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Priešinimasis gamtai – gigantų karas prieš dievus – Ciceronas

,,Dievas yra brazilas” – 8 psl. 

Energingoji sveikuolė
Genovaitė Meškelienė – 4 psl. 
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Prezidentė apsilankė olimpiniame kaimelyje 

Penktadienį Rio de Janeiro ,,Maracana” stadione iškilmin-
gai atidarytos XXXI olimpinės žaidynės. Olimpinę ugnį
įžiebti patikėta 46-erių metų brazilui Vanderlei de Lima. 

Jis pirmavo 2004 metų Atėnų olimpinių žaidynių ma-
ratono bėgime, bet tuomet vienas žiūrovas įbėgo į tra-
są ir jį sugavo. Dėl to V. de Lima maratone finišavo tik

trečias. Nepaisant to, sportininkas atleido olimpinį auksą
atėmusiam žiūrovui, o Rio de Janeire jam simboliškai buvo
kompensuota prarasta šlovė. 

Lietuvos delegacija į stadioną įžengė 115-ta. Mūsų ša-
lies vėliavą nešė Pekino olimpinių žaidynių vicečempionė
buriuotoja Gintarė Scheidt, o stadione atidarymą stebėjo
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. G. Scheidt vyras
brazilas Robert Scheidt davė olimpinę priesaiką sportininkų

vardu. Daugiausiai sportininkų – net 554 – atstovauja
JAV. 

Atidarymo iškilmių metu buvo pristatyta Brazilijos kul-
tūros įvairovė bei jos istorija, muzikos kūrinius atliko žy-
miausi šios šalies atlikėjai, o savo karjerą 70 tūkst. žiūro-
vų akivaizdoje baigė viena garsiausių planetos manekenių
Gisele Bundchen. Vienas pasirodymas buvo skirtas klimato
kaitos problemai. 

,,Mes pasirengę sukurti istoriją. Olimpinė svajonė
tapo neapsakoma tikrove. Nuostabiausia vieta pasaulyje da-
bar yra čia – Rio de Janeire. Brazilija pasitinka pasaulį iš-
skėstomis rankomis. Didžiuojuosi savo šalimi”, – emocin-
gai kalbėjo olimpinių žaidynių organizacinio komiteto pre-
zidentas Carlos Nuzman.

– 7  psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Vasaros olimpinėse žaidynėse Brazilijoje viešinti Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė šeštadienį olimpiniame kai-
melyje aplankė Lietuvos sportininkus.

,,Visa Lietuva didžiuojasi, kad esate tarp pajė-
giausių planetos atletų. Garbingi, švarūs, kovingi
Lietuvos olimpiečiai – pasirengę įrodyti, kad ir mažos
valstybės sportininkai gali įveikti varžovus iš galin-
giausių valstybių. Jūs olimpiadą pasiekėte savo darbš-
tumu ir meistriškumu. Tai – ir puikių trenerių, spor-
to šakų federacijų, visų jus palaikiusių žmonių nuo-
pelnas”, – sakė šalies vadovė. –  12  psl. 

Iškilmingai atidarytos Rio olimpinės žaidynės

Lietuvos olimpiečiai spalvingame pasaulio sportininkų būryje.
Vytauto Dranginio nuotraukos

Lietuvos vėliavnešė – Gintarė Scheidt. 

Prezidentė D. Grybauskaitė ir plaukikė R. Meilutytė.
Alfredo Pliadžio  nuotr.



su dukrele buvo svetingai priimtos. Čia Emilija, ap-
supta būrio pusbrolių, išmoko jodinėti, puikiai šau-
dyti, kautis kardu. Žavėjosi knygomis apie kovotojus
dėl laisvės. Ypač jai imponavo prancūzė Žana d’Ark,
kuri XV a. vadovavo savo tautiečiams, kovojan-
tiems su pavergėjais anglais. Norėjo būti į ją pana-
ši. Motina rūpinosi dukters lavinimu. Emilija kalbėjo
vokiškai, prancūziškai, angliškai, itališkai, rusiškai
bei lenkiškai. Bendraudama su paprastais žmonėmis
pramoko gudų ir šiek tiek lietuvių kalbos. Labai do-
mėjosi istorija ir gerai piešė, rinko tautosaką. Kaip
ir derėjo jos luomo mergaitei, grojo fortepijonu, dai-
navo. Ypač daug skaitė. Emilija dažnai lankėsi gi-
minių iš tėvo pusės dvaruose Dusetose ir Antazavėje.
Ten susitikdavo su pažangiai mąstančiais pusbroliais
ir jų draugais Oginskiais, Tyzenhauzais, Valavi-
čiais. Čia išgirdo kalbas apie tėvynės išvadavimą iš
priespaudos ir pati užsidegė tomis idėjomis. 

Šalia Linksnos stovėjo Dineburgo tvirtovė, kur
buvo dislokuota rusų kariuomenė. Dvare lankydavosi
karininkai. Vienas iš jų – generolas jai pasipiršo, bet
neturtinga dvarininkaitė pasakė griežtą ne, nors ga-
lėjo sau susikurti ramų gyvenimą. Susidraugavo su
tos pačios tvirtovės karo inžinierium iš Saksonijos,
kuris jaunuosius Pliateriukus mokė matematikos.
Besimezgantį romaną nutraukė įžeistasis generolas,
kuris kapitoną išsiuntė į tolimą dalinį. 

Dar vienas smūgis – mylimos motinos mirtis.
Bandė glaustis prie tėvo, bet jis ją atstūmė. Sukrės-
ta Emilija puolė į depresiją.

Nesėkmės ir nuoskaudos vienus žmones pa-
stūmėja į nusikaltėlių, teroristų gretas, jie tampa pik-
ti ir ima keršyti, griauti, kiti atvirkščiai – pasiryž-
ta kam nors aukotis. Emilija Pliaterytė savo susi-
kaupusią energiją išliejo kovoje už Tėvynę. Pus-
broliui Cezariui Pliateriui Dusetose ji padėjo orga-
nizuoti sukilėlių būrį, dalyvavo Zarasų užėmime, mū-
šyje ties Pustavoniais (Radviliškio apyl.), ties Mai-

šiagala, Kauno gynime, pasižymėjo
kautynėse ties Šiauliais... Buvo pa-
skirta 25-jo pėstininkų pulko I kuopos
garbės vadu ir gavo sukilėlių kariuo-
menės kapitono laipsnį. ...Bet neturėjo
karių, nes to laiko karo vadai nenorėjo
jos pripažinti lygiaverte, o kariai jos ne-
klausė. Ji buvo vadė be karių ir kauda-
vosi kaip eilinė. Nors fiziškai buvo silp-
na, bet buvo drąsi ir narsi. Ją nuolat ly-
dėjo adjutantė Marė Rašanavičiūtė iš

Ukmergės, tokia pat tėvynės patriotė. Sukilimui pra-
laimėjus ir sukilėlių kariuomenei traukiantis į Len-
kiją ji su pusbroliu Cezariu Pliateriu ir savo drauge
Mare taip pat mėgino prasibrauti į Lenkiją, tikėda-
miesi ten suburti naujus sukilėlių būrius. Emilija ke-
lyje persišaldė. 1831 m. rugsėjo mėnesį Emilija per-
vežama į Justinavo dvarą, pas bajorą Ignotą Ablo-
mavičių netoli Kapčiamiesčio. Iš ten ji išsiuntė pa-
skutinį – liūdną, nusivylusio gyvenimu žmogaus laiš-
ką. 1831 m. gruodžio 23 d. Emilija Pliaterytė mirė. Ku-
nigaikštis Oginskis, pulkininkas Hofmanas, tėvas ir
sūnus Ablomavičiai nuplukdė laiveliu karstą su
Emilijos palaikais į Kapčiamiestį, kur po šv. Mišių
palaidojo Ablomavičių šeimos kapavietėje. Ant kapo
pastatė medinį kryžių be jokio užrašo, tik gerokai vė-
liau uždėjo baltą antkapį su vieninteliu žodžiu
„Emilia”. Tik 1906 m., minint jos gimimo šimtmetį,
lenkiškai buvo užrašyta: „A. a. Emilia grafaitė
Broel-Plater gimusi 1806-11-13 mirusi 1831-12-23”.

Ji neužmiršta iki šiol. Paminklai pastatyti Kap-
čiamiestyje ir Julijanavo dvaro vietoje, Lazdijų ra-
jone, jos vardu Lietuvoje yra pavadintos dvi mo-
kyklos – Kapčiamiestyje ir Vilniuje, Žirmūnuose. Ją
savo tautos didvyre laiko ne tik lietuviai, bet ir len-
kai (ne be reikalo po vandalizmo akto Lenkijos am-
basadorius atskubėjo į Kapčiamiestį) bei baltarusiai.
Varšuvoje jos vardu yra pavadinta viena centrinių
gatvių. Dailininkai tapė jos paveikslus, deja, jie yra
abstraktūs, nes autentiško Emilijos portreto, piešto
jai pačiai pozuojant, nėra likę. Jai savo kūrinius sky-
rė anglų, italų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir vengrų
poetai, ji buvo laikoma naująja Žana d’Ark. La-
biausiai ją išgarsino prancūzai, kurių dėka apie šią
moterį sužinojo visa Europa. Poetas Adomas Mic-
kevičius parašė eilėraštį „Pulkininko mirtis” (Emi-
lija žavėjosi amžininko A. Mickevičiaus kūryba ir pa-
žinojo poeto brolį), rašytojas Antanas Vienuolis-Žu-
kauskas parašė istorinę dramą „1831 metai”. Joje pa-
vaizduoti sukilimo įvykiai, poetizuojamas aukoji-
masis tėvynei.

Emilija Pliaterytė – viena iš tų istorinių, ro-
mantiškų asmenybių, kurios gali patraukti jaunimą,
auklėti ir vesti tėvynės meilės keliu, ir, matyt, kaip
tik dėl to ji kažkam nepatinka, kažkam yra pavojinga.
Tai pripažinimas, kad Emilija vis dar aktuali, kad ji
toliau kovoja už savo Tėvynę. Jai vėl išmuštas kar-
das, bet tai niekis – ji ir gyva būdama buvo stipres-
nė ne fiziškai, o savo dvasia ir legenda. 

Kapčiamiesčio bažnytkaimyje,
esančiame Lazdijų rajone, ne-
toli Lenkijos ir Baltarusijos

sienos, šią vasarą suniokota 1831 m. su-
kilimo dalyvės, sukilėlių karinių pa-
jėgų kapitonės, grafaitės Emilijos Plia-
terytės skulptūra – nulaužta (ar net nu-
pjauta) ranka, laikiusi kardą. Mieste-
lėnai stebisi – pažeisti betoninę skulp-
tūrą, sutvirtintą armatūra, neturėjo būti pa-
prasta. Rytą ant žemės mėtėsi betono gabalai, plaš-
takos iki riešo ir kardo išvis nebuvo rasta. Ši skulp-
tūra niokojama ne pirmą kartą. Ta pati ranka jau yra
buvusi nulaužta anksčiau. Tuomet dar buvo gyvas
skulptūros autorius Antanas Ambrulevičius, jis ją
restauravo. (2010 m. skulptorius mirė.) 

Šiuo įvykiu susidomėjo net Lenkijos ambasa-
dorius Lietuvoje. Atvykęs į Kapčiamiestį išreiškė
nuogąstavimų, ar tik čia nebus bandymas sukiršinti
lietuvius su lenkais. Ši vieta yra miestelio centre ir
yra stebima vaizdo kamerų, įrengtų po ankstesnio
vandalizmo akto, kuris liko neišaiškintas. Lietuvo-
je pastaruoju metu dažnai niokojami kapai – kartais
jaunimo, pasivadinusio satanistais, kartais tiesiog
girtų kompanijų. Daroma ir kitokių beprasmiškų nu-
sikaltimų. Bet agresija – ne vien Lietuvos ir lietuvių
problema. Neramu visame žemės rutulyje. Atrodo,
kad pasaulis įžengė į pamišimo stadiją, kyla mintys,
jog žmonija yra veikiama kažkokių kosminių aud-
rų, kurios skatina agresijos protrūkius ne tik at-
skiruose protuose, bet ir žmonių grupėse ar net tau-
tose bei valstybėse. Ne kitaip kaip pamišimo yra ap-
imta rusų tauta, provokuojanti ne tik kaimynus, bet
ir visą pasaulį. Artimuosius Rytus jaukia ISIS vals-
tybe pasivadinusi teroristinė islamistų grupuotė Si-
rijoje ir aplinkinėse valstybėse, siunčianti teroris-
tus naikinti Europą bei kitas pasaulio valstybes. 

Žemės planetos istorijoje būta įvairių agresijos
protrūkių. Europą siaubė mongolai, totoriai, buvo
vikingų laikai, kai aplinkinį pasaulį terorizavo
skandinavai kariautojai. XVIII a. pabaiga-XIX am-
žius išsiskiria kitokia energija – Europoje kyla iš-
sivaduojamieji judėjimai, tautos sąmonėja ir sten-
giasi nusimesti prispaudėjus. Gimsta nepriklauso-
mų valstybių idėjos. Tiesa, XIX a. pradžioje agresi-
ją dar bando įžiebti Napoleonas, užsimojęs po savo
kojomis paminti Europą, bet tai jam nepavyksta.
Rytų Europoje net tris kartus kilo sukilimai prieš
Rusijos priespaudą, apėmę Lenkijos ir Lietuvos te-
ritoriją – 1794 m., 1831 m. ir 1863 m. – galų gale XX
a. pradžioje atvedę į Lenkijos ir Lietuvos savaran-
kiškų valstybių atstatymą. XX a. Eurazijoje įsigali
bolševizmas, Europoje – fašizmas. Tai jau vėl ser-
gančių visuomenių ligos simptomai.

Tais tamsos laikais gimsta neeilinių asmenybių,
kurios, kaip tas duonos raugas, augina visuomenes.
Viena iš jų buvo Emilija Pliaterytė. Kas ją, kilmin-
gą mergaitę, pastūmėjo tokiam nemergaitiškam
žygiui? 

Istorija įdomi – Emilijos protėviai irgi buvo šio
Baltijos krašto užkariautojai. XIII a. Vestfalijos ri-
teris, kalavijuotis Jonas Broel-Plater už karinius nuo-
pelnus Latvijoje leno teisėmis gavo žemių iki pat Es-
tijos. Žlugus Kalavijuočių (Livonijos) ordinui, giminė
šiose žemėse liko ir plačiai išplito. XIX a. pradžioje
Pliaterių ir jų dvarų jau daug buvo ir Lietuvoje. Emi-
lija yra kilusi iš lietuviškosios giminės šakos. Jos tė-
vas Pranciškus Ksaveras buvo plevėsa ir išlaidūnas,
motina Ana fon der Mohl – kilminga vokietė, kurios
šeima jau 200 metų gyveno Latvijoje. Susituokę jau-
nieji grafai apsigyveno Vilniuje, Didžiojoje gatvėje,
kur 1806 m. lapkričio 13 d. gimė Emilija. Porai gy-
venimas nesisekė. Išsilavinusi Emilijos motina,
nepakęsdama nuolatinių rietenų, išvyko gyventi į
Latvijoje esantį vyro giminių dvarą Linksną, kur jos
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Antonella Sorace: dvikalbystė yra investicija visam gyvenimui

AGNĖ BUCKUTĖ

Dvikalbystė yra investicija vi sam gyvenimui. Tuo įsi-
tikinusi garsi šios srities tyrinėtoja, Edinburgo uni-
versiteto profesorė Antonella Sorace. Daugiau nei 25-
erius metus Škotijoje gyvenanti italė ragina nesigė-
dyti sa vo gimtosios kalbos svečioje šalyje, nepaliauti
ja kalbėti su vaiku ir ne pasiduoti iškilus pirmiesiems
sunkumams. Pasak specialistės, kalbos mirš ta kiek-
vieną dieną, nes kalban čiųjų gretos mažėja, tuo
metu dvi kal bystė, dviejų ir daugiau kalbų mokė jimas,
ne tik padeda išsaugoti kalbą, bet ir lavina protą, su-
teikia pranašu mų ir ugdo gebėjimą prisitaikyti skir-
 tingose gyvenimo situacijose.

Dvi kalbos kelia sąmyšį vaiko gal voje. Dvi-
kalbystė lėtina vaiko vys tymąsi. Dvikalbiam
vaikui sunkiau sekasi mokykloje. Visa tai, pa-

sak A. Sorace, tėra mitai, kuriuos paneigia moksli-
niai tyrimai. Dvikalbiai vai kai už bendraamžius yra
pranašesni ne tik komunikaciniais, kultūriniais ir
praktiniais gebėjimais, bet ir jų pro tinė veikla,
kognityvinis lankstumas, kuomet vaikas geriau
prisitaiko skirtingose situacijose, yra stipresni.
„Dar mamos įsčiose esantis vaikas jaučia, kad
mama kalba dviejomis kal bomis, ir gimęs pasižymi
jautrumu dvikalbystei – supranta, kad girdi skir-
tingas kalbas”, – sakė profesorė A. Sorace.

Pasak Padujoje sardės ir sicilie čio šeimoje gi-
musios mokslininkės, tyrimai parodė, kad dvikalbiai
vaikai anksčiau už kitus supranta egzistuojant
skir tingus žmonių požiūrius. „Ma ži vaikai yra ego-
centrikai. Vaikas gal voja, kad jis yra pasaulio cen-
tras, kad visi gali skaityti jo mintis. Dvi kalbystė pa-
lengvina suvokimą, kad taip nėra. Dvikalbis vaikas
supranta, kad pasaulis yra skirtomas į kalban čius
A, B ir kita kalba, ir bendraujant su žmogumi reikia
pasirinkti tinkamą kalbą, antraip nebūsi suprastas.
Šis supratimas persikelia ir už kalbos ribų, ir vaikas
pradeda suvokti, kad egzistuoja skirtingi požiū-
riai”, – sakė mokslininkė.

Kalbos yra skirtomos į A ir B grupes. A grupei
priklauso prestiži nė  mis ir naudingomis laikomos an-
g lų, ispanų, kinų kalbos, jų naudą įta ko ja politinės
ir ekonominės jėgos. B grupės dvikalbystė, deja, nėra
taip ver tinama. „Vaikas yra labai jautrus tam, ką
žmonės galvoja, ir jis labai ge rai pastebi, jei kalba
yra nevertinama, tuomet praranda motyvaciją ją var-
toti. Taigi labai svarbu, kad vai kas jaustų, kad abi
kalbos yra vertinamos ne tik šeimoje, bet ir visuo-
 me nėje, ir kad suvoktų, jog visas kalbas galima nau-
doti tiems patiems tikslams, t. y. kad galima pasakyti
viską abiejomis kalbomis, nėra tik ‘mamos’ ar ‘tėčio’
kalbos, kuria galima kalbėti tik tam tikrus dalykus”,
– teigė A. Sorace, užauginusi du dvikalbius sūnus.

Profesorė tai pat patarė kurti mini bendruo-
menę, kurioje vaikas galėtų girdėti mažumos kalbą
iš skir tingų žmonių, nes tai padeda supras ti, kas kal-
boje yra įmanoma ir kas ne. „Viena kalba kalbantį
vaiką supa di džiulė įvairovė: girdi suaugusius, vai-
 kus, senukus, girdi įvairius stilius ir akcentus. Tuo
metu dvikalbis vai kas, ekstremaliausiu atveju, te-

girdi vieną iš tėvų. Nėra žmonių, kurie kal bėtų vie-
noda maniera, ir šios įvairo vės trū kumas riboja dvi-
kalbystę”, – sakė specialistė. Mokslininkai pa skai-
 čia vo, kad jei antroji kalba kas dienybėje teužima 30
procentų, vaikas ja akty viai nekalbės.

Su imigrantų šeimomis Didžiojo je Britanijoje ir
kitur dirbanti A. So race dažnai susiduria su prob-
lema, kai imigrantų šeimos savo gimtąją kalbą lai-
ko problema, kliūtimi integruojant vaiką į visuo-
menę. „Žino ma, vaikas turi išmokti šalies kalbą, bet
tai neturėtų vykti gimtosios kalbos sąskaita. Patys
tėvai mokosi naujos kalbos, ir versti vaiką kalbėti ita-
 liškai ar angliškai, kuomet dar jos ge rai nemokama,
vaikui išeina į dvi gubą nenaudą”, – įspėjo moteris.

Dvikalbiai vaikai, pasitaiko, il giau ieško žo-
džių, jų žodynas nėra toks turtingas, kaip vieną kal-
bą mo kančio vaiko, nes dvikalbis vartoja kal bą
skirtinguose kontekstuose, tačiau jei sudėtume visų
vaiko mo kamų kalbų žodžius, dvikalbio žodynas bū -
tų platesnis. Taip pat dvi kal biai vai kai gali pradėti
kalbėti vė liau, ir čia gydytojai padaro meškos pa-
slaugą. „Tėvai išsigąsta, kreipiasi į gydytoją, tas siun-
čia pas pediatrą, o šis pataria kalbėti viena kalba. Ap-
 skritai, kai tik vaikas pradeda kalbė ti, greitai pa si-
veja bendraamžius”, – tei gė A. Sorace. Kitas dvi-
kalbystės trūkumas, pasak specialistės, susijęs su vai-
ko tapatybe – jis nori būti toks, kaip visi, ir nevertina
dvikalbystės teikiamų galimybių, tačiau tereikia iš-
laukti šį laikotarpį, nes „Dvikalbystė turi daugiau
pranašumų nei trūku mų”, – sakė italų, anglų ir pran-
cūzų kalbomis laisvai kalbanti moksli ninkė.

A. Sorace baigė mokslus Romoje, magistro laip-
snį įgijo Los Angeles, doktorantūros mokėsi Edin-
burge, kur šiuo metu dėstytojauja. Moteris visuomet
mėgo keliauti, pažinti žmo nes ir naujus pasaulius,
išbandyti sa ve. „Laikau save ‘pasaulio piliete’: Edin-
burgas yra mano namai, tačiau niekada netapsiu ško-
te, nes neužaugau su šia kultūra. Tuo pačiu nebesi-
jaučiu ir visiška itale, nes didžiąją savo kaip suau-
gusio žmogaus gyvenimo dalį praleidau už Italijos
ribų”, – sakė Antonella Sorace.

Mokslininkė tyrinėja dvikalbys tę tarp skirtin-
gų amžiaus grupių, labiausiai domisi vaikų dvikal-
byste, jos įtaka vaiko raidai ir kognityvi niam elge-
siui. Taip pat A. Sorace ty rinėja, kaip antroji kalba
veikia suaugusio žmogaus gimtąją kalbą. Popu liarin-

dama dvikalbystės tyrimus įvai riuose visuomenės
sektoriuose italė šiam tikslui yra įkūrusi centrą ir
informacinę svetainę Bilingualism matters, kurioje
skelbiama su dvi kalbyste susijusi informacija ir mok-
slinių tyrimų rezultatai. Centro filialų įkurta pen-
kiolikoje Europos šalių (3 Italijoje), 2 Jungtinėse Ame-
 rikos Valstijose (Itališka svetainė).

O štai pluoštas konkrečių patari mų. Tai profe-
sorės A. Sorace atsakymas į konferencijos Palerme
dalyvių klausimus. Šioje konferencijoje A. So race
skaitė paskaitą tema „Dvikal bys tė: pranašumai,
trūkumai ir  klai  di nantys mitai.”

Mano dukra nuo pusantrų iki trejų metų kalbėjo ir ita-
liškai, ir lietuviškai. Kartais netgi vertėjaudavo mums su
vyru. Nuo trejų metų kažkas atsitiko (iš mano pusės nie-
ko nepa sikeitė – kalbu su ja lietuviškai), bet ji man atsa-
kinėja itališkai. Jei papra šau pasakyti, kaip bus mamytės
kal ba, pasako, bet prieš tai jau būna pa sakiusi itališkai.
Nežinau, kaip rea guoti, ar reikėtų daryti spaudimą ir rei-
kalauti, kad bendrautų su manimi tik lietuviškai? Ar čia tie-
siog tik toks periodas, kuris susijęs su darželio lan kymo pra-
džia, nes jame visą dieną su vaikais bendrauja italiskai?

Tokia reakcija yra labai paplitusi, ir paprastai
taip nutinka, kuo met daugumos kalba tampa kasdie -
nio gyvenimo dalimi. Vaikai nenori skirtis nuo
kitų vaikų ir dažnai at sisako kalbėti mažumos kal-
ba. Šiuo atveju yra gerai ir toliau ja kalbėti, tačiau
neversti vaiko, juolab kad kalba šeimoje neturėtų kel-
ti įtampos, nes tai tik pakenktų. Jei vaikai ir toliau
girdės kalbą, jos nepamirš ir gali pradėti vėl aktyviai
kalbėti.

Kaip padėti prasilaužti labai ne drąsiam ir galbūt sa-
vimi nepasitikin čiam šešerių metų amžiaus vaikui kal bėti
ne gimtąja kalba? Jis eina į mo kyklą, beveik viską supranta,
bet kal ba labai minimaliai, jaučia kompleksą kalbėti ant-
ra kalba.

Dažnai tai, kas atrodo „blokavimas”, iš tikrųjų
tėra normalus metas, kai įsisavinama nauja aplin-
ka ir nauja kalba: vaikas pirmiausia vysto suprati-
mo gebėjimus, vėliau produkcijos. Paprastai vaikai
„atsiblokuoja”, jei tam suteikiama priežastis: naujos
draugystės, kelionės, situacijos, kuriose jis dalyvauja.

Nukelta į 9 psl.

Antonella Sorace paskaita Palerme. 

Antonella Sorace. A. Gervasi nuotraukos A. Sorace ir asociacijos Lietuva-Sicilija nariai.
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Nepriklausomos žurnalistės Gitanos Merkelienės
pokalbis su energingąja sveikuole Genovaite Meške-
liene.

Skirtingai, nei daugelis žmonių, kurie sveikatos iš-
saugojimu ir ligų prevencija susirūpina tik susir-
gę, Genovaitė Meškelienė yra tas asmuo, kuris ne-

laukia, kol pasiligos. Neskelbdama oficialaus šios mo-
ters amžiaus, pristatau įdomią asmenybę, kuri „tamsiąją”
metų dalį gyvena New Yorke, garsindama Lietuvos var-
dą „žygiais už sveiką ir blaivią Lietuvą”, o pavasarį, su-
čiulbus paukščiams  gimtajame krašte, grįžta ir kaip vo-
veraitė įsisuka į vasaros darbų, žygių maratoną. Akty-
vi, sveikos gyvensenos propaguotoja, Lietuvos patriotė,
vos parskridusi į gimtinę, kiekvieną pavasarį tuoj pat
pasineria į darbus: sode purena žemę, pjauna taip gau-
siai želiančią žolę, sodina daržą. 

Jaukaus sodo namelio balkone geriame žolelių ar-
batą, kurią pati šeimininkė išaugino, suskynė, išdžio-
vino ir paruošė su meile, ir atokvėpio metu šneku-
čiuojamės... Negalvokite, kad taip tas atokvėpis ir tę-
siasi, – nėra tiek laiko: Genovaitė energijos turi tiek, kad
nė sekundės negali ramiai nusėdėti vietoje. Ir kur čia
nusėdėsi, juk renginių ir kitokios veiklos datų nusėtas
kalendorius laukia įgyvendinimo: žygis už sveiką ir blai-
vią Lietuvą Grigiškėse; sulčių terapijos stovykla Šven-
tojoje su „Naturavita”, kurioje tenka ne tik administruoti,
bet ir organizuoti meninę programą taip, kad visi lik-
tų patenkinti; sveikuoliškas žygis New Yorke (kol pati
Lietuvoje, čia yra kas ją pavaduoja); „Bebro kelias” – ekst-
remalios netradicinės varžybos pelkėje, kur sušlampama
iki ausų, išsivoliojama dumble, įveikiamos įvairios
kliūtys; bendri žygiai su „Optimaliečiais” – kitu sveikuolių
klubu...

Tai tik dalis svarbių dalykų, kuriuos Genovaitė yra
suplanavusi nuveikti vasaros metu Lietuvoje, neskai-
čiuojant buitiškų dalykų. O kitų metų vasarai galvoje

knibžda planai organizuoti plaukimą baidarėmis Aukš-
taitijos upe Šventąja. 

– Genovaite, esate sveikuolių klubo „Gilužis” vadovė,
nuolat rengiate žygius „Už sveiką ir blaivią Lietuvą” tiek
Lietuvoje, tiek New Yorke. Nuo ko visa tai prasidėjo?

– Viskas prasidėjo 1995 m. Aš tada dar gyvenau
Kaune. Viena draugė papasakojo, kad yra įsikūręs
Kauno jungtinis sveikatos klubas. Sužinojau, kad vi-
sos Lietuvos sveikuoliai rengiasi bėgti į Anykščių
,,Laimės žiburį”. Nuėjau pas aktyvius sveikuolius –
Janiną ir Bronių Vaizgielas. O čia visi susirinkę, ma-
tuojasi naują sportinę uniformą bėgimui į Anykš-
čius. Aš irgi ją gavau. Kolektyvas patiko, visi buvo

Svarbiausia – labai norėti, tada viskas išsipildo
Sveikas gyvenimo būdas – kitokio neįsivaizduojame! New Yorko sveikuoliai.

labai draugiški. Bėgome ištisą dieną, net naktį – su
prožektoriais, – juk reikia saugotis automobilių. Visi
buvo prityrę bėgikai, taigi iki Anykščių nubėgo po
50–60 km, o aš – naujokė, niekada nebėgiojusi, – tik
penkiolika... truputį skaudėjo kojas, bet nuovargis
Anykščiuose užsimiršo, kai ten sugūžėjo beveik
tūkstantis sveikuolių iš visos Lietuvos ir pakilo į J.
Biliūno kalną. Po to gražiame slėnyje vyko diskote-
ka, sveikuoliška košė... Nuo to renginio ir ,,prigijau”,
įstojau  į jų klubą.

– Sutikau Jus 2015 m. balandį prie tuo metu griau-
namos, dabar jau su žeme sulygintos New Yorko „Aušros
Vartų” bažnyčios. Kiek ilgai Jūs buvote įsitraukusi į šios sak-
ralinės vietovės išsaugojimo veiklą? Kas Jus „atvedė” ten?

– New Yorke apie „Aušros Vartus” ir bažnyčios
vulgarų naikinimą sužinojau internete. Labai pati-
ko Ritos Stelmokienės  ir Mindaugo Blaudžiūno or-
ganizuojami sekmadienio susibūrimai, jų atkaklu-
mas. Juk šie ištvermingieji net aštuonerius metus
būrė žmones prie uždarytos bažnyčios, ketindami iš-
saugoti Lietuvos istorinę šventovę. Aš ten siste-
mingai lankiausi nuo 2012 m.

– Esate veikli, energinga, kūrybiška asmenybė. Be tra-
diciniais tapusių sveikuolių žygių – kuo dar užsiimate lais-
valaikiu New York žiemos periodu? 

– Laisvalaikio New Yorke turiu mažai. Stengiuosi
ateiti į didesnius renginius Williamsburge, lietuvių
bendruomenėje (per šv. Velykas, Kalėdas, į koncer-
tus). Ilgais žiemos vakarais mezgu pirštines, skrais-
tes, prižiūriu anūkę.

– Jūsų vasaros Lietuvoje pralekia žaibiškai. Papasa-
kokite apie veiklą gimtinėje.

– Lietuvoje būnu vasarą. Tie keturi su puse mė-
nesio pralekia labai greitai. Organizuojame įvairius
renginius mano vadovaujamame Vilniaus Pilaitės
sveikuolių klube ,,Gilužis”, Šventojoje padedu orga-
nizuoti sulčių seminarus. Daug laiko praleidžiu savo

Autorė su Genovaite (k.) po mankštos Šventojoje.

G. Meškelienė (k.) su bendramintėmis.                    G. Merkelienės ir G.  Meškelienės nuotr. Stovyklos dalyvės su Vladu Vitkausku.
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Skaičiumi Cicero Lietuvių Bendruomenė ne-
didelė, tačiau gyva ir veikli – jos nariai itin iš-
tikimi savo parapijai ir paslaugūs vienas ki-

tam. Kas sekmadienį 8:45 val. r.  istorinėje Šv. Antano
lietuvių bažnyčioje yra aukojamos šv. Mišios lietu-
vių kalba.  Po Mišių visi susirenka prie kavutės pa-
sidalinti žiniomis, susipažinti su svečiais, dalykiš-
kai padiskutuoti politinėmis bei kultūrinėmis temo -
mis, pasimelsti už sergančiuosius ir pagerbti mi-
rusiuosius. 

Liepos 10 d. Šv. Antano parapijiečiai prisiminė
prieš metus mirusį parapijietį Eduardą Olšauską. Už
jo sielą buvo aukojamos šv. Mišios, o po Mišių visus
parapijos narius a. a.  E. Olšausko  našlė Elena vai-
šino pietumis ir jos pačios iškeptais tortais. Apie savo
tėvelį jautriai papasakojo duktė Ro ma Kuprienė ir
sūnus Vin cas Olšaus kas. Jie pažymėjo, kad kiekvie -
nas mirusiojo gyvenimo tarpsnis buvo paženklintas
pagarba mokslui, meile šeimai, paslaugumu kaimy -
nams ir  pasitikėjimu Dievu.  

E. Olšauskas gimė 1922 metais 11 vaikų šeimo-
je. Jo vyresnysis brolis, Sibiro kankinys kun. Al-
girdas Olšauskas, leido jaunąjį Eduardą bei kitus bro-
lius ir net kaimynų vaikus į mokslus. Jo auka švie-
timui padarė neišdildomą įspūdį jaunam piemenu-
kui, ir jį lydėjo per visą gyvenimą.  Karo metu Eduar-
das pasitraukė į Vokietiją, o po karo – į Kanadą miš-
kų kirsti. Kanadoje padėjo įsteigti Vilniaus Aušros
Vartų parapiją Hamiltone. Vėliau jis savo šeimą per-

gimtajame kaime Zarasų rajone – ten
tvarkau ežero pakrantę, ,,kariauju” su
žolių plotais. Kai vyras dar buvo gyvas,
šienaudavom dviese, dabar tenka vienai.

– Esate žygių iniciatorė, organizatorė,
sulčių terapijos stovyklos administratorė. Sa-
kyčiau, turite puikių vadovo savybių. Su ko-
kiais sunkumais tenka susidurti ir kaip juos
nugalite?

– Organizuojant renginį sunkiau-
sia būna žmonių neapsisprendimas
iki paskutinės minutės – vykti ar ne-
vykti. Norėtųsi, kad apsisprestų bent
prieš dvi savaites. Aš pati mėgstu konk-
retumą ir discipliną. Organizacinius
sunkumus nugaliu savo kantrybe ir
energija bei noru pačiai renginyje da-
lyvauti. Svarbiausia – labai norėti,
tada viskas išsipildo. 

– Kaip Jūs pati įsivaizduojate „Sveiką
ir blaivią Lietuvą”? Ko dabartinei Lietuvai
reikia, kad keistųsi į gera? O gal, Jūsų aki-
mis, ji keičiasi? Ir kaip, kokiomis vertybė-
mis tą „gėrį” išmatuoti?

– Kad žmonės mažiau vartotų al-
koholio, reikia sąmoningumo. Šeima
turi būti pavyzdys jaunimui.  Jei vaikas
mato tėvus girtaujančius ir tai su-
pranta kaip normą, tai ir suaugęs jis gė-
rime nematys nieko blogo. Didelės įta-
kos svaiginimuisi daro reklama. Reik-
tų jos atsisakyti. Dar reikėtų alkoholiu

prekiauti atskirose parduotuvėse, o ne
ten, kur maisto prekės. Lietuvoje yra
gerų poslinkių blaivios gyvensenos
kryptimi. Populiarėja blaivūs festivaliai
„Varom”, „Naisių vasara”, į kurį šiemet
susirinko rekordinis skaičius žmonių –
apie 60 tūkstančių. Juose dažniausi da-
lyviai – šeimos su vaikais. Taip pat yra
populiarios ir Lietuvos sveikuolių są-
jungos organizuojamos stovyklos. Štai
žmonės pamėgo išsivalyti organizmą al-
pinisto Vlado Vitkausko organizuoja-
moje sulčių terapijos stovykloje Šven-
to joje, kuri rengiama kiekvienais me-
tais birželio antrąją ir rugpjūčio trečiąją
savaitėmis. Pirmą kartą į ją atvykau
2012 m. Pasirodo, ne tik įmanoma sa-
vaitę maitintis vien šviežiomis sultimis
bei žolelių arbata, bet ir išsivalyti or-
ganizmą, – nukrenta nereikalingi ki-
logramai, pagerėja savijauta. Stovyklos
dalyviai pasisemia naujų žinių, spor-
tuoja, turi galimybę pamatyti paties al-
pinisto Vlado Vitkausko video me-
džiagą su komentarais apie jo kopi-
mus į aukščiausias pasaulio viršūnes.
Štai ir vėl artėja rugpjūčio 19-oji, taigi
rengiami dalyvių sąrašai, vyksta pasi-
ruošimas, norintys dar laukiami. Tokio
pobūdžio stovyklose išryškėja ir tikro-
sios vertybės, atskleidžiami žmogaus ta-
lentai (dainuojama, šokama, skaitoma
poezija, vaidinama, – ir tam nereikia jo-
kio alkoholio ir kitų svaigalų).

– Gyvenate ir Lietuvoje, ir Amerikoje.
Ar turite pastebėjimų, kur žmonės sveikesni?

– Sunku pasakyti. Pvz., Ame rikoje
tenka matyti labai daug bėgiojančių pa-
vienių žmonių, ne grupėmis. Lietuvo-
je po vieną rečiau bėgioja. Čia dau-
giausiai išsijudinama, kai būna orga-
nizuojami sveika tingumo renginiai.
Dėl viršsvo rio – pastebėjau, kad Ame-
rikoj yra daugiau stambių žmonių,
negu Lietuvoje.

– Mityba – sveikos gyvensenos dalis.
Ar Jūsų maisto racionas pasikeičia – juk dalį
metų praleidžiate Lietuvoje, o kitą dalį –
JAV? Gal turite kokių ypatingų receptų, ku-
riais norėtumėte pasidalinti?

– Taip, skirtumas yra. Namie mai-
tinuosi daug sveikiau negu Amerikoj.
Amerikoje – ištisai dirbu, o Lietuvoje
turiu daugiau laisvo laiko: pavasarį, kol
darže dar tuščia, salotas darau iš gam-
tos užaugintų žalumynų: garšvos, dil-
gėlių, pienių lapų, pagardindama čes-
nako skiltele ir aliejumi. Tai tikra vi-
taminų dozė. Šiaip sode valgau savo už-
augintus svogūnus, salotas, agurkus,
pomidorus. Na, o savo žolelių arbatą ge-
riu ištisus metus. Nusivežu džiovintų
ramunėlių, melisos, raudonėlių ir į
Ameriką. Aš nesu tikra vegetarė. Val-
gau žuvį, paukštieną, mėgstu daržovių
troškinius, košes. Na, o labiausiai iš-
sivalau organizmą sveika tingumo sto-

vykloje Šventojoje (apie kurią jau mi-
nėjau), savaitę gerdama tik šviežias sul-
tis ir arbatą.

– Ne pirmą sykį išgirstu, kad geriausiai
jaučiatės Bilaišiuose, Zarasų raj., savo tė-
viškėje. Kuo ji Jums brangi?

– Čia gimiau ir augau, dar vis ne-
sugriuvęs tėvų namas. Čia labai švari
gamta, ramybė, vienkiemis, – nė gyvos
dvasios. Po Amerikos triukšmo man tai
tikra palaima: pilna žemuogių, aviečių,
grybų. Netoli ežeras, ant kurio kranto
rengiu poilsiavietę. Dar vis nesu lūžusi
sena rusiška baidarė. Kartais į tėviškę
pasikviečiu sveikuolius, kur vedu
jiems ekskursijas po Sartų regioninį
parką, kūrename senovišką (dūminę)
pirtį.

– Ką norėtumėte palinkėti „Draugo”
skaitytojams ir visiems lietuviams emig-
rantams JAV?

– Nepamirškit Lietuvos, dažnai ją
lankykit, nes čia – mūsų gimtinė, mūsų
šaknys, čia jaučiamės tikri šeiminin-
kai!

Šių metų kovo 17 d. Genovaitė Meš-
kelienė Lietuvos Generaliniame konsu-
late New Yorke buvo apdovanota Sau-
sio 13-osios medaliu. Paklausta, kiek pa-
garbos medalių turinti iš viso, atsakė,
kad nebesuskaičiuoja... jų tiek daug! 

Žygių ,,Už sveiką ir blaivią Lietuvą” dalyviai.                                                                                                                                                                                                                  G. Meškelienės nuotr.

Prisimenant cicerietį Eduardą Olšauską

kraustė į Cicero, Illinois, kur daugiau nei  50 metų
jis buvo Šv. Antano lietuvių parapijos aktyvus pa-
rapijietis. Eduardas kartu su žmona Elena buvo ži-
nomi geradariai, niekada neatsisakydavę padėti  į

vargą patekusiems – ar tai per pūgą važiuoti, para-
pijietės katiną iš medžio iškelti, ar tai sriubas virti
sergantiems ir vienišiems senukams, ar net, kaip
buvo sykį, priimti visai svetimą beturtį lietuviuką
iš Venesuelos į savo namus, jam suteikti pastogę, ap-
raminti, rasti jam darbą ir net padėti atsikviesti iš
Pietų Amerikos savo mamą.  Velionio vaikai prisi-
minė tėvelio pasiaukojimą savo šeimai, devyniems
anūkams, kuriuos augančius dažnai prižiūrėjo, o už-
augusius remdavo, išklausydavo ir patardavo.

Duktė Roma pabrėžė ir savo tėvelio gilų tikėji-
mą: ,,Šalia jo polinkio teikti pagalbą kitiems, sek-
madienio ir kasdieninės šv. Mišios bei rožančiaus su-
kalbėjimas irgi buvo dalis jo gyvenimo. Kalbėjo
maldas iki paskutinės dienos. Tikėjimas buvo jam la-
bai svarbus ir jo pavyzdys pasilieka su mumis am-
žinai”. 

Gražiais prisiminimais apie Velionį dalijosi ir
kiti parapijiečiai.

Cicero LB info

Eduardas Olšauskas.

Kviečiame visus lietuvius, ypač gyvenančius va-
kariniuose Čikagos priemiesčiuose, prisijungti prie
Cicero Šv. Antano parapijos. Bažnyčios adresas
yra 1500 S. 50 Ave. Cicero, IL. Šv. Mišios lietuvių
kalba aukojamos kas sekmadienį 8:45 val. r.



Žurnalistė  Monika Juodeškaitė

OLIMPINĖ PANORAMA

MONIKA JUODEŠKAITĖ

Penktadienį, rugpjūčio 5 dieną, Brazilijoje, Rio de Ja-
neire prasidėjo didžiausia sporto šventė – Olimpinės
žaidynės, viso pasaulio sportininkų ir sirgalių lauk-
ta net ketverius metus. 2016 metų Olimpiada pirmą
kartą per visą žaidynių istoriją vyksta Pietų Amerikoje.
Joje dalyvauja daugiau nei 11 000 sportininkų, be-
sivaržančių 28-iose skirtingose sporto šakose. Olim-
piečiai į šią sporto šventę susirinko net iš 206 pasaulio
šalių. Taip pat pirmą kartą žaidynių istorijoje su
olimpine vėliava Olimpiadoje dalyvauja pabėgėlių ko-
manda. Lietuvos rinktinei – Lteam, papuoštai ski-
riamuoju ąžuolo lapo simboliu, atstovauja 67 spor-
tininkai. Lietuvos atletai varžosi net 15-oje skirtingų
sporto šakų: lengvojoje atletikoje – 16 sportininkų,
plaukime – 6, gimnastikoje – 1, bokse – 2, buriavime
– 2, tenisą – 1, šiuolaikinėje penkiakovėje – 3, šaudyme
– 1, sunkiojoje atletikoje – 1, irklavime – 11, imtynėse
– 1, dziudo – 1, dviračių sporte – 4, B/K irklavime – 6
ir vyrų krepšinyje. Šiame „Draugo” skyrelyje – Olim-
pinėje panoramoje – seksime kiekvieną Lietuvos olim-
pietį ir pateiksime skaitytojams šviežiausias naujie-
nas ir rezultatus iš Rio de Janeiro Olimpinių žaidynių,
kurios tęsis iki rugpjūčio 21 dienos.

Lietuvos krepšinio rinktinės gerbėjos. EPA–ELTA nuotr. Žaidžia Lietuvos ir Brazilijos krepšinio komandos. Vytauto Dranginio nuotr.

Pirmieji džiaugsmai ir nusivylimai
Jau pirmają žaidynių dieną Lietuvai atstovavo

16 sportininkų 5-iose sporto šakose. Pirmieji
rugpjūčio 6-ąją, šeštadienį, startavo irkluotojai,

iš kurių Lietuva tikisi labai aukštų pasiekimų.
Brazilijos Lagoa irklavimo stadione sąlygos varžy-
tis išties yra sudėtingos. Didelis bangavimas ir
stiprūs vėjai kelia sportininkams papildomų sun-
kumų ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Sekma-
dienį dėl prastų oro sąlygų vyrų vienviečių valčių pa-
guodos plaukimas buvo nutrauktas ir perkeltas į pir-
madienį. Čia startavo ir jauniausias Lietuvos rink-
tinės atstovas 18-metis irkluotojas Armandas Kalme-
lis, kuris atrankos pirmajame plaukime užėmė 5-ąją
vietą, 2000 metrų įveikęs per 7:34:59 min. Paguodos
plaukime jauniausias Lietuvos rinktinės atstovas su-
spindėjo ir, laimėjęs savo plaukimą rezultatu 7:13:36
min., pateko į antradienį vyksiantį vienviečių val-
čių ketvirtfinalį.  

Porinės keturvietės Lietuvos vyrų valties įgula
– Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Dominykas
Jančionis ir Aurimas Adomavičius – pirmajame etape savo
plaukime finišavo paskutiniai (5:50:98 min.) ir po pa-
guodos plaukimo varžysis B finale (dėl 7–10 vietų). 

Saulius Ritteris ir Mindaugas Griškonis sėkmingai de-
biutavo dvivietėje valtyje. Lietuviai užtikrintai lai-
mėjo savo atrankos plaukimą, 2000 metrų įveikę per
6:29:11 min., ir iškovojo kelialapį į pusfinalį, kuris gali
būti atidėtas dėl prastų oro sąlygų. Kartu šie spor-
tininkai dvivietėje valtyje plaukia pirmą kartą. S. Rit-

terio porininkui Rolandui Maščinskiui patyrus
rimtą traumą prieš Olimpines žaidynes, M. Griš-
konis, Rio de Janeire turėjo varžytis vienvietėje val-
tyje, nusprendė užimti Maščinskio vietą ir aukš-
čiausių rezultatų siekti dvivietėje valtyje. 

Lietuvos irkluotojos taip pat šauniai pasirodė pir-
majame varžybų etape. Dvivietėje valtyje plaukusios
Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė nugalėjo savo plau-
kime po finišo spurto ir automatiškai pateko į pus-
finalio etapą. Per banguotus Rio de Janeiro vande-
nis jos atstumą įveikė per 7:04:82 min. Porininkės
2013 metais laimėjo Europos ir Pasaulio čempiona-
tus ir šioje Olimpiadoje yra laikomos pretendentė-
mis laimėti olimpinius medalius. 

Lina Šaltytė, Lietuvos atstovė irklavime vienvie-
tėje valtyje, startavusi 2000 metrų distancijoje ją įvei-
kė per 8:35:92 min. Spartaus finišo dėka savo plau-
kime Lina užėmė 3-iąją vietą ir automatiškai pate-
ko į kitą etapą.

Vieni ištvermingiausių olimpiečių, plento ko-
mandinių dviračių lenktynių atstovai, savaitgalį var-
žėsi neįtikėtinomis Brazilijos aukštikalnėmis. Lie-
tuvos rinktinė nei vyrų, nei moterų lenktynėse ko-
mandinėje įskaitoje nedalyvavo. Tačiau du Lietuvos
dviratininkai ir viena dviratininkė startavo indivi-
dualioje įskaitoje. Vyrų plento varžybose, 237,5 ki-
lometrų kalnuotoje distancijoje, šeštadienį startavo
Ramūnas Navardauskas ir Ignatas Konovalovas. Lietuvos
atletams sudėtinga Rio de Janeiro trasa aukštikal-

Irkluotojai S. Ritteris ir M. Griškonis užtikrintai pateko į olimpinių žaidynių pusfinalį. Vytauto Dranginio nuotraukos Irkluotoja Lina Šaltytė.
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nėmis nebuvo palanki ne tik dėl stačių
įkalnių, kurių treniruojantis Lietu voje
stinga, bet taip pat dėl lietuvių sudė-
jimo. Aukštiems ir tvirtiems atletams
tokiomis aukštikalnėmis yra sunkiau
varžytis su smulkiais ir žemais spor-
tininkais. Tačiau Ramūnui Navar-
dauskui, geriausiam Lietuvos dvira-
tininkui, tai nesutrukdė sėkmingai
finišuoti. Tarp 144 atletų, iš kurių net
79 nepasiekė finišo, Ramūnas užėmė
35-ąją vietą ir savo startu liko labai pa-
tenkintas. „Aš save net nustebinau”,
teigė Navardauskas. Jo rezultatas šia
sudėtinga trasa – 6 val. 22 min. 23
sek. Nuo nugalėtojo belgo Greg Van
Avermaet jis atsiliko 12 min. 18 sek.
Tuo tarpu Ignatui Konovalovui aukš-
ti kalnai pakišo koją. Sportininkas
nesuspėjo tilpti į varžybų laiko limitą,
atkarpą įveikęs per 6 val. 41 min. ir 52
sek.

Moterų dviračių plento grupinėse
lenktynėse Lietuvos atstovė Daiva Tuš-
laitė sudėtingoje 136,9 kilometrų dis-
tancijoje užėmė 34-ąją vietą. Olimpie-
tė trasą įveikė per 3 val. 58 min. ir 34
sek. ir nuo nugalėtojos olandės Ma-
rianne Vos atsiliko 7 min. ir 7 sek. Dvi-
ratininkė savo olimpiniu debiutu nėra
patenkinta, ji teigia, jog kalnuota tra-
sa nėra jai palankiausia. „Norėjosi
geriau. Paskutinis kalnas mane nu-
galėjo, o ne aš jį”, apgailestavo sporti-
ninkė. 

Bokso varžybose sekmadienį de-
biutavo Eimantas Stanionis. Lietuvis
iki 69 kg bokso kategorijoje, pirmame
etape akivaizdžia persvara 3:0 laimė-
jo prieš kiną Liu Wei. Ši pergalė jam
užtikrino kelialapį į aštuntfinalį, ku-
riame Stanionis kovos ketvirtadienį.
2015 metų Europos čempionas po per-
galės kalbėjo optimistiškai „Esu pui-
kios formos. Esu patobulėjęs ir fiziš-
kai, ir psichologiškai”, teigė Eimantas. 

Per visą žaidynių istoriją pirmą
kartą teniso rungtyje dalyvavo lietuvis.
Geriausias lietuvos tenisininkas Ri-
čardas Berankis, kuris 2016 metais ATP
klasifikacijoje užima 50-ąją vietą, pa-
sirodė nesėkmingai. Sportininkas re-
zultatu 6:0, 6:0 skaudžiai pralaimėjo
australui John Millman ir baigė savo
pasirodymą Olimpinėse žaidynėse. 

Taip pat nepasisekė ir jaunam
Lietuvos gimnastui Robertui Tvorogal,
kuris gimnastikos daugiakovėje jau
pirmoje rungtyje patyrė traumą. Su iš-
narintu didžiuoju pirštu jis sugebėjo
dalyvauti visose rungtyse ir užėmė 42-
ąją vietą. Galima tik pasidžiaugti gim-
nasto kantrybe ir sportiniu ryžtu, ku-
rie jam padėjo olimpinį startą įveikti
iki galo.

Plaukimo takeliuose du Lietuvos

Plaukikė Rūta Meilutytė (d.) EPA–ELTA nuotr.
Dviratininkė D. Tušlaitė olimpinėse žaidy-
nėse - 34-ta.                       V. Dranginio nuotr.

sportininkai pateko į tolimesnius var-
žybų etapus. Giedrius Titenis 12-uoju
rezultatu patekęs į 100 metrų plauki-
mo krūtine pusfinalį, savo plaukime fi-
nišavo penktas ir galutinėje įskaitoje
liko 10-oje vietoje. Rūta Meilutytė taip pat
100 metrų krūtine distancijoje 4-uoju
rezultatu pateko į finalinį plaukimą ir
pirmadienį (vakare, jau išleidus šį
laikraštį – Red.) varžysis dėl olimpinio
medalio. Olimpiados debiutantas And-
rius Šidlauskas 100 metrų krūtine dis-
tancijoje liko 23-čias ir į pusfinalį ne-
pateko. Danas Rapšys 100 metrų nuga-
ra plaukimo distancijoje užėmė 24-
ąją vietą ir taip pat nepateko į pusfi-
nalį. 

Žaidynes pradėjusi Lietuvos krep-

šinio komanda po atkaklios kovos 4-aja-
me kėlinyje iškovojo pergalę prieš
Brazilijos rinktinę rezultatu 82:76. Lie-
tuviai kvalifikacijoje kovoja B grupė-
je, kurioje turės rungtis su tokiomis ge-
romis komandomis kaip Ispanija, Ar-

gentina, Kroatija, o taip pat Nigerija ir
Brazilija. Todėl pirma laimėta perga-
lė prieš brazilus yra labai svarbi. Ant-
roji mūsų vyrų kova – antradienį,
rugpjūčio 9 dieną, su Nigerijos rink-
tine. 

Atkelta iš 1 psl.

,,Sveiki atvykę į Rio olimpines
žaidynes. Tai nuostabaus miesto nuo-
stabi akimirka. Tai pirmosios olim-
pinės žaidynės Pietų Amerikoje ir
visi brazilai šiąnakt gali didžiuotis.
Dėl olimpinių žaidynių jūs per sep-
tynerius metus pasiekėte tai, apie ką
ankstesnės kartos galėjo tik pasva-
joti. Visą tai pasiekėte, kai Brazilija
išgyvena sunkius laikus. Šiame olim-
piniame pasaulyje mes visi esame ly-
gūs”, – sakė Tarptautinio olimpinio
komiteto (IOC) prezidentas Thomas

Bach, atskirai pasveikinęs pabėgėlių
komandą. 

Vėliau T. Bach įteikė naują IOC
apdovanojimą už švietimą ir gerus
darbus dukart olimpiniam čempio-
nui 76-erių metų Kenijos olimpinio
komiteto prezidentui Kipchoge Kei-
no. 

Olimpines žaidynes atidaryto-
mis paskelbė laikinasis Brazilijos
prezidentas Michel Temer. Žiūrovai
jo kalbą nušvilpė, nepasitenkinimo
banga buvo palydėta ir dopingo skan-
daluose paskendusi Rusijos rinktinė. 

ELTA

Atidarytos Rio olimpinės žaidynės

Lietuvos irkluotojos Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė pateko į Rio de Janeiro vasaros
olimpinių žaidynių moterų porinių dviviečių valčių varžybų pusfinalį.  

Plaukikai Adam Peaty ir Giedrius Titenis (d). EPA–ELTA nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ne visi gali pasigirti didelėmis šeimomis su aibe pus-
brolių, pusseserių. Aš savuosius galiu suskaičiuoti ant
vienos rankos pirštų. Viena jų, vyriausioji iš mūsų gru-
pės – Nijolė Semėnaitė-Etzwiler, su vyru David gy-
venanti Baraboo, WI. Nijolės pavardė ir rašiniai ne-
svetimi „Draugo” skaitytojams: ji – „Madison Vilnius
Sister Cities” vicepirmininkė, Lietuvių tautinių šokių
instituto pirmininkė, tautinių šokių grupių „Žaibas”
ir „Žaibutis” vadovė. Bet šiandien, kai visų žvilgsniai
krypsta į olimpinių žaidynių sostinę Rio de Janeirą,
nutariau paprašyti Nijolės pasklaidyti braziliškuosius
savo gyvenimo puslapius. Ir ji mielai sutiko – kam ne-
malonu prisiminti jaunystę!

Būdama tikinti ir iš prigimties labdaringa, dalį
savo gyvenimo Nijolė atidavė „Taikos korpusui”
(„Peace Corps”). Ši tarnystė jaunystėje ją nunešė toli
nuo namų ir tėvų  – į Braziliją. Vėliau ten teko ne kar-
tą sugrįžti. 

Grublėtas kelias nuo Kauno iki Baraboo

Gimei Kaune, vaikystę praleidai Vokietijoje ir Didžiojoje
Britanijoje, o 1948 metais, nebūdama nė dešimties, kar-
tu su tėvais atsidūrei Čikagoje. Ar toks mėtymas-vėtymas
vaikui nesukėlė įtampos?

Manyčiau, jog viskas buvo normalu. Nebuvau
atskirta nuo savo tėvų, todėl nepatyriau nerimo.
Džiaugsmingai prisimenu savo gyvenimą Hanau ir
Londone. Deja, atsiminti ką nors iš Kauno, išskyrus
oro antpuolius, buvau pernelyg maža.

Čikagoje nesusiliejai su vietine lietuviškąja bendruo-
mene – nelankei nei šeštadieninės mokyklos, nei Marijos
gimnazijos, kurioje mokėsi pavyzdingos lietuvaitės. Kodėl?

Vienerius metus šeštadieninę mokyklą lan-
kiau. Neišlaikiau egzaminų, – „I flunked!!!” – tėvai
dėl to galėjo kiaurai žemę prasmegti! Laisviau pa-
sijutau angliškai kalbančiųjų rateliuose. Tačiau
visuomet didžiuodavausi, kad esu lietuvaitė. Su
„Madison Vilnius Sister Cities, Inc.” ir „Žaibo”
tautinių šokių grupės Madisone įsteigimu atradau
bendruomenę, kurioje galiu išreikšti savo pasidi-
džiavimą (tiesa, mano pusseserė, rašydama e-laiš-
kučius, beveik išmoko naudoti lietuviškus diakri-
tinius ženklus; turint galvoje jos ribotą lietuvišką žo-
dyną, tai didelis pasiekimas! – R. M. L. pastaba).

Apsisprendei mokytis Rosary koledže River Forest prie-
miestyje (kuris vėliau tapo ir mano ,,Alma mater”). Kodėl
pasirinkai būtent jį, o ne ką nors arčiau Marquette Parko,
kur tuomet sukosi lietuviškas gyvenimas?

Tėtušis man „numatė vietą” Čikagos universi-
tete, tačiau viskas įvyko kitaip. Mano draugė iš Kel-
ly gimnazijos (Brighton Parke – R. M. L. pastaba) po
apsilankymo viename „workshop” Rosary koledže
entuziastingai man, gerai katalikei, pasakojo, kad ten
man patiktų. Nuvykau. Apžiūrėjau ir iškart pami-
lau koledžo aplinką, senąją architektūrą, mokslo
įstaigos filosofiją – žodžiu, viską. Tapusi studente su-
pratau, kokia aš iš tikrųjų esu laiminga, pakliuvu-
si į tokią nuostabią, išskirtinę, pasišventusių dės-
tytojų aplinką.

Įprastas užsienio kalbų mokymo „repertuaras” tuomet
buvo ispanų, prancūzų, vokiečių bei rusų kalbos. Kažko-
dėl išsirinkai ,,egzotišką” portugalų kalbą.

Jei atvirai, studijuoti portugalų mane „įgrūdo”
ispanų kalbos dėstytojas. Priešindamasi tokiam
spaudimui nutariau studijuoti prancūzų. Tačiau „ro-
manas” po trijų dienų baigėsi. Nuėjau pas savo aka-
deminį patarėją ir pasakiau: „Pergalė – jūsų!” Iškart
pamėgau portugalų kalbos pamokas. Supratau, jog
su kiekvienu būsimu iššūkiu savo gyvenime galiu
ją sutikti su pasitikėjimu. Būtent to ir išmokau Ro-
sary koledže.

Ar galvojai, kad užsienio kalbą galėsi pritaikyti gy-
venime?

Norėjau stoti į užsienio tarnybą, tačiau lūkes-

čiai neišsipildė. Dėsčiau portugalų kalbą, vertėjavau,
padėdavau brazilams. Neužmiršau portugalų kalbos,
vis ją vartoju, tačiau tai, ką įgijau Rosary, galėjau pri-
taikyti dirbdama muziejuose bei bibliotekose.

Nijole, Tavo gabumai buvo įvertinti Fulbright stipen-
dija. Kaip tu ją panaudojai?

Studijavau Sao Paulo universitete tuomet, kai
Brazilijoje vyko politinis perversmas. Gyvenau bra-
zilo antreprenerio šeimoje. Buvau jų viešnia. Mane
mylėjo kaip šeimos narę. Jų dukra studijavo Ang-
lijoje ir norėjo kompanionės, kad ji nepamirštų ang-
lų kalbos. Nelaimei, ji prarado savo žavingą britiš-
ką akcentą ir įgijo mano pietinės Čikagos tarmę! Jų
pastogėje gyvenau metus. Praleidusi ilgesnį laiką
Brazilijoje turėjau galimybių iš arčiau pažinti žmo-
nių luomus. Keliavau po visą šalį. Visa tai, ką tuo-
met patyriau, pakeitė mano gyvenimą ir požiūrį.

Matyt, aplinka taip Tave paveikė, jog nutarei ten su-
grįžti?

Pamilau Braziliją ir jos gyventojus. Šalis – ža-
vinga, o brazilai – patys draugiškiausi žmonės pa-
saulyje. Norėjau sugrįžti ir prisidėti ten, kur rei-
kalinga pagalba!

Ištiesti pagalbos ranką – gera širdžiai

Kaip susipažinai su savo būsimu sutuoktiniu David?
„Grad school” metais Wisconsino universitete.

Nors buvome iš gan skirtingų šeimų, mus nemažai
kas siejo. Jis baigė mažą katalikų koledžą St. Joseph,
Indianoje, laimėjęs Fulbright stipendiją studijavo Vo-
kietijoje, o vėliau pateikė paraišką į „Taikos kor-
pusą”. Taigi pajutome panašias gyvenimo vertybes.
Ne paslaptis – įsimylėjome. Mūsų santuoka buvo pa-
laiminta Čikagoje 1964 m. gruodžio 26 d. Po savaitės
išvykome į Rio, – tačiau ne medaus mėnesiui...

Būdama giliai tikinti katalikė nutarei taipogi savano-
riauti „Taikos korpuse”. Ar nujautei, kad atsidursi Brazi-
lijoje?

Norėjau sugrįžti į Braziliją. Praeityje mačiau,

„Dievas yra brazilas”

Nijolės ir David pirmasis sugrįžimas kartu į Braziliją. Fone
– nuostabus kolonijinis miestas Olinda.

Asmeninio albumo nuotraukos

koks ten skurdas, todėl norėjau nors trupiniu pri-
sidėti prie šalies gerovės. Kai susipažinau su David,
jis jau buvo pateikęs savo paraišką dirbti „Taikos kor-
puse”. Jam jau buvo paskirta vieta Kolumbijoje. Aš
jam pasakiau: „Pasiteirauk, ar gali vietoj Kolumbi-
jos įsidarbinti Brazilijoje? Tąsyk su tavim kartu va-
žiuosiu”.

Ar paraiškos procesas buvo ilgas? Ar „Taikos korpu-
so” durys atviros kiekvienam, norinčiam į  jį įstoti?

Stojimo procesas buvo lengvas, įtemptas buvo
darbas. Pasiruošimo laikotarpis užtruko porą mė-
nesių. Per tą laiką bet kuris galėjo būti atleistas iš
darbo. Tai buvo didelis dvasinis smūgis tiems, kurie
„nukentėjo nuo tokio sprendimo”. Mums toks vadovų
elgesys buvo nesuprantamas.

Bem-vindo americanos!

Ar iš pat pradžių supratai, į kokį katilą lendi?
Jei atvirai – gyvenimo sąlygos pralenkė mūsų lū-

kesčius. Mes buvome pirmieji „Taikos korpuso” na-
riai, kurie įsidarbino mokslo įstaigose ir gyveno bu-
tuose, tiesa, be jokių „blizgučių”, tačiau gan patogiai!
Dėstėme Ceará universitete  („Universidad Estadual
do Ceará”) Fortalezoje, o taipogi savanoriavome
vienoje netolimoje airių vadovaujamoje misijoje. 

Atvykusi į tropinę aplinką (juk Tu - „Vėjų miesto” sen-
buvė, pripratusi prie žvarbių, šaltų žiemų), ar tikėjaisi at-
laikyti brazilietiškus karščius?

Neapkenčiu karščių, tačiau vasaros Čikagoje tai-
pogi buvo gan bjaurios. Karščius Brazilijoje lengvina
vėjai bei gausi augmenija. Be to, brazilai pripratę
porą trejetą sykių per dieną palįsti po dušu.

Po pirmos darbo dienos „Taikos korpuse” nepajutai kul-
tūrinio šoko, o gal net kalbos barjero?

Tą kryžių buvau „išgyvenusi” prieš trejus me-
tus, kai atvykau į šalį būdama Fulbright stipendi-
ninkė. Tąkart nieko nepajutau. Panašiai jautėsi ir
mano vyras David – mat jis visais išgyvenimais da-
lijosi su manimi. Tiesa, buvo apmaudu, kai mus pa-
skyrė dėstyti ne visuomeniniame koledže, o uni-
versitete. O dėl komunikacijos „barjero”, – įgytas por-
tugalų kalbos žinių bagažas studijų metais Rosary
koledže man labai pravertė. Kartu su manim dirbo
prestižinių universitetų – Harvard, Columbia, St.
Louis – absolventai, tačiau tik aš viena mokėjau šios
šalies kalbą!

Kaip vietiniai Tave priėmė? Ar suprato, kad Tu esi „li-
tuano”?

Tiek dėstytojai, tiek ir kaimynai darbininkai
mus priėmė tarsi seniai dingusius pusbrolius. Jie
buvo smalsūs ir norėjo viską apie mus žinoti. Net
klausinėdavo, ar mes pažįstam „Hollywood” įžy-
mybių, pvz., Richard Chamberlain. Visi, su kuriais
bendravome, buvo ne tik draugiški, bet ir paslaugūs.
O šiaurės rytinėje šalies dalyje niekas nežinojo, kad
yra tokie „lituanos”, ne taip, kaip Sao Paulo apy-
linkėse.
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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 3 psl.

Ar ne per vėlu su vaikais pradėti kal-
bėti lietuviškai, kai jiems jau yra 4–6 me-
tukai? Kaip tai daryti? Pa laipsniui ar tiesiog
drastiškai pradėti kalbėti tik lietuvių kalba?

Nėra vėlu jokiame amžiuje! „Nuo -
seklioji” dvikalbystė yra labai papli-
tusi. Vaikai gali išmokti antros kalbos,
jei ją girdi tokiose situacijose, kuriose
jis yra motyvuojamas ją vartoti. Svar-
bu išlaikyti kalbą, kad vai kas galėtų tu-
rėti dvikalbystės teikia mų pranašumų.

Jūsų profesionaliu požiūriu, kaip geriau
kalbėti su vaiku? Visada? Ne paisant to, kad
aplinkiniai nieko ne su pras, ar tik tuomet,
kai liekame dviese (namie, mašinoje)? Ko-
kios nuoseklios taktikos geriausia laikytis?

Šeimų komunikacijos strategijos
yra skirtingos, tačiau įmanoma kal bėti
lietuvių kalba ir prie pašalinių, neiš-
skiriant jų, bet bandant juos įtraukti.
Paprastai vaikas pripranta vartoti lie-
tuvių kalbą būdamas su kitais lietu-
viais ir kitą kalbą – kitose situacijose.
Gebėjimas pritaikyti kal bą ir žodinį el-
gesį yra viena iš dvi kalbystė teikiamų
naudų už kalbos ribų.

Kokias kognityvines funkcijas stiprina
dvikalbystė?

Dvikalbystė daro įtaką kalbos sup-
ratimui ir mokymosi gebėjimams, per-
spektyvų ir kitų požiūrių suvokimui,
dėmesio koncentravimui ir gebėjimui
prisitaikyti naujose situacijoje.

Kokiais argumentais apginti dvi kalbystę
prieš italę anytą, kuri įsitikinusi, kad dvi-
kalbis mažylis turės pro blemų mokykloje?

Tyrimai rodo, kad dvikalbiai vai-

 kai neturi problemų mokykloje, jei jų
dvikalbystė yra pripažįstama ir verti-
nama. Iš pradžių vaikas galėtų turėti
problemų, jei tebesimoko šalies, ku-
rioje gyvena, kalbos, bet tik iki tol, kol
ją išmoksta. Su šiomis problemomis ge-
riausiai susidorojama aplinkoje, kuri
yra jautri dvikalbystės charakteristi-
koms ir poreikiams.

Esu mergina ir gyvenu Italijoje šešerius
metus. Vis dar nesugebu gal voti italų kal-
ba, kalbu su klaidomis ir pamirštu žodžius,
nors viską suprantu. Ar tai normalu?

Dažnais atvejais tai priklauso nuo
to, kokios galimybės kalbėti gim tąja
kalba. Tai, kad gyvenama Itali jo je,
dar nereiškia tobulo kalbos mo kė jimo,
jei dažniausiai tebevartojama sava
kalba. Reikėtų labiau tikėti savimi ir
savo mokymosi gebėjimais: daug suau-
gusiųjų galvoja, kad kal boms nėra ge-
rai „sutverti”, ir tai kalbos atžvilgiu
juos priveda prie psichologinio bloka-
vimosi. Yra indi vi dualių skirtumų,
bet jei kalbos vartojimui randama
progų ir motyvacijos, įmanoma ją ge-
rai išmokti.

Kaip manote, ar dvikalbių šeimų vai-
kai turėtų turėti dvigubus vardus (kiekvie-
nos kalbos), vieną bendrą var dą ar domi-
nuojančios kalbos vardą (šalies, kurioje gy-
vena, kad būtų iš vengta komunikacinių bar-
jerų su bendraamžiais)?

Sprendimą turėtų priimti šeima.
Nemanau, kad tai vaikui turi lemia-
mos svarbos. Tiesa, kad užsienie tiš kos
pavardės gali kelti supratimo ir rašy-
mo sunkumų, tačiau daugeliu atvejų
tai yra įveikiama.

itlietuviai.it

Dvikalbystė yra investicija
visam gyvenimui 

Nupiešk mums įprastinę darbo dieną.
Į universitetą keliaudavome au-

tobusu. Ten perskaitydavome porą
paskaitų. Po to lėtai grįždavome namo.
Pakelyje sustodavome miesto centre
užkąsti. Mūsų buvimas universitete
buvo tarsi viršutinis kremo sluoksnis
ant akademinio pyrago. Pripažinsiu,
jog vietiniai dėstytojai buvo puikūs.
Laisvadieniais dėstėme vietinėje se-
minarijoje. Ten pasijutome labiau rei-
kalingi. Padėjome ir vienai misijai,
kuri vietinėms moterims įrengė skal-
byklą – ne „laudromat”, kaip įsivaiz-
duotų amerikiečiai, o paprastą pra-
usyklą su tekančiu švariu vandeniu ir
vietą, kur galima pakabinti ir išdžio-
vinti skalbinius.

Gal kartais atrodė, kad išprotėsi,
trenksi durimis ir grįši į Ameriką? 

Buvo sunkumų, kurie kartais ap-
sunkindavo gyvenimą. Pavyzdžiui,
dingsta vanduo, kai maudaisi duše.
Buvome įpratę netoliese vonioje lai-
kyti atsarginį  dubenį su vandeniu.
Žiauriai kovojome su uodais. Prisi-
menu, kaip visi kaimynai subėgo, pa-
matę mūsų buto langus užmaskuotus
tinkleliu. O ką jau bekalbėti apie vie-
tinį biurokratizmą... Tačiau mudu su
David buvome jaunavedžiai ir supra-
tome, jog tai yra mūsų gyvenimo da-
lis.

Kiek amerikiečių dirbo su Tavimi ir Da-
vid?

Apie  20, tačiau mes buvome iš-
sklaidyti po visą šalį. Ten, kur gyve-
nome – Fortalezoje – gal penki ar
šeši. Kartais pabendraudavome, tačiau
visi turėjome bičiulių brazilų, su ku-
riais dažniausiai ir bendraudavome.

Kokia buvo alga?
Neatsimenu, – šios dienos pinigų

verte – gal pora šimtų dolerių. Tačiau
pakako, nes gyvenimas – tiek butas,
tiek maistas buvo labai pigūs. „Taikos
korpusas” paskirdavo ir „algą”. Grįžę
į JAV savo banko sąskaitoje radome
1,000 dolerių. Tai padengė mūsų pir-
magimio gimdymo išlaidas. Kūdikėlis
„užbaigė” sandėrį su „Taikos korpu-
su”. Kai Chris baigė mokslus, jis irgi
įstojo į „Taikos korpusą”. Dvejus me-
tus mokytojavo kaimo mokykloje Zim-
babvėje.

Kodėl grįžai namo?
Ten būdama tapau nėščia ir no-

rėjau vaiką pagimdyti namuose, Ame-
rikoje, o ne Brazilijoje. Tačiau pa-
grindinė grįžimo į namus priežastis
buvo ta, kad mano tėvą ištiko širdies
infarktas. Norėjau būti šalia jo. Pra-
ėjus vos metams jis mirė.

Naudingai praleidei laiką Brazilijoje?
Grįžai į namus geresniu žmogumi?

Niekad nesijauti geresniu, juk
tiek daug reikėjo atlikti. Visada jau-
tiesi per mažai padaręs. Džiaugėmės
savanoriavimu airių kunigų misijo-
je, tačiau tai buvo vos paviršiaus pa-
krapštymas. Aptarnavome skurs-
tančią darbininkiją, padirbome uni-
versitete, tačiau pilno pasitenkinimo
nepajutome.

Po to, kiek žinau, net keletą sykių grį-
žai į tą šalį, tik jau ne kaip savanorė, o kaip
turistė. Kokių skirtumų pastebėjai nuva-
žiavusi vėliau?

Matėme ne tik pažengusią eko-
nomiką, bet ir gyventojų pagausėji-
mą. Padidėjęs vidurinysis luomas, ta-
čiau Braziliją tebeslegia tie patys
rūpesčiai – turtinė nelygybė. Šalyje
gyvenau du sykius, o kaip turistė čia
lankiausi net tris, paskutinis apsi-
lankymas buvo kruizas. Nuostabi
gamta ir architektūra. Džiugina ir tai,
kad itin artima brazilė draugė gyve-
na mūsų kaimynystėje, Baraboo
miestelyje. Tokiu būdu galiu arti-
mai palaikyti ryšius su Brazilija bei
toliau bendrauti portugališkai.

Priekyje – dar vienas 
olimpinis startas!

Olimpiada jau prasidėjo. Dar išvaka-
rėse Rengimo komitetą ir patį Rio de Ja-
neirą smaugė aibės rūpesčių ir bėdų – ant-
isanitarija, užterštas vanduo vandens spor-
tui, įprastinis rusų sportininkų dopingo skan-
dalas, brangus pragyvenimas olimpiniame
kaimelyje, kišenvagių rojus, „Zika” viruso
krizė, susišaudymai, byranti valdžia...
Kaip buvusi šalies gyventoja, ar manai, kad
tai tinkama aplinka žaidynėms?

Be abejo, jie galėjo geriau pasi-
ruošti, tačiau dabar jau nebegalima
gręžiotis atgal.  Brazilai nepaprastai
lankstūs ir apsukrūs. Jiems turėtų
pavykti. Jie daug pinigų investavo į
pasiruošimo darbus, ypač stiprinda-
mi saugumą. Jie pasiryžę nugalėti bet
kokią pasitaikančią kliūtį.

– Pokalbio pabaigai – filosofinis
klausimas. Kristaus Atpirkėjo paminklas
stovi Corcovado kalno viršūnėje. Pagal dydį
– tai penktas pasaulyje, tapęs ne tik Rio,
bet ir visos šalies simboliu. Kristaus ran-
kos plačiai išskėstos. Ar manai, kad Ge-
rasis Ganytojas prižiūrės tas minias, ku-
rios jau sugūžėjo į žaidynes?

Virtualioje erdvėje mačiau nuo-
trauką, kur mūsų Ganytojas „pozavo”
su Lietuvos olimpiečiais. Yra posakis
„Deus é Brasileiro” – „Dievas yra bra-
zilas”. Nuoširdžiai tikiu, jog Jis jų ne-
apvils... Beje, Brazilijoje gyvena apie
150 000 lietuvių kilmės asmenų. Vi-
siems jiems ir, žinoma, svečiams bei
patiems olimpiečiams linkiu saugių
žaidynių.

1992 metais Nijolė keliavo į Braziliją su Rotary Exchange. Pietinėje Rio Grande do
Sul valstijoje ją pasitiko ,,gaucho” princas ir princesė. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentė susitiko su pasaulio vadovais
Rio de Janeiras/Vilnius

(ELTA) –Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė daly-
vauja XXXI vasaros olimpinių žai-
dynių oficialiuose renginiuose. Ša-
lies vadovė drauge su pasaulio va-
dovais lankėsi Brazilijos vicepre-
zidento, laikinai einančio valstybės
prezidento pareigas, surengtame
oficialiame priėmime.

Priėmimo metu Lietuvos va-
dovė bendravo su JAV valstybės
sekretoriumi John Kerry, Jungtinių
Tautų generaliniu sekretoriumi
Ban Ki-moon, Belgijos karališkąja
pora ir Nyderlandų karaliumi Wil-
lem Alexander, Liuksemburgo di-
džiuoju kunigaikščiu Henri, Dani-
jos sosto įpėdiniu Frederik, Pasau-
lio sveikatos organizacijos genera-
line direktore Margaret Chan. Apie
Europos reikalus Prezidentė kalbėjo
su Prancūzijos vadovu Francois
Hollande, Italijos ministru pirmi-
ninku Matteo Renzi, Slovakijos prezi-
dentu Andrej Kiska, Nyderlandų mi-
nistru pirmininku Mark Rutte bei
Gruzijos prezidentu Georgi Margve-
lašvili.

Tarptautinio olimpinio komiteto
sprendimą leisti daliai Rusijos sporti-
ninkų dalyvauti olimpinėse žaidynėse

Lietuvos prezidentė vertino neviena-
reikšmiškai.

„Sprendimas yra labai kontro-
versiškas, nevienareikšmis – galima
vertinti labai įvairiai. Labai gaila,
kad olimpinis sportas yra kompromi-
tuojamas tokiu būdu”, – apgailestavo
D. Grybauskaitė.

Ariogala (BNS) – Rugpjūčio 6 die-
ną Raseinių rajone, Ariogaloje, su-
rengtas tradicinis Lietuvos tremtinių,
politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių
sąskrydis. Šventė prasidėjo jos dalyvių
eitynėmis į Dubysos slėnį, vėliau vyko
sąskrydžio atidarymas, šv. Mišios, kon-
certai, filmų peržiūros, pokalbiai apie
partizanų ginkluotę, aprangą, spaudą.

Buvo priimtos dvi rezoliucijos – dėl
Baltarusijoje, Astrave, statomos elekt-
rinės keliamos grėsmės ir dėl tautos
masinės emigracijos stabdymo.

„Mes prašome Seimo ir Vyriau-
sybę atkreipti dėmesį, kad 65 tūkst. Lie-
tuvos žmonių pasirašė po įstatymo
projektu, kuris neleistų pirkti elektros
energijos iš nesaugios elektrinės. Taip
pat mes, pensinio amžiaus žmonės,

labai nenorėtume, kad vieną pensi-
ninką išlaikytų mažiau negu vienas
dirbantysis. Reikalaujame, kad val-
džia numatytų, ką darome, kad taip ne-
būtų. Pirmiausia reikia galvoti apie
darbo vietas Lietuvoje, apie jaunimą,
jam reikia sudaryti sąlygas gyventi
čia”, – sakė Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos pirmininkas
Gvidas Rutkauskas.

Jo duomenimis, pernai Lietuvos
tremtinių, politinių kalinių ir laisvės
kovų dalyvių sąskrydyje dalyvavo apie
5 tūkst. žmonių. Panašaus dalyvių
skaičiaus tikimasi sulaukti ir šiemet.

Sovietinės okupacijos metu iš Lie-
tuvos ištremta daugiau kaip 130 tūkst.
žmonių, taip pat tūkstančiai žuvo la-
geriuose.

Vilnius („Lietuvos ūkis”) – Po
Europą sukrėtusių džihadistų išpuolių
kai kurios kelionių draudimo paslau-
gų bendrovės svarsto  klientams  pa-
siūlyti draudimą dėl žalos, susijusios
su teroro aktais. Svarstoma, ar kurti
naujas paslaugas,  ar išplėsti esamus
pasiū lymus.

Šiuo metu draudimas nuo teroro
išpuolių draudimo bendrovėje „If ”
įeina į standartinį kelionių draudimą,
tačiau iki šiol dėl su tuo susijusių iš-
mokų klientai nesikreipė nė karto.

Pasak „Seesam Insurance” Lie-
tuvos filialo Rinkodaros ir komunika-
cijos vadovo Eugenijaus Mažiulio, šiuo
metu žala dėl teroro aktų įtraukta
prie nedraudžiamųjų įvykių. Dar šie-
met bendrovė kelionių draudimo pa-

slaugas svarsto papildyti terorizmo
rizikos draudimu.

Dar nėra daug klientų, kurie do-
mėtųsi nauju draudimu. Daugiausia po-
kalbiai vyksta tarp partnerių, rinkos
dalyvių, yra sujudimas pačioje rinkoje
– specialistų grupėje. Aktyviai stebima
draudimo rinka bei klientų poreikiai,
todėl išaugus klientų, norinčių kelionės
metu apsidrausti nuo terorizmo, skai-
čiui pradės teikti šią paslaugą.

„Lietuvos draudimo” Gyventojų
turto draudimo vadovas Andrius Gim-
bickas teigia, kad pagal standartines
įmones taisykles teroristiniai išpuo-
liai, kaip ir streikai ar kiti masiniai ne-
ramumai, taip pat karo veiksmai, yra
vertinami kaip nedraudžiamieji įvy-
kiai.

Migrantai Italijai kainuos 1,5 mlrd. eurų
Roma („Draugo” info) – Italijos po-

licija sulaikė grupę kontrabandininkų,
įtariamų nelegaliu migrantų gabeni-
mu. Šiai gaujai vadovavo „Islamo vals-
tybės” (IS) smogikas 41 metų Mohamed
Kamel Khemiri. Tuniso pilietis anks-
čiau figūravo narkotikų kontraban-
dos byloje. Atlikęs laisvės atėmimo
bausmę, jis prisijungė prie radikalių is-
lamistų ir prisiekė ištikimybę IS. Mig-
rantus į Italiją grupė gabeno Vidurže-
mio jūra iš Libijos.

Uždarius vadinamąjį Balkanų
maršrutą, vėl padaugėjo migrantų,
mėginančių patekti iš Šiaurės Afrikos
į ES šalis jūra. Nuo 2014 metų nu-
skendo daugiau kaip 6 tūkstančiai
žmonių, pasirinkusių šį kelią, o 420
tūkstančių  migrantų sėkmingai pa-

siekė kelionės tikslą. 
Šiemet migrantų priėmimas Ita-

lijos biudžetui kainuos apie pusantro
milijardo eurų, arba 500 mln. eurų
daugiau nei 2015 metais, teigia Italijos
vidaus reikalų ministerijos Migracijos
ir pilietinių laisvių departamento di-
rektorius Mario Morcone. 

Pasak Italijos pareigūno, jo šalis
nuo šių metų pradžios jau priėmė apie
140 tūkst. migrantų. „Tai yra daugiau
nei pernai per visus metus, kai su-
laukta 100 tūkst. migrantų”, – sakė M.
Morcone. 

Italijoje migrantai pusantrų metų
laikotarpiui apsistoja laikinuose ap-
gyvendinimo centruose. Jiems sutei-
kiamas stogas ir maitinimas, siūlomos
įvairios švietimo programos. 

Rinkosi buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai

Draudimas nuo terorizmo?

Vilnius (LRT.lt) – Centrinėje gel-
bėjimo stotyje Palangoje gelbėtojai
budės visą parą. Dabar gelbėtojai dir-
ba iki 8 val. v., o pagalbos prašymų su-
laukia visą parą, todėl po darbo va-
landų jie rizikuoja padėdami specia-

liosioms tarnyboms. 
Dažniausiai pagalbos prireikia,

kai naktį neblaivūs asmenys nušoka
nuo jūros tilto ir negali parplaukti.
Klaipėdos ir Neringos gelbėtojai budėti
naktimis kol kas neplanuoja.

Palangoje gelbėtojai budės ir naktį 

Viena („Drau-
go” info) – Europos
Komisijos (EK) va-
dovas Jean-Claude
Juncker atmetė
Austrijos raginimą
Europos Sąjungai
(ES) nutraukti na-
rystės derybas su
Turkija ir įspėjo,
kad toks žingsnis
būtų labai didelė
klaida. 

Turkijos prezi-
dentas Recep Tayyip
Erdogan ilgai trun-
kančias ir neseniai
atgaivintas galimy-
bes prisijungti prie
ES sumenkino, prabilęs apie galimą
mirties bausmės sugrąžinimą po ne-
pavykusio perversmo liepos viduryje. 

Kai Austrija pasiūlė derybose dėl
Turkijos narystės nuspausti stabdžius,
J. C. Junker paragino Bendriją išlikti
ramią. 

„Jeigu dabar Turkijai bus leista
susidaryti įspūdį, kad nepaisant visko
ES nėra pasirengusi jos priimti, tuomet
tai pavadinčiau rimta užsienio politi-
kos klaida”, – sakė EK vadovas ir pri-
dūrė, kad tokio pobūdžio sprendimai
gali būti daromi tik pritarus visoms ša-
lims narėms. 

Tačiau EK vadovas pripažino, kad
Turkijai dar liko daug darbų, kuriuos
ji privalo atlikti, norėdama įgyven-
dinti bloko nustatytas narystės sąlygas. 

Vokietijos Laisvosios demokratų
partijos (LDP) vadovas Christian Lind-
ner palygino dabartinę Turkiją su na-

cistine 1933 metų Vokietija, kai Reichs-
tago padegimas leido Adolfui Hitleriui
sustiprinti savo valdžią.

Pasak politiko, ir mėginimas įvyk-
dyti valstybės perversmą Turkijoje,
ir Reichstago gaisras buvo sąmoningai
suorganizuoti siekiant sugriežtinti
įstatymus ir sustiprinti savo valdžią.

„Mes matome valstybės pervers-
mą iš viršaus – Recep Tayyip Erdogan
kuria autoritarinį režimą. Žmogaus
teisės ir laisvės jam nebeturi jokios
reikšmės, todėl jis negali būti Europos
partneris”, – pabrėžė C. Lindner.

Anot politiko, jam kelia pasipik-
tinimą tai, kad derybos dėl Turkijos
stojimo į ES nebuvo seniai nutrauktos.

C. Lindner apkaltino Vokietijos vy-
riausybę vykdant neprincipingą poli-
tiką Turkijos atžvilgiu ir priekaištavo
kanclerei Angela Merkel dėl pernelyg
didelio atsargumo šiuo klausimu.

EK vadovas gina Turkiją 

Kopenhaga (ELTA) – Trims Da-
nijos politinėms partijoms atstovau-
jantys šalies parlamento deputatai pa-
siūlė įvesti pabėgėlių centrų gyvento-
jams komendanto valandą. 

Iškelti šią iniciatyvą parlamenta-
rus paskatino penkių 14–17 metų mig-
rantų, gyvenusių Tulebiolės pabėgėlių
centre Langelando saloje, sulaikymas.

Trys iš jų kaltinami seksualiniu
priekabiavimu, du kiti – 16-metės iš-
žaginimu per muzikos festivalį, vy-

kusį kaimyninėje Fiuno saloje.
Danijos integracijos, imigracijos

ir prieglobsčio suteikimo ministrė In-
ger Stojberg pareiškė, kad yra pasi-
rengusi apsvarstyti iniciatyvą.

Kartu ministrė priminė, jog dau-
guma pabėgėlių yra dėkingi danams už
svetingumą ir elgiasi pavyzdingai, bet
maža jų grupė turi didelį griaunamą-
jį potencialą.

2015 metais Danija priėmė daugiau
kaip 20 tūkstančių migrantų.

Paryžius (ELTA) – Paryžiuje prin-
cesė iš Saudo Arabijos tapo plėšikų
auka. Pasak nukentėjusiosios, centri-
nėje Prancūzijos sostinės dalyje ją už-
puolė du vyrai ir atėmė laikrodį „Ri-
chard Mille”, kainuojantį apie milijo-

ną eurų.
Paryžiaus policijos pareigūnai ti-

ria apiplėšimo aplinkybes. Princesės
vardas nenurodomas. Saudo Arabijos
ambasada kol kas nekomentuoja šio in-
cidento. 

Komendanto valanda migrantams? 

Paryžiuje Saudo Arabijos princesė neteko laikrodžio

Prezidentė ant Corcovado kalno.
„Facebook” nuotr.

C. Lindner Turkijos prezidentą prilygino Hitleriui.
Alchetron.net nuotr.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Dr. Grace B. Austin, gyvenanti Chicago, IL, mamytės a. a. Onos
Baliūnienės mirties metinių proga „Draugui” paaukojo 60 dol. Nuoširdi
padėka už paramą.

Narimantas V. Udrys, gyvenantis Farmington Hills, MI, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuošir -
džiausius padėkos žodžius skiriame Jums.

www.draugas.org/mirties

http://draugokalendorius.org

Šiluvos koplyčios Washingtone
50 metų jubiliejaus komitetas
prane ša, kad  sudarytas  jubi-

liejaus Garbės komitetas. Jame – iš-
kilūs asmenys iš JAV, Kanados ir Lie-
tuvos. Tarp jų – Kata likų Bažnyčios va-
dai JAV ir Lietuv o je, diplomatai iš Lie-
tuvos bei Švento jo Sosto ir užsienio
lietuvių or ganizacijų vadovai. 

Garbės komiteto nariai:

J. Em. kardinolas Audrys Bač kis, Vil-
niaus arkivyskupas emeritas;

Rūta Baltaduonytė-Lemon, Lie  tu vių
skautų sąjungos tarybos pirmi nin kė;

J.E. Gintė Damušytė, Lietuvos Res-
publikos ambasadorė Danijai ir Islandijai;

Dr. Tomas Girnius, Šiaurės Ame ri kos
ateitininkų tarybos pirminin kas;

J.E. Gintaras Grušas, Vilniaus arki-
vyskupas;

Dalia Henke, Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės valdybos pirmininkė;

Regina Juškaitė-Švobienė, Lie tu vos
vy čių vyriausiosios tarybos pirmi ninkė;

Marius Kasniūnas, Lietuvių Fon do
valdybos pirmininkas;

J.E. Rolandas Kriščiūnas, Lie tu  vos
Respublikos ambasadorius JAV;

Joana Kuras, Kanados Lietuvių Ben-
druomenės Krašto valdybos pir mi ninkė;

J.E. Joseph Kurtz, Louisville arki  vys-
kupas ir JAV Vyskupų konferencijos pir-
mininkas; 

J.E. Linas Linkevičius, Lietu vos Res-
publikos užsienio reikalų ministras;

J.E. Christophe Pierre, arkivys ku pas
ir Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus JAV;

Prel. Walter Rossi, Naciona li nės Ne-
kalto Prasidėjimo bazilikos rektorius;  

Sigita Šimkuvienė-Rosen, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto val dy bos pir-
mininkė;

J.E. Lionginas Virbalas SJ, Kau no ar-
kivyskupas; 

J.Em. kardinolas Donald Wuerl, Was-
hingtono arkivyskupas. 

Rūpimus atsakymus 
rasite sveitainėje

Šiluvos koplyčios jubiliejaus ko-
 mitetas paruošė atsakymus į daž-
niausiai užduodamus klausimus.
Juos galima paskaityti Šiluvos kop-
lyčios jubiliejaus svetainėje
(http://www.siluva 50usa.org). Vie-
 nas iš dažniausių klausimų – ar rei-
kia bilietų į spalio 9 d. jubiliejines
Mišias Nekalto Prasidėji mo bazili-
koje. Ne, nereikia. Mišias galima
lan kyti ne mokamai ir nereikia nei
bilie tų, nei rezervacijų. Bazilika tal-
pina  apie  2 500 žmonių. Norintys da-
lyvauti iškilmingame priėmime, tu-
rės įsigyti bilietus. Daugiau infor-
macijos bus pateikta vėliau. 

Susidomėjimas 
Šiluvos koplyčios paroda

Nuo birželio 30 d. veikianti  pa-
roda „Šiluvos koplyčia po 50 metų”
su silaukė  didelio Nacionalinės Ne-
kalto Prasi dėjimo bazilikos lanky-
tojų dėmesio. Liepos 7 d. Šiluvos
koply čios jubiliejaus komitetas ba-
zilikai pa rūpino 500 (3x5 colių dy-
džio) at virukų, kurių vienoje pusė-
je vaizduojama Šiluvos Marijos kop-
lyčia, o kitoje yra informacija apie ju-
bilie jines Mišias bei pa rodą. Atvi-
rukų greit neliko ir komitetas,  no-
rėdamas, kad  kuo daugiau  žmonių
sužinotų apie jubiliejų,  atvežė į ba-
ziliką dar   2 000.  (Dabar iš viso 10 000
tiražo telikę mažiau kaip 1000).

Buvo numatyta, kad paroda
veiks nuo birželio 30 d. iki spalio 17
d., Tačiau dar parodai neatsidarius,
ba zilikos atstovė pranešė, kad ji bus
pratęsta iki lapkričio 27 d. Tai reiš-
 kia, kad paroda veiks beveik pen kis
mėnesius ir užsidarys tiktai po Pa dė-
kos dienos šventės. 

Šiluvos koplyčios Washingto ne 50
metų jubiliejaus komiteto info

Šiluvos koplyčios jubiliejui artėjant

A † A
Prof. LEONUI SABALIŪNUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ONUTĘ ir
visus artimuosius. 

Stasys ir Milda Tamulioniai

A † A
JUOZAS NEVERAUSKAS

Mirė 2016 m. rugpjūčio 4 d.
Muns ter, IN, sulaukęs 98 metų.

Gimė 1918 m. gegužės 1 d. Pa-
luobiuose, Šakių apskr., Lietuvoje,
Jono ir Natalijos (Ūsaitės) Neve-
rauskų šeimoje.

Nuliūdę liko: žmona Josephine
(Frey), su kuria išgyveno 68 me tus,
sūnus Joe, Jr., anūkės  Audrey ir
Ella; duktė Maryanne Neveraus-
kas-To por, žentas Mark Topor, anū-
kai  Christopher ir Joseph.

A. a. Juozas bus pašarvotas ant-
radienį, rugpjūčio 9 d. nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v. Burns-Kish lai-
dojimo namuose, 8415 Calumet Ave., Munster, IN, kuriuose 7 val.
v. vyks pamaldos. 

Trečiadienį, rugpjūčio 10 d., 11 val. ryto Carmelite Monaste-
ry, 1628 Ridge Rd., Munster, IN, bus aukojamos šv. Mišios už a. a.
Juozą.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Carmelite Fathers.

Nuliūdusi šeima

Nurimo gera širdis.
ilsisi darbščios rankos...

A † A
JUOZUI NEVERAUSKUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuo-
jau tą šeimai, giminėms ir artimiesiems. 

Rūta ir Kęstutis Sidabras
Aldona ir Vytas Markevičius

Birutė ir Antanas Vilutis
Margarita ir Nick Stiglich

Į parodos atidarymą susirinkusiuosius sveikino LR užsienio reikalų ministras L. Lin-
kevičius.                                                                                                                           Rengėjų nuotr.
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� Rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 11 val. r. bei
rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Schuylkill Mall (route 61 and I-81, Frackvil-
le, PA 17893) vyks kasmetinės Lietuvių die-
nos. Jūsų laukia šokiai, muzika, skanus
maistas ir kitos linksmybės – visi labai lau-
kiami!

� Rugpjūčio 18 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. SLA 307 (307 West 30 St., New York, NY
10001) vyks susitikimas su tautodailininke,
karpinių, grafikos ir margučių meistre iš Lie-
tuvos, Odeta Tumėnaite-Bražėniene. Rengi-
nio metu bus pristatyta paskaita „Lietuvių kar-
pinių istorija ir dabartis”, vyks praktiniai už-
siėmimai. Daugiau informacijos apie apie tau-
todailininkę internetinėje svetainėje: www.ode-
tosgalerija.lt.

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovykloje
(147 Neringa Rd., Brattleboro, VT 05301)
vyks menų ir sveikatingo poilsio stovykla su-
augusiems „Meno8Dienos”. Kviečiame visus
registruotis Neringos internetinėje svetainėje:
neringa.org/lt_forms.html. Daugiau infor-
macijos el. paštu: danguole@kuolas.com
(Danguolė Kuolienė).

� Rugpjūčio 23 d., antradienį, 6 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus kartu su LR
nuolatine misija Jungtinėse Tautose kviečia
į The United Nations HQ (Curved Wall area
801 First Avenue New York, NY 10017) vyk-
siantį parodos „No Home to Go: The Story
of Baltic Displaced Persons. 1944–1952”
atidarymą. Apie dalyvavimą prašome pranešti
iki rugpjūčio 19 d. el. paštu: lithua-
niaun@gmail.com arba paskambinus tel.
212-983-9474.

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko gegužinė.

Renginyje skambės muzika, vyks loterija, bus
pardavinėjami šalti gėrimai bei lietuviški už-
kandžiai. Veiks lietuviška mugė. Daugiau in-
formacijos paskambinus tel. 630-257-
8787. Visi labai laukiami! 

� Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 8 val. v. Lietuvių
parapijos didžiojoje salėje (3855 Evans St.,
Los Angeles, CA 20027) vyks Irūnos bei Ma-
riaus Jampolskio nuotaikingas pasirodymas
„Viskas baigta”. Daugiau informacijos el.
paštu: richardshow@yahoo.com arba pa-
skambinus tel. 323-360-7786 (Ričardas).

� 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!

� Lietuvos generalinis konsulatas Čikago-
je kviečia visus, spalio 9 d. Čikagos mara-
tone ketinančius bėgti ir jam užsiregistra-
vusius bėgikus prisijungti prie akcijos „Lie-
tuviai Čikagos maratone”  ir burtis į vienin-
gą komandą. Registracija el. paštu: agne.ver-
telkaite@urm.lt arba paskambinus tel. 312-
397-0383. Žinutėje nurodykite savo vardą
ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adre-
są ir reikalingų marškinėlių dydį. Taip pat
kviečiame visus sirgalius dalyvauti marato-
ne ir palaikyti saviškius sirgalių zonoje ties
17 maratono mylia, prie Illinojaus universiteto
Čikagoje vakarinėje Halsted gatvės pusėje,
šiek tiek į pietus nuo Polk gatvės. Lauksime
visų pasipuošusių lietuviškais marškinė-
liais, kepuraitėmis ir nešinų trispalvėmis.

Pabendravusi su atletais ir olim-
pinės delegacijos nariais, Prezidentė
Lietuvos sportininkams padovanojo
juodos duonos ir Turniškių medaus.
,,Kai stosite į startą, visa širdimi bū-
sime kartu su Jumis, linkėdami paro-
dyti viską, ką galite. Kiekvienas Jūsų
pasiekimas bus didžiausia dovana jus
mylinčiai, už jus ‘sergančiai’ Lietu-
vai”, – sveikindama atletus sakė Pre-
zidentė. 

Valstybės vadovė pabrėžė, kad
olimpiadoje kylanti mūsų valstybės vė-
liava ir skambantis himnas kas kartą
pakylėja visą Lietuvą – tą akimirką
jaučiame didelį pasididžiavimą ir savo
olimpiečiais, ir savo šalimi.

Olimpiniame kaimelyje gyvena
apie 17 tūkst. sportininkų ir jų trene-
rių. Čia veikia bankas, poliklinika, pra-
mogų ir paslaugų centrai. Specialiai
šioms žaidynėms pastatytame olim-
piniame kaimelyje veikia ir didžiausia
pasaulyje valgykla, kurioje kasdien pa-
tiekiama iki 60 tūkstančių įvairių pa-
tiekalų.

Sekmadienį D. Grybauskaitė pa-
laikė nacionalinę krepšinio rinktinę,
kovojančią su Brazilijos komanda, va-
kare olimpiniame plaukimo baseine
stebėjo plaukikų Rūtos Meilutytės ir
Giedriaus Titenio pasirodymą. 

ELTA

Prezidentė apsilankė olimpiniame kaimelyje
Atkelta iš 1 psl.

Apsilankiusi olimpiniame miestelyje Prezidentė D. Grybauskaitė Lietuvos sportinin-
kams padovanojo juodos duonos ir Turniškių medaus...

...o šie Lietuvos vadovei – olimpinę kuprinę! Alfredo Pliadžio nuotr.


