Kačiu-
šy tė atkaklioje kovoje pagerinusi olim-
 pinį rekordą, savo nuolatinę varžovę
Svetlaną Varganovą, kuri pirmavo
198 metrus, aplenkė vos 0,07 sek. Ro ber-
tas Žulpa pergalę pasiekė kiek leng-
 viau, antroje vietoje likusį vengrą Al-
baną Vermešą aplenkęs 1,08 sek. 

Pagaliau aukso medalį iškovojo ir
sporto karalienės atstovas. Re mi gi jus
Valiulis tapo čempionu bėgdamas es-
tafetės 4x400 m komandoje. Bėgda mas
pirmame etape jis aplenkė visus var-
žovus, po ko kiti trys spor tininkai
pirmenybės varžovams ne beužleido.

Nijolė Sabaitė (kairėje) ir Hildegard Falk

Arvydas Juozaitis
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Du Jonai – Narmontas ir Pinskus
– pra tę sė irkluotojų tradiciją užimti
vietas SSRS aštuonvietėje. Ne tik už-
imti, bet ir iškovoti medalius. Šį kar-
 tą – bronzos.

1984 m. Los Angeles, JAV. 
XXIII olimpiados žaidynės

Jose nedalyvavo SSRS ir visa eilė
socialistinės stovyklos šalių.

1984 m. balandžio 10 d. SSRS na-
cionalinis olimpinis komitetas padarė
pareiškimą, kurio pagrindinis akcen-
tas – grėsmė tarybiniams sportinin-
kams ir vadovams. Jame be kito rašo-
ma: ,,...Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose varoma plati kampanija prieš
TSRS dalyvavimą olimpiadoje. Antio-
limpiniu pagrindu vienijasi įvairios
reakcinės politinės, emigrantų ir re-
liginės grupuotės(...) TSRS ir kitų so-
cialistinių šalių spor tininkams ir ofi-
cialiems asmenims atvirai grasina-
ma fiziniu susidorojimu, provokaci-
nėmis akcijomis...” (,,Sportas”,
1984.04.12). ,,Sovetskij sport” (,,Tary-
binis sportas”) teigė, kad JAV oficialiai
pagamintas ženkliukas su užrašu: ,,Už-
mušk rusą!”, tačiau teiginio svarumo
dėlei at spausdinti šio ženklelio nuo-
traukos nesugebėjo. Visiems buvo aiš-
ku, kad tikroji boikoto priežastis – at-
sakymas į Maskvos žaidynių boikotą. 

Nepaisant boikoto, Los Angeles

žaidynėse dalyvavo 6801 sportininkas
iš 140 šalių (Maskvoje – 5259 iš 80 šalių).
Skaičiai – savo keliu, bet už jų stovėjo
gyvi žmonės, kurių svajonės dalyvau-
ti pasaulinėje sporto šventėje sudužo
į politikų pastatytą barjerą. Tarp nu-
kentėjusių – ir Lietuvos sportininkai.
SSRS olimpinės rinkti nės kandida-
tais buvo didelis būrys mūsų sporti-
ninkų: krepšininkai Ser gejus Jovaiša,
Rimas Kurtinaitis, Ša rūnas Marčiu-
lionis, Arvydas Sabo nis, Valdemaras
Chomičius, Alfredas Vainauskas, Vida
Beselienė ir Ramu nė Šidlauskaitė;
dviratininkai Laima Zilporytė, Gin-
tautas Umaras, Vasili jus Špundovas ir
Jonas Romanovas; tinklininkas Vla-
dimiras Artamono vas; gimnastė Dalia
Kutkaitė; irkluotojai Gintaras Gied-
raitis, Saulius Kra  sauskas, Vladimiras
Nižegorodo vas, J. Nar montas, Jonas
Pinskus, Sta   sys No rušaitis, Angelė
 Kuli   kaus    kaitė ir Vi  da Cesiūnaitė; bai-
da rininkas Artūras Vieta; raite liai
Edmundas Klimovas ir Zigmas Šarka;
lengvaatlečiai Ana Ambra zienė, Ro-
mas Ubartas ir Galina Mu rašova; plau-
 kikas Robertas Žulpa; futbolininkas V.
Kasparavičius. Aiš ku, ne visi jie  būtų
skridę  į Los An geles, dar reikėtų
įveikti rusiškąjį bar jerą, bet kai kurie
jų tikrai pasiektų išsvajotą tikslą – da-
lyvauti olimpinėse žaidynėse.

Bus daugiau

A † A
DANAI LUKAUSKAS (Lukas)

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dosnų Centro rėmėją
ir ilgametį Kontrolės komisijos narį vyrą FELIKSĄ, šei -
mą ir visus artimuosius. 

Čikagos Jaunimo centro taryba ir administracija

Brangiai motinai

A † A
ELENAI KONDRATIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą SIGITĄ  NAU-
JOKAITIENĘ  su vyru SAULIUM, jų dukrą ALINĄ ir
visus artimuosius. 

Jungiamės maldoje.
Gražina Blekaitienė

Teresė ir Algimantas Landsbergiai
Meilė ir Tadas Mickai

Ramutė Aidienė 
Angelė Bailey
Laura Bailey 

Natalija Bailey Quinn

A † A
ALGEI ŠLEŽIENEI

iškeliavus  Amžinybėn,  nuoširdžią užuojautą reiš-
kia me dukrai SYLVIJAI su vyru LINU LUKU, sū nums
NIKOLAS ir PETER, seseriai VIDAI ŠILIENEI su sū-
numis DARIUMI ir ALGIU bei broliui ZENONUI
BUTĖNUI su žmona MARGARITA.

Kartu liūdime. 
Marija Ambrozaitienė

Ada Sutkuvienė

Su giliu liūdesiu širdyse pranešame giminėms, draugams, pa-
žįstamiems ir ypatingai buvusiems mokiniams, kad  2016 m. lie-
pos 10 d. mūsų tėvelis ir tėtukas, sulaukęs 95 metų, 

A † A
mokytojas VYTAUTAS 

GUTAUSKAS

iškeliavo Anapilin. 
Nuliūdę liko: dukros Milda

Šimaitienė su vyru Vytautu ir
Vi da Gutauskas, sūnus Audrius,
anūkai Vilija (žentas Trevor Jor-
 gen  sen) ir Rimas Šimaičiai, Ni-
cholas ir Alexa Gutauskai, proa-
nūkai Žaibas ir Vėjas Jorgensen,
Kanadoje brolis Algirdas Gu taus-
 kas su žmona Nijole, brolienė Da-
nutė Gutauskienė, Lietuvoje duk-
terėčia Lina Ančiukaitienė.

Vytautas buvo muzikos mokytojas ir chorvedys. Gimė 1921 m.
balandžio 5 d. Leliūnuose, Utenos apskrityje. Baigė Marijampolės
mokytojų seminariją. Pasitraukęs į Vokietiją, 1945 m. Lūbecke su-
or ganizavo 65 dalyvių mišrųjį chorą ir buvo subūręs vyrų cho ro
grupę. 1949 m. emigruojant į JAV, laive suorganizavo 25 dalyvių cho-
rą. Su buvusia žmona Ona vadovavo Lituanistikos skautų dai nų
ir šokių ansambliui. 1952 m. dainavo  ir buvo steigiamojoje val-
dyboje Čikagos vyrų choro,  kuris tapo Čikagos lietuvių operos cho-
 ru.

Nuo 1958 m. pradėjo dirbti Čikagos aukštesniosiose ir že-
mesniosiose lituanistinėse mokyklose – iš pradžių akordeonu akom-
panuodavo tautiniams šokiams. 21 metus mokytojavo K. Done lai-
 čio lituanistinėje mokykloje, suorganizavo didelį vaikų chorą, ėjo
direktoriaus pavaduotojo pareigas. 15  metų vadovavo Mar quette
Parko lituanistinės mokyklos vaikų ansambliui. 1966, 1971 ir 1978
m. parengė daug dainininkų JAV ir Kanados lietuvių dainų šven-
tėms Čikagoje ir Toronte, buvo repertuarinės komisijos narys ir
vaikų chorų tvarkos komisijos narys. 1988 m. apsigyvenęs Har berte,
MI, retkarčiais vargonuodavo lietuviškų šv. Mišių metu Beverly
Shores Šv. Onos bažnyčioje.

Atsisveikinimas įvyks liepos 16 d. nuo 9 v. ryto iki 10 val. ryto
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šio-
se laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Palos-Gaidas

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų 
parašyti apie tai administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!
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� LDM galerijoje „Siela” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439), iki rugsėjo 24 d. veiks
paroda „Žmonės”. Parodoje bus eksponuo-
jami tapybos, grafikos, ir keramikos darbai
kurie yra saugomi Lietuvių dailės muziejaus
saugyklose. Visi kviečiami apsilankyti!

� Prieš 83-jus metus, liepos 17 d. Soldi-
no miške žuvo lakūnai Steponas Darius ir Sta-
sys Girėnas. Šią sukaktį prisiminsime ir pa-
minėsime liepos 17 d., sekmadienį, 10 val.
r. susirinkę prie lakūnų paminklo Marquet-
te Parke. 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje už didvyrius bus aukoja-
mos šv. Misios. Visus kviečia dalyvauti Ame-
rikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjun-
ga (ALIAS), Amerikos Lietuvių Taryba (ALT)
ir Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI).

� Liepos 20 d., trečiadienį, organizuojama
išvyka į Michigan City, kur aplankysime „In-
ternational friendship gardens”. Renkamės
prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-

čios (6812 South Washtenaw Ave., Chica-
go, IL 60629), išvykstame 9 val. r., o su-
grįžime – 6 val. v. Vietas prašome užsisakyti
tel. 773-776-4600 (Audra).

� Liepos 24 d., sekmadienį, 11 val r. Sis-
ters of Immaculate Conception (600 Liber-
ty Highway, Putnam, CT 06260–2503) or-
ganizuojamas piknikas – lietuvių susiartinimo
šventė. Šventė prasidės šv. Mišiomis, vėliau
pietūs, užsiėmimai ir įvairios pramogos. Veiks
lietuviška mugė. Daugiau informacijos el.
paštu: aidask@aol.com (šventės ruošos
komiteto pirm. Aidas Kupčinskas).

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

Olimpinių žaidynių metu
Rio de Janeire 

veiks Lietuvos konsulatas

Vasaros olimpinių žaidynių metu Brazilijoje Lietuvos generalinis
konsulatas iš Sao Paulo persikels į Rio de Janeirą.

Konsulinių paslaugų užtikrinimą olimpinių žaidynių metu birželio
6 dieną aptarė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė
bei generalinis sekretorius Valentinas Paketūras.

,,Esant poreikiui, mūsų diplomatai bus pasirengę efektyviau ir grei-
čiau suteikti visą reikiamą konsulinę pagalbą mūsų šalies piliečiams”,
– ministerijos išplatintame pranešime cituojamas L. Linkevičius.

Vasaros olimpinės žaidynės Rio de Janeire vyks rugpjūčio 5–21
dienomis. 

ELTA

http://draugokalendorius.org

Šokių šventės vaizdai ir spalvos

Į XV Šokių šventę atvyko šokėjai net iš 6 šalių. Į Royal Farms Arena traukia Paulius
Venalis su dukrele Austėja, atskridę iš Švedijos. Už jų – latvis  Maris Ulmaris.

Šokių šventės metu veikusioje mugėje 4,5 metukų Skirmantė Kupčiūnaitė išrinko
mamai ,,Draugo” laikraštį, o sau – knygelę ,,Nuspalvink”. Skirmantė gimė Amerikoje,
tačiau šventėje šokantys du jos broliai ir sesutė gimė Kaune. Šeima jau 5.5 metų gyve-
na San Francisce, Californijoje.

Kanadietės (iš k.) Kristina Pabedinskaitė, Irena Balzekas, Skaidra Puodžiūnaitė ir Rūta
Samonytė kartu su Gyčiu Joga iš Los Angeles (LB Spindulio jaunimo grupės mokytoju)
paminėjo Kanados Nepriklausomybės šventę – Liepos 1-ąją ir laukė JAV Nepri klauso -
mybės dienos – Liepos 4-osios.

Kauniečių Linos ir Remigijaus Jefimovų 24 metų sūnus šoka grupėje ,,Viesulas”. Šeima
Amerikoje gyvena jau 8 metus.  Įdomūs Remigijaus marškinėliai – su Lietuvos himno
žodžiais ant nugaros. Jie sukurti Lietuvos olimpinės krepšinio rinktinės palaikymui.  

Audronės Kižytės nuotraukos


