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Lietuvos krepšinio rinktinė žais
ketvirtfinalyje – 9 psl.

Clevelande lankėsi filmo apie
Smetonas kūrėjai – 4 psl. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino
Rio de Janeiro olimpiadoje porinių
dviviečių rungtyje Lietuvai pirmuosius

bronzos medalius atnešusias irkluotojas Donatą
Vištartaitę ir Mildą Valčiukaitę.

,,Lietuva laukė šio Jūsų laimėjimo ir šian-
dien džiaugiasi kartu su Jumis, treneriais, ar-
timais žmo nėmis ir visa šalies rinktine! Esame
dėkingi už puikų pasirodymą, keliantį pasi-
didžiavimą”, – sakoma šalies vadovės sveikin-
ime.

Ministras pirmininkas Algirdas Butke-
vičius taip pat džiaugėsi pirmuoju Rio de
Janeiro olimpiniu Lietuvos medaliu: „Šis
pasirodymas vertas didžiausios pagarbos ir
padėkos už tai, kad Lietuvos vardas vėl minimas
olimpinio irklavimo istorijoje. Kartu su visais
Lietuvos sporto aistruoliais džiaugiuosi pir-
muoju Rio de Janeiro medaliu ir dėkoju Jums
už puikų pasirodymą.” – 2 psl.

,,Sidabriniai” vyrai – Mindaugas Griškonis ir Saulius Ritteris – džiaugiasi pergale. Vytauto Dranginio nuotraukos

Pirmieji Lietuvos olimpiniai medaliai!

Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė: ,,Bronza saldesnė už auksą”.

Pasitinkame Žolinę
Rugpjūčio 15-oji – Švenčiausiosios Merge-
lės Marijos Dangun ėmimo šventė – Žolinė.
Tai viena gražiausių vasaros švenčių, teigia
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
etnologė Gražina Kadžytė.

Pirmiausia tai – rugpjūčio vidurys. Po
šios rugpjūčio 15-osios dažniausiai
pasikeičia netgi oras. Jau ir rasos šal-

tesnės, ryte nutįsta tirštesni ir vėsesni rū-
kai, medžių žaluma ne ta, kuri buvo pava-
sarį, atvėsta naktys, ima ryškėti žvaigždė-
tas dangus, žiogai čirpia, voratinkliai drai-
kosi... Tai jau kaip slenkstis tarp vasaros ir
rudens – brandos metas. Viskas prinokę,
prisirpę laukuose, soduose  ir miškuose.  

Žolinė atėjusi iš labai senų laikų. Bet ne
iš pačių seniausiųjų. Šita šventė, manoma,
yra atsiradusi ne tais laikais, kai mūsų pro-
tėviai buvo medžiotojai, tačiau vėliau, iš-
sivysčius ir išplitus žemdirbystės civiliza-
cijai, sukultūrinus lauko augalus ir dar-
žoves. Žmonės jau buvo tuomet nudirbę pa-
čius sunkiausius vasaros laukų darbus, su-
vežtas šienas, supilti grūdai aruoduose. Štai
tada galima atsipūsti, nes sotesnė ateitis jau
aiškesnė ir užgarantuota, nes derlius su-
skaičiuotas. Tuomet galima pagalvoti ir
apie padėką už tą derlių, už brandą. Žolinė
– padėkos ir brandos diena. 

– 2 psl. Pašventinta puokštelė – namų apsaugos priemonė.       Martyno Ambrazo nuotr.



KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Skaitydami šio sekmadienio Evan-
 geliją, suklūstame ir šiek tiek su-
trinkame, girdėdami Jėzų tvir-

tinant: ,,Gal manote, kad esu atėjęs at-
nešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne
taikos, o nesantarvės.” Nustėrę lyg ir
neatpažįstame šiuose žodžiuose to Jė-
zaus, kuris iš esmės mums pažįstamas
kaip meilės ir vilties nešėjas, gydyto-
jas, ramintojas, guodėjas, ramybės ir
Dievo karalystės propaguotojas. Kita
vertus labiau pasigilinę į Šventojo
Rašto tekstus, aiškiai suvokiame, kad
Jėzui būdingas tiesos skelbimas. Tie-
sos, kuri ne visiems patinka, kurios
galbūt dažnam nesinori girdėti, ar pa-
togiau yra, kai ta tiesa garsiai nesa-
koma. Jėzus, gyvendamas žemėje, ne-
vengė kalbėti to, kas yra iš tiesų ir va-
dinti dalykus bei juos įvardinti tik-
raisiais vardais. Jėzus ne visuomet
buvo girdimas kaip politiškai teisus as-
muo, bet jis visuomet buvo teisus. 

Visų pirma Kristus į žemę atėjo ne
todėl, kad žmonės buvo geri ir šventi.
Jis priėmė žemiškąjį kūno pavidalą
tam, kad ateitų ir pakeistų tai, kas blo-
ga, nuodėminga ir piktina Dievą. Jėzus
nekentė nuodėmės ir mylėjo Dievą. To-
kia buvo (ir tebėra) Jo žinia žmo-
nėms, – atsisakyti nuodėmės ir mylė-

ti Viešpatį visa širdimi, visomis jėgo-
mis, visu protu. Tad Jo pirminė misi-
ja ir buvo susidoroti su nuodėme ir nu-
galėti ją kryžiaus auka. Vardan to kal-
bėdamas ir skelbdamas tiesos Evan-
geliją, Jėzus, kaip žinome, piktino
tuos, kurie patogiai gyveno nuodėmė-
je, jis purtė iš pagrindų sugedimo ir
tamsybių pamatus ir nesistengė nuo-
dėmės gražiai apeiti, kad kas nors ne-
užsigautų ir neįsižeistų. Jėzus kalbė-
jo tiesą ir tuo sėjo susipriešinimą tarp
tų, kurie gyvena nuodėmėje ir tų, ku-
rie užsidegę tarnauja tiesai ir myli Die-
vą. Juk iš esmės Viešpats neatėjo dėl to,
kad žmonės geri (tokiu atveju to net ne-
būtų reikėję), bet dėl to, kad žmonės
nuodėmingi ir nutolę nuo meilės Vieš-
pačiui. Tad kuomet Jėzus ragina savo
sekėjus atsisakyti visko vardan Dievo
karalystės, idant laimėtum amžinąjį
gyvenimą, tai nėra jaukus paplekšno-
jimas per petį likti savo įprastoje, ge-
rai pažįstamoje ir sočioje tikrovėje, o
visiškas vertybių perkainojimas, at-
sisakymas savęs bei savo interesų ir pa-
sirinkimas sekti Kristumi: ,,Jei kas
nori eiti paskui mane, teišsižada pats
savęs, teneša savo kryžių...” (Lk 9, 22)
Kai atiduodame savo gyvenimą Kristui
iš pagrindų visko dėl to atsisakę, tuo
gali pasipiktinti mūsų tėvai, sutuok-
tinis, draugai ir kiti, galbūt skaudžiai
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pajuokdami, pasmerkdami ar ironiš-
 kai pasukiodami pirštą prie smilki nio
mūsų adresu. Tiems, kam nesupran-
tamas radikalus pasišventimas Kris-
tui, toks pasirinkimas gali sukelti pa-
šaipą, pyktį, net agresiją. ,,Nekvaršink
man galvos savo religinėmis nesąmo-
nėmis”, – pasakytų tėvas sūnui. ,,Ar ir
tu jau su tais fanatikais susidėjai?” –
galbūt paklaustų žmona vyro.  – Jei
pati sudavatkėjai, tai nepiršk ir man,
aš ir taip gerai gyvenu”, – atrėžtų su-
irzęs sutuoktinis. Tokių pavyzdžių
apstu ne tik Kristaus gyvenimo žemėje
laiku, bet ir šiandien. 

Jėzaus šauksmas atsisakyti nuo-
dėmės, išsižadėti savęs vardan meilės
Dievui, yra tikrasis širdžių grynini-
mas, sielų skaistinimas, ištyrinimas
nuo visokio blogio. O kaip skaistinama
žmogaus siela? taip kaip ir auksas, –
liepsnoje. Aukso tyras grynuolis iš-
gaunamas iškaitinus taurųjį metalą
nepaprastame karštyje. Kristus pa-
brėžia šiandien: ,,Aš atėjau įžiebti že-
mėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau
liepsnotų”. Prisiminkime, kad dar Jo-
nas Krikštytojas skelbė: ,,Aš krikštiju
jus vandeniu, bet ateis už mane ga-
lingesnis (...) Jisai krikštys jus Šven-
tąja Dvasia ir ugnimi.” (Lk 3, 17).
Kristus neslepia, jog trokšta, kad ta ug-
nis jau liepsnotų, kad širdys jau būtų

tyros ir atsidavusios Dievui, kad jau iš-
kentusios liepsnas būtų nugalėję pik-
tąjį. 

Ką šiandienos Evangelijos žodžiai
byloja jūsų širdims? Galbūt šiandien
jūs jau užsidegęs Kristumi ir Jo žodžio
galybe tarnaujate vardan Karalystės.
Galbūt kiti jūsų tarpe dar neliepsnojate
ta meile, kokios Viešpats tikisi iš jūsų,
ir galbūt jūsų apsisprendimai vis dar
šališki sau ir patogiam jaukiam, aukos
nereikalaujančiam gyvenimui. Kvie-
čiu, kad jūsų malda šiandien siektųsi
Dan gaus ir kad Viešpats parodytų
jums prakilnesnį kelią, tą kelią, kuris
veda į pilnatvę su Kristumi. Net jei ne-
tenkame visko, o liekame su Kris tumi,
tuomet jau laimime, nes turime viską.

Pirmieji Lietuvos 
olimpiniai medaliai!
Atkelta iš 1 psl.

Nepraėjo nė pusvalandis, ir Lietuva džiaugėsi antruoju
medaliu – šįkart jau sidabro! Jį porinių dviviečių rungtyje
laimėjo irkluotojai Saulius Ritteris ir Mindaugas Griškonis.

,,Jūsų naujos komandos tvirtumas ir atkaklumas įveikiant
aukščiausius sportinius iššūkius kelia nuoširdžią pagarbą ir pa-
sididžiavimą. Šis olimpinis laimėjimas – graži ir labai laukta
dovana Tėvynei”, – pasveikino sportininkus šalies vado vė.
Prezidentė palinkėjo S. Ritteriui ir M. Griškoniui, kad šie
medaliai įkvėptų naujoms pergalėms.

,,Mieli irkluotojai, iš Jūsų startų visuomet tikimės daug, todėl
dėkoju, kad mūsų viltis pateisinate. Džiaugiuosi Jūsų pasiekimais
ir dėkoju už ryžtą bei atkaklumą, siekiant pergalių ir taip garsi-
nant mūsų šalies vardą”, – didžiuodamasis sportininkais sveiki-
no premjeras A. Butkevičius. 

Vyriausybės vadovas dar kartą pažymėjo, kad nepaprastai
didžiuojasi visais Lietuvos delegacijos sportininkais, taip pat jų
treneriais, kurių sunkus darbas ir asmeninis pasiaukojimas telkia
mūsų šalies sportininkus sunkioms kovoms. 

ELTA

Pasitinkame Žolinę
Atkelta iš 1 psl.

,,Šioje vietoje pastebimos susiliejančias dvi
Žolinės šventės prasmės: ta senoji – baltiškoji,
ikikrikščioniškojo laikotarpio, ikikrikščioniškos
baltų kultūros, kada žmogus dėkojo saulei, vėjui,
visom gamtos jėgoms ir vėlesnioji – krikščionybės
atnešta Žolinės prasmė”, – aiškina etnologė G. Ka-
džytė.

Šią dieną aukojamos šv. Mišios, šventinami žo-
lynai, javai, daržovės, obuoliai ir duona. Žmonės
renkasi į bažnyčią su gėlių, žolynų puokštėmis, vai-
siais ir javų varpomis švęsti Švč. Mergelės Marijos
Dangun ėmimo ir šventinti naujo derliaus. Tikima,
kad pašventinti žolynai saugos namus nuo žaibo,
gyvulius – nuo ligų.

Iš gilios senovės išlikęs paprotys per Žolinę su-
sitikti giminėms, bičiuliams, draugams, pabend-
rauti, pabūti kartu.

Išsamų pokalbį su Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto etnologe G. Kadžyte apie tai, ką
simbolizavo Žolinė, ką ji reiškė mūsų protėviams,
skaitykite antradienio ,,Draugo” laidoje.

,,Draugo” info Martyno Ambrazo nuotr.
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NuOmONėS, kOmeNTArAI

JERONIMAS TAMKUTONIS

Dėl didžiausio prizo – Amerikos prezi-
dento ir laisvojo pasaulio vadovo var-
žybų susitiko dvi milžiniškos jėgos,
valdančios nesuskaičiuojamus milijo-
nus dolerių. Norint suprasti šią varžy-
bų apimtį ir jų priežastį, turime grįžti į
netolimą praeitį.

Apytikriai prieš du dešimtme-
 čius prasidėjusi globalizacija
pamažu sužlugdė Amerikos ge-

rovės ir jėgos pagrindus – jos viduri-
niąją klasę. Per keliant Amerikos pra-
monę į už sie nį, dingo geriausiai ap-
mokami dar bai, o su tuo – ir geri dar-
bininkų atlyginimai. Pamažu sustojo
Ameri kos progresas. Tačiau dar di-
desnį smū gį Amerikai sudavė finan-
sinė kri zė, palietusi ne tik gamybą, bet
ir visuomenę – nuo milžiniškų finan-
 si nių institucijų, pramonės kompani-
jų iki paprastų darbininkų. Pasirodė,
kad per daugelį metų plačiai platinti
įvairūs finansiniai lakštai (derivatives)
yra beverčiai. Kadangi už lakštus buvo
mokama daug didesni procentai negu
už paprastus bankų in dė lius, daugelis
žmonių savo ilgų metų santaupas per-
kėlė į bankų ir kitų fi nansinių insti-
tucijų aistringai platinamus „deriva-
tives” lakštus. Bankai, kurie užsiėmė
šių lakštų platinimu, patys buvo jais
apsikrovę, o kitos, di desnės kompani-
jos, ieškodamos pel no buvo taip pat jų
daug įsigijusios. Tai buvo istorijoje
kartais pasitai-kan tys atvejai, kai
aukštai vyriau sybėje esantys asmenys
nežino, kas darosi visuomenės apa-
čioje, o čia už vieną dolerį buvo galima
nusipirkti 60–80,000 dolerių namą. To-
kiai pa dėčiai esant, netrukus sprogo
bankų ir jų „derivatives” sukurtas
balionas. Užėjus finansinei krizei dau-
gelis ame rikiečių pamatė, kad jų metų
santaupos dingo, o nupirkti namai
yra ma žiau verti, negu jais laiduotos
pa skolos. Gelbėdamas į didžiulius nuo-
stolius patekusius didžiausius ban-
 kus, US federalinis bankas drastiškai
sumažino procentus. Asmenys, turėję
savo santaupas bankuose, gavo tik mi-
 nimalias palūkanas.

Esant tokiai padėčiai krašte, dau-
 gelis amerikiečių pasijuto finansiš-
 kai sužlugdyti. Visuomenė pamatė,
kad ligšiolinis amerikiečių pasi di-
 džiavimas – jų gerovė ir pajėgumas –
yra perdėtas, nes, palyginus su pa-
žangiomis Vakarų Europos šalimis, jis
yra lygus arba net žemesnis. Prasi dėjo
kalbos apie buvusius gerus lai kus,
kai Amerika pirmavo pasaulyje, o jos
žmonių gerovės lygio siekė visi kraš-
tai.

Per 2008 metų rinkimus buvusį
respublikonų prezidentą pakeitė de-
 mokratas. Netrukus naujoji vyriau sy-
bė, gelbėdama kritišką padėtį, į duo bę
patekusioms korporacijoms – nuo di-
džiulių krašto bankų, auto kom panijų
iki pramonės milžinų, tokių kaip
„Gen. Electric”, suteikė di džiules pa-
skolas. Einant metams kraš to ekono-
minė padėtis gerėjo, bet buvo toli gra-
žu iki buvusių laikų. „Wall Street” bir-
žos, pasinaudoda mos žemais procen-
tais, netrukus stebėtinai atsigavo pir-
mos ir pradėjo augti kaip ant mielių.
Respublikonų pyk čiui demokratų pre-
zidentas pra dėjo kampaniją visiems

ameri kie čiams įvesti priva-
lomą sveikatos drau dimą.
Vargais negalais po poros
metų prezidentui pavyko
įvesti taip vadinamą „Oba-
macare”. Daugumos ameri-
kiečių nepasitenkinimas
esa ma padėtimi privedė prie
to, kad dauguma Atstovų
rūmų narių pateko į res-
publikonų rankas.

2015 metų pradžioje,
prasidedant 2016 metų rin-
kimams, respublikonai tikėjosi lengvos
pergalės – jie turėjo daugumą Atstovų
rūmuose, Senate, o taip pat tarp vals-
tijų gubernatorių. At sirado net aštuo-
niolika respubli ko nų, siekiančių pre-
zidento posto. Tarp šių kandidatų buvo
ir naujokas politikoje, viešbučių savi-
ninkas, milijar dierius Donald Trump.
Jis jau buvo pagarsėjęs ir kaip gabus
pramogų verslo atstovas, buvo suren-
gęs nema žai „Miss USA” ir „Miss Uni-
verse” rin  kimų Amerikoje ir kituose
kraš  tuose.

Demokratai savo pusėje turėjo tik
du kandidatus – nepasotinamo troški-
mo tapti „Commander in chief” Hilla-
ry Clinton ir socialistinių pažiūrų se-
natorių Bernie Sanders. H. Clinton iš
karto savo pareiškimuose pažymėjo,
kad tapusi prezidente ji tęs tų prez. B.
Obama programą. Ame rikiečių, ne-
simpatizuojančių so  cia lis tinėms idė-
joms, dėmesys nu kry po į respubliko-
nus.

Prasidėjus varžyboms tarp kan-
didatų į prezidento postą, netrukus
žiniasklaidoje pasklido nuomonė, kad
senieji politikieriai, kurie atvedė Ame-
riką į dabartinę padėtį, nėra tinkami ją
išvesti iš esamos duobės, rei kia naujų
idėjų ir naujų žmonių. Vie nas iš tokių
idėjų skleidėjų buvo New Yorko vieš-
bučių magnatas D. Trump. Jau pačio-
je pirminių rinki mų pra džioje D.
Trump patraukė visų dė mesį savo fan-
tastiniais, neįtikėtinais pažadais. Jis
pareiškė, kad de por tuotų vienuolika
milijonų nelega lių meksikiečių atgal į
Meksiką ir į Ame riką grąžintų per-
keltus į užsienį darbus, pastatytų ne-
praeinamą sieną su Meksika ir pri-
verstų Meksiką su mokėti už tokios
sienos statybą. Žur nalistai, kurie buvo
kritiški ar abe jingi jo skleidžiamoms
mintims, ne trukus D. Trump buvo
puolami už jų praeityje padarytas klai-
das, ir taip nu  tildyti. O žiniasklaida pa-
prastai kritikuoja kitus ir niekuomet
nekritikuoja savo pačios daromų klai-
dų dabar ir praeityje.

Prasidėjus pirminiams rinki-
mams, stebėtinu greičiu D. Trump

ėmė veržtis į priekį, pažadėdamas
Ameriką vėl padaryti gerovės kraštu.
Jo skleidžiama buvusių „gerų laikų
Amerikoje” nostalgija sužavėjo dau gelį
amerikiečių, kurie milijonais ėmė rem-
ti jo kandidatūrą. Net žinia sklaida ne-
atsitraukė nuo jo kasdie nių darbų.
Lyg magas jis surasdavo silpnų vietų
kitų respublikonų kandidatų gyvenime
ir, padedamas jam palankios žiniask-
laidos, tai plačiai pa skleisdavo. Taip
veikdamas jis ne trukus sumažino res-
publikonų kandidatų skaičių nuo 18 iki
kelių. Žur nalistas Bob Schiefer, stebė-
damas greitą kandidatų mažėjimą, pa-
stebė jo, kad „insiders are out and out-
si ders are in”. Staiga padedamas TV D.
Trump tapo savotišku stebukla da riu ir
Amerikos gelbėtoju iš esamos pa dėties.
Žiniasklaida sekė jo visus žingsnius ir
kalbėjo vien apie jį. Per TV jis nesa-
kydavo ilgesnių kalbų, o tik trumpus
pareiškimus. Jo kalba su sidėdavo iš
dviejų dalių – žodžio ir rankos mostų,
kas daugelį žmonių savotiškai veikė.

Į ateinančius rinkimus žiūrint šal-
tu, sveiku protu, beveik kiek vie nas
amerikietis galėjo aiškiai matyti, kad
šie rinkimai bus ne tokie, kokie būda-
vo anksčiau; buvo matomos abie jų
kandidatų silpnosios pusės ir jų klai-
dos. Atrodė, kad D. Trump žada visiems
nebūtus dalykus, tiesiog auk so kal-
nus, o H. Clinton, pirmoji mo teris, sie-
kianti prezidento posto, po ne  seniai
baigtų FBI tyrimų, buvo pa skelbta
kaip labai neatidi („ex trem ly care-
less”) savo „private servi ce” valsty-
bės sekretorė. Amerikos bal suotojas
buvo pastatytas į keblią padėtį – bal-
suoti už vieną yra blogai, o už antrą –
negerai. Tačiau laikas ne stovi vietoje
ir esamą padėtį keičia. Taip įvyko ir šį
kartą. Prasidedančios partijų konven-
cijos viską pakeitė.

Savo kalbose D. Trump pareiškė,
kad jei jis būtų išrinktas prezidentu,
valstybę valdytų kaip verslo kompa ni-
ją. Jo išreikšta savotiška pagarba V. Pu-
tinui ir kritiška nuomonė apie NATO
kaip pasenusią, kurią reikia pertvar-
kyti, nes kai kurios jos narės moka
daug mažesnį įnašą negu Ame rika, ir

Naujųjų laikų drama Amerikoje tokių narių, jeigu jas užpultų Rusija,
Amerikai nereikėtų skubėti ginti, su-
kėlė daug neramumų abiejo se Atlan-
to pusėse.

Dar prieš konvenciją subruzdo
respublikonų partijos šulai. Jie su pra-
to išsivysčiusią dilemą – beveik kiek-
 vienas rinkėjas gali lengvai su dėti du
ir du ir suprasti, kad fantas tiški
Trump pažadai rinkėjams ne gali būti
įvykdyti, ir jie nebalsuos už Trump.
Respublikonų partijos vadai kartu
su jų vadu Priebus nutarė, kad geriau
palaimėti būsimus prezidento rinki-
mus, negu stabdyti Trump nomina-
ciją ir taip suskaldyti partiją; šiuo at-

veju yra geriau stengtis iš-
laikyti savo daugumą Se-
nate.

Besibaigiant respub-
likonų konvencijai į pre-
zidento postą nominuotas
D. Trump savo 75 min.
kalboje „To make Ameri-
ca great again” pažadėjo
Amerikai viską – sukurti
stiprią eko nomiką, kur
amerikiečiai gaus gerai
apmokamų darbų, stiprią
kariuome nę, bus suma-
žinti mokesčiai, pa nai kin-
tos tarptautinės organi-
zacijos, to kios kaip „NAT-
rade Organization”, ku-
rios skriaudžia Amerikos

darbi nin  kus, nugalėta ISIS, suma-
žintas nusikalstamumas ir visa kita,
ko ame  rikiečiai norėtų. Jis tik nepa-
ža dėjo prikelti iš kapų mirusiųjų.

Po savaitės vykusi demokratų
konvencija Philadelphijos parade pa-
 rodė visiškai kitokį Trump veidą.
Hillary tik liejosi džiaugsmu, kad tai
istorinis įvykis, kai moteris yra no-
minuota į prezidento postą. Niekas ne-
laukė, kad Hillary Clinton pasiūly tų
kokių nors svarbesnių idėjų Ame ri-
kai. Demokratų į konvenciją sukvies -
ti kalbėtojai tai atliko už ją. Iš visų kal-
bėtojų, įskaitant buvusį pre zidentą
Bill Clinton, dabartinį vice prezidentą
Joe Biden ir prez. B. Oba ma, di-
džiausią įspūdį padarė Bloom berg.
Buvęs demokratas, respubliko nas ir
nepriklausomas, buvęs New Yorko
me ras Bloomberg pareiškė, kad abi
partijos, demokratai ir res publikonai,
daro klaidų. Jis patarė rin kėjams
balsuoti ne už partijas, bet už asmenis.
Jis, kaip NY gyventojas, gali lengvai
pastebėti apgaviką, koks yra D.
Trump, kurį jis pavadino „pa vojin gu
demagogu”. Jis su panieka pri  mi nė jo
pažadą „valdyti valstybę kaip verslo
kompaniją”. Pagal Bloom berg, bal-
suotojai turėtų prisiminti ir ži noti,
kad valstybė yra svarbiau negu bet
kokia politinė partija. Kitas kal bėto-
jas, buvęs CIA vadovas ir valstybės
sekretorius Leon Paneta, nu stebino
visus savo pareiškimu, kad D. Trump
yra prašęs V. Putiną kibernetiniu
būdu įsilaužti į Demokratų partijos
štabą, ir taip jam padėti laimėti atei-
nančius rinkimus. Kibernetiniu būdu
įsiveržus į saugomas žinias, jos tam-
pa bevertės ir padeda priešingai par-
tijai. Čia gali būti svarbu tai, kad D.
Trump rinkimų kampanijos va do vu
esantis Manaford yra buvęs vie nas iš
buvusio Ukrainos prezidento Viktoro
Janukovyčiaus, kuris po perversmo
pasitraukė į Rusiją, patarėjų. De-
mokratų į viceprez. postą no minuo tas
senatorius Kane savo kalboje pareiš-
kė, kad kiekvienas D. Trump pasa-
kytas žodis yra melas.

Nukelta į 15 psl.
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TeLkINIAI

DR. VIKTORAS STANKUS

Clevelando lietuviams (vos atsiga vusiams po Na-
cionalinės respubli konų konvencijos), susirinku-
siems į kul tūrinę popietę Lietuvių namuose, buvo reta
ir įdomi proga susipažinti su iš Lietuvos atvykusiais
filmuotojais –  režisiere Ramune Kudzmanai te, jos kū-
rybine grupe bei dailininku Antanu Zabielavičium –
ir dar kartą patirti lietuvių tautos ryžtingą kelią iš-
laikant savo tapatybę.

Režisierė Ramunė Kudzmanaitė per savo ku-
riamą filmą „Aš priglau džiau prie žemės šir-
dį” apie seserų So fijos Smetonienės ir Jad-

vygos Tū be lienės veiklą tarpukario Lietuvoje pa-
sakoja ir apie valstybės, patekusios į sovietų pries-
paudą, likimą. Ji atvy ko į Clevelandą filmuoti nau-
jų kadrų filmui apie Sofijos ir Prezidento An tano
Smetonos gyvenimą Clevelande. Apie kuriamo filmo
simboliką kalbė jo parodą pristatydamas filmo dai-
li ninkas Antanas Zabielavičius. 

Režisierė Kudzmanaitė pateikė kuriamo filmo
anonsus ir parodė sa vo susuktą filmą „Aviečių lau-
kai. Rasberry fields” su angliškais subtit rais, ku-
riame pasakojama apie reži sie rės gimtajame kaime,
Gerdašiuo se, švenčiamą šv. Roko šventę, į kurią grįž-
ta net anūkai. Filme parodyta ir šio kaimo šiandie-
na – senyviems kai mo našliams vyrams belieka su-
sieiti, išlenkti naminės taurelę, prisiminti jaunas die-
nas, pergyventą okupanto priespaudą ir užtraukti lie-
tuvišką dainelę.

Menininkas Antanas Zabielavi čius tą lietuvių
meilę savo gimtinei, sa vo žemei atskleidė per gilią savo
pa rodos simboliką. Palei sieną, ant de vy nių staliukų,
buvo išdėstyta in sta liacija – devynios sovietmečiu pa-
ga mintos stiklinės, kurių pirmoji buvo pripildyta že-
mės. Žemė – tai Lietuva, sukaustyta stiklinės. O ta
stiklinė – nepaprasta, sukurta pagal bolševikų sim-
boliką. Viename „Vodkos” butelyje telpa trys tokios
stiklinės – jų pa kanka trims vyrams užsiliūliuoti, kad
gyvena komunistiniame rojuje. Stik linė pagaminta
tvirta, – nukritu si ant grindų ji nedūžta.

Stiklinė nepaprasta – ant jos įrėž ti ženklai, sim-
bolizuojantys 14 sovie tų respublikų ir virš jų – pen-
kioliktoji –  Rusijos Federacija, didysis brolis, valdantis
visas kitas. Parodoje rodo ma paskutinė stiklinė yra
tuščia – že mė išsilaisvino, išsiveržė iš stiklinės.

Dail. Zabielavičius paaiškino, kad tos devynios
stiklinės atspindi devynis sovietų penkmečius (pia -
ti liet kas), kurių pirmoji pradėta 1946 m. Planai
buvo vykdomi 45 metus, iki 1991 m. kovo 11-osios, kai
Lietuva pa si skelbė nepriklausoma.

Projekto kiti darbuotojai: prodiu serė Teresa
Rožanovska, operatorius Rimvydas Leipus, garso re-
žisierius Ignas Mateika, meninis redaktorius An-
tanas Zabielavičius. Filmavimo ko mandos pagalbi-
ninkai – gidai, vai ruotojai – Andris Dunduras, Rūta
De gutienė, dr. Viktoras Stankus ir foto grafas Vidas

Lietuvos filmuotojų darbo viešnagė

Šauni kūrybinė popietė. Clevelando Lietuvių kultūros dokumentavimo centro archyva-
ras ir direktorius-patikėtinis Andris Dun duras, Lietuvių namų/klubo pirmi ninkė ir doku-
mentavimo centro patikėtinė Rūta Degutienė, režisie rė Ramunė Kudzmanaitė, dailinin-
kas Antanas Zabielavičius. Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

Užfiksavę Mylitos Nasvytienės atsiminimus apie Smetonų šeimą, šalia esančiame Edge-
water parke ilsisi garso režisierius Ignas Mateika ir operatorius Rimvydas Leipus.

Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

Pliodžinskas. Vyko daug įtemptų komandos pasita-
rimų, kur ir kaip filmuoti. Filmuota, žinoma, „All
Souls” kapinėse, kurių mauzoliejuje ilsisi a. a. Sofi-
jos ir Prezidento An ta no Smetonos palaikai. Buvo įdo-
mu ste bėti, kaip režisierė Kudzmanaitė gabiai „iš-
traukė” naujų prisiminimų iš Mylitos Nasvytienės,
Juliaus Sme tonos žmonos Birutės Nasvytytės-Sme-
tonienės giminaitės, kurią „teta” Sofija mielai pri-
imdavo. 

Filmuota traukinių stotis „Tower City Union Ter-
minal” miesto centre (atkeliaujantys traukiniai ir ke-
 lei viai), į kurią traukiniu atkeliavo ir Prezidentas su
žmona. Filmuotojams buvo sudėtinga filmuoti tiltą,
per ku rį traukiniu atkeliavo Smetonai (Cle velande ir
apylinkėje yra daugiau kaip 400 tiltų), teko filmuoti
važiuojant greitkeliu, – kitaip nenufilmuosi.

Jaudinantis momentas buvo iš išorės ir viduje fil-
muoti namą Able white gatvėje, Clevelande, kur 1944
m. sausio 9-ąją gaisro dūmuose užduso Prezidentas.
Kudzmanaitė filmavo trečiajame aukšte, palėpėje, pa-
siekia moje stačiais siaurais laipteliais, kur mažuo-
se kambarėliuose kukliai gy ve no Prezidentas su
žmona. Smetonų gyvenimas buvo kitoks, negu įsi-
vaizduoja kai kurie, ypač Lietuvoje, kad Smetona „pa-
bėgo” su Lietuvos auk su. (Jis ne pabėgo, o pasitrau-

kė į už sienį, kai jo kabinetas nesutiko, kad Lietuva
priešintųsi sovietams.) 

Filmavimo komanda važiavo ir į namą Lee Rd
gatvėje, Cleveland Heights, kur po gaisro apsigyve-
no Sme tonų šeima: Sofija, sūnus, advo ka tas Julius
Smetona su žmona Biru te ir vaikais – Antanu Al-
girdu, Juozu ir Vytautu. Tenai šeimos narių gy ven-
 ta iki 2012 m.

Paskutiniai kadrai padaryti Cle ve lando Lietuvių
kultūros dokumentavimo centre (iniciatorė Rūta
Degu tienė), kuris veikia Lietuvių na mų/klu bo pa-
talpose. Dr. Stankus pa pa sakojo, kaip buvo surinkta
Smeto nų šeimos istorinė medžiaga. Po Bi ru tės Sme-
tonienės ir Prezidento vaikaičio, pianisto Antano Al-
girdo Smetonos mirties šeimos advokatas prašė dr.
Stankaus ir Rūtos Degutie nės peržiūrėti ir atrinkti
trijų kartų – Sofijos ir Prezidento, jų sūnaus Ju liaus
ir jo žmonos bei jų vaikų dokumentinę medžiagą, at-
sijoti per ketu ris aukštus (įskaitant rūsį) spintose, stal-
čiuose, lentynose susitelkusią me džiagą: dokumentus,
laiškus, nuotraukas, knygas, muzikos leidinius, na-
tas, plokšteles ir kt. Buvo tartasi su vyriausiuoju Lie-
tuvos archyvaru dr. Kraujeliu, kuris patarė daugiau
kaip 40 dėžių medžiagos, 3 000 svarų, persiųsti Vytauto
Didžiojo universiteto Muzikos fakultetui.

Rūta Degutienė pasakojo apie į centrą atgaben-
tą medžiagą – Sofijos Smetonienės rašomąjį stalą ir
daugiau kaip 200 dokumentų apie Prezi dentą A.
Smetoną. Dr. Stankus pami nėjo kad tuometinis FBI
direktorius Edgar J. Hoover įsakė toliau nesekti Sme-
tonos ir nekreipti dėmesio į provokatorių šmeižtus
prieš Prezidentą A. Smetoną. 

Rūta įdomiai perėjo per sutelktus laikraščius, ku-
rie aprašė, kaip Prezi dentas buvo rastas degančiame
name – paltu užsidengęs galvą užduso dū muose ant
palėpės laiptų, leisdamasis žemyn. (Gaisras kilo
nuo netvar kingos krosnies rūsyje.) Laikraščio „Dir-
va” tuometinėje laidoje buvo ra šoma, kad grįžo gel-
bėti savo parašyto raporto būsimam Amerikos lie-
tuvių seimui New Yorke, kad NY miesto meras La
Guardia ir NY valstijos gubernatorius paremtų Lie-
tuvos lais vės atstatymą. Kiti raštai: raportas dėl su-
sitikimo su JAV valstybės sek re torium Cordel Hull
dėl Lietuvos sienų... 

Archyvaras Andris Dunduras ant Sofijos staliuko
išdėstė užuojautos laiškus, prie karstų buvusių vai-
 nikų kaspinus su užrašais – Preziden tui, Sofijai
Smetonienei, jos seseriai Jadvygai Tūbelienei.

Filmavimo komanda kuriamam filmui „Aš pri-
glaudžiau prie žemės šir dį” parsivežė daug naujos me-
džiagos. Ir jei filmas turėtų ir angliškus subtitrus, tai
švenčiant 100 metų Lie tuvos Nepriklausomybės su-
kaktį ir kartu įjungus dail. Zabielavičiaus pa rodos
apie „piatilietką” plakatus, skelbiančius, kad Lietuvos
žemė išsilaisvino 1990 m. kovo 11-ąją, būtų pro ga visa
tai pasiūlyti eksponuoti Cle veland Museum of  Art.

Dr. Viktoras Stankus – Clevelando Lietuvių kul-
tūros dokumentavimo centro patikėtinis. 

Prieš namą Ablewhite gatvėje, kur ankštame trečiajame aukš-
te žuvo ten gyvenęs Lietuvos prezidentas Antanas Smeto-
na: dr. V. Stankus, Antanas Zabielavičius, režisierė Ramunė
Kudzmanaitė, prodiuserė Teresa Rožanovska ir garso reži-
sierius Ignas Mateika.                         Vido Pliodžinsko nuotr.
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Pokalbis su muzikologe Jūrate Vyliūte

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Šiemet sukanka 60 metų nuo Či kagos lietuvių ope-
ros steigimo. Šiai išskirtinei institucijai atsirasti lem-
 tingos įtakos turėjo Čikagos lietuvių vyrų choras, ku-

riam nuo 1954 m. vadovavo Vladas Baltrušaitis. Po me -
tų jis pa ren gė choro koncertą, ir jame skambėjo operų mu-
zika, kitais met ais – vėl nauja programa, ir vėl su kla si-
 kine ope ra. Pasak Alekso Kut kaus,  „Po sėkmingų koncertų
V. Bal trušaitis padarė išvadą, jog turint to kį išlavintą cho-
rą, galima būtų ir ope rą pastatyti”.

Vyrų choro valdybos protokoluose (J. Žilevičiaus-J.
Kreivėno muzi ko logi jos archyve juos atrado muzi kologė
J. Vyliūtė) nurodoma, kad nuo 1956 m. va sario 19 d. pra-
dedamas vystyti „di desnio pastatymo sekančiame sezo-
ne reikalas”; rugpjūčio 11 d. „reikalas” įvardijamas: bus sta-
toma opera „Ri go letas”. Išplėstiniame susirinki me da lyvauja
choro vadovas V. Balt ru šai tis, pakviestas dirigentas A. Ku-
čiū nas, solistai S. Nasvytytė-Valiukienė, D. Stankaitytė, S.
Citvaras, J. Vaz ne lis, V. Liorentas, aktorius K. Oželis, žur na-
 lis  tas V. Būtėnas, Vyrų choro valdybos nariai V. Radžius, L.
Bildušas, K. Skaisgirys, V. Gutauskas, S. Antonai tis, P. Olis.
Patvirtinama ir statytojų sudėtis: pastatymo vadovas V.
Baltru šai tis, dirigentas A. Kučiūnas, režisie rius K. Oželis,
dailininkas V. Virkau, chormeisteris A. Gečas. Spektaklio
są mata – apie 7–8 tūkst. dol. Pagrindinį Rigoleto vaidmenį
dainuos V. Baltru šaitis ir buvęs Metropolitan operos so-
 listas Algirdas Brazis. Monteronė – Stasys Citvaras, Her-
cogas – latvis Val demaras Salna, Gilda – Juozė Krišto lai-
 tytė ir Monika Kripkauskienė, Giovanna – Dana Stankai-
tytė, Spara fucile – Jonas Vaznelis, Maddalena – S. Nas-
vytytė-Valiukienė. Libretą išver tė Kauno operos solistas
A. Kutkus, ba leto trupę paruošė baleto artistas S. Velba-
sis, kostiumai buvo pasiskolinti iš  Čikagos „Civic Opera”,
dekoracijos – iš „Universal Production Service Co”, parti-
tūra pasiskolinta iš ame ri kiečių, pasamdyti Čikagos „Ly-
ric Ope ra” orkestro muzikantai.

„Rigolleto” premjera įvyko 1957 m. kovo 30 d., 31 d.;
gruodžio 8 d. pa ro  dyta V. Baltrušaičio kūrybinio darbo 25-
mečiui. Spektaklis buvo nuvežtas ir Kanados lietuviams
(1958 m. gegužės 17 d. Toronte, Eaton salėje). Koncer ti-
 niu būdu atliktas Čikagos jaunimo centre (1958 m. bir-
želio 7 d.).

Iš V. Baltrušaičio rankraščio: „Daug šnekų ir juoko su-
kėlė užsimojimas pastatyti Rigoletto; kai kurie ‘gar sūs’ chor-
vedžiai net piemenų choru mus išvadino”. 

J. Žilevičius: „Tai buvo drąsus ir rizikingas žygis. Bet
kai Baltrušaitis ėmė režisuoti, rengti chorą, dirbti su so-
listais, po ilgų ir sunkių darbo va lan dų opera buvo sėk-
mingai suvaidinta”.

O štai, Čikagos lietuvių operos 10-mečio minėjimo
programoje Vlado Baltrušaičio pavardės tarp operos įkū-
 rėjų jau nebėra. Mirus V. Baltrušai čiui Vladas Jakubėnas
„Aiduose” ra šė: „Vl. Baltrušaičiui išvykus, jo rolė, kaip ope-
ros įkūrėjo ir sumanytojo, užsimiršo ir net, kaip atrodo, buvo
ven giama minėti. Tačiau taip neturi būti. Nenorint mažinti
(dirigento) A. Kučiūno nuopelnų, istorijos akyse Vl. Balt-
rušaitis pasilieka Chicagos Lietu vių Operos įkūrėju ir svar-
biausiu pirmojo pastatymo įvykdytoju”.

Čikagos operos gimimo aplinky bes ir Vlado Baltru-
šaičio (1912–1975) asmenybę aptariame su muzikologe,
knygų „Vladas Baltrušaitis” (1996, Vil nius) ir „Čikagos lie-
tuvių opera” (1999, Vilnius) autore Jūrate Vyliūte, gyve-
nančia Vilniuje. 

– Kaip atsitiko, kad ėmėtės ty rinėti Vladą Baltrušaitį?
– Knygos apie V. Baltrušaitį ini ciatorė – jo našlė

Elena Baltrušaitienė, ji apmokėjo ir leidybos išlaidas.
No rėjo palaikyti gyvą vyro atminimą... Tai buvo pa-
triotiška šeima, ir vaikus išauginusi lietuviais. Duk-
ra Karilė (ne seniai mirusi. Red.) ir sūnus Pu tinas
gimė Los Angeles, bet kad jūs būtumėte girdėjusi, kaip
gražiai jie kalba lietuviškai – visiškai be ame ri koniško
akcento. O dainavimas... Pri simenu, kartą  važiavo-
me į Jurbarką, į V. Baltrušaičio paminėjimą. Važia-
 vo Karilė su savo dviem dukromis ir Elena Baltru-
šaitienė. Visą kelią nuo Vilniaus iki Jurbarko auto-
mobilyje mergaitės ir Karilė dainavo lietuvių liaudies
dainas, ir nė vienos nepakartojo. Tai tiesiog stebuk-
las! Galvojau: kiek mūsų šeimų Lietuvoje galėtų
tiek išdainuoti?! Ir dar keliais balsais, – jeigu Balt-
rušaitienė prisidėdavo, tai ir trim. Visos muzikalios,

Be Vlado Baltrušaičio Čikagos operos nebūtų buvę 

visos balsingos. Ir svarbiausia – moka tas dainas.
Baltrušaitis išmokė. 

Esu klausiusi juostelės, kurioje jis buvo įrašęs
mergaičių ir savo su Baltrušaitiene dainavimą (mer-
gaitės lietuviškai ir deklamuoja, Karilė nuo mažens
deklamavo). Įrašė jis ir duetą su Baltrušaitiene. To
įrašo pasiklau sęs, svečias muzikas ir sako: „Tave, Vla-
dai, tai pažįstu, bet kas tenoras, ne žinau”. O, pasirodo,
„tenoru” dai na vo Elena Baltrušaitienė. Čikagoje
buvom nuėjusios į bažnyčią, ir kai ji užgiedojo,
visa bažnyčia skambėjo. La bai stiprus balsas, labai
gera klau sa ir labai gera atmintis, žino daugybę mu-
zikos kūrinių. Stebėtinai tvirtos ir šviesios dvasios
moteris. Kai juodu susipažino, dainavo Kauno Vy tau-
to Didžiojo universiteto ateitinin kų chore. Tai buvo
vokietmetis, jie vei kė pogrindyje, pasipriešinimo la-
 pelius spausdino, susirinkimus ren gė, ruošėsi Bir-
želio sukilimui. Vladas Baltrušaitis buvo aktyvus pa-
triotas. 

– Ar Jums pačiai teko girdėti jo balsą, ar yra likusių
profesionalių jo dainavimo įrašų?

– Gyvo balso, žinoma, aš nesu gir dėjusi, todėl
savo įspūdžio pasakyti ne galiu, bet turėjau galimy-
bės su rink ti daug archyvinės medžiagos. O įrašas, bet
ir tas darytas labai mėgė jiškai, yra tik „Rigoletto” –
pirmojo Čikagos operos pastatymo. Reikia tu rėti ome-

nyje, kokia tuomet, 1957 m., buvo garso įrašymo tech-
nika. Bet ir toje juostoje galima išgirsti jo balsą tokį,
kaip visų aprašomas – gražaus tembro, minkštas,
švelnus, sodrus ir plataus diapazono baritonas. Pats
bu vo labai geras artistas, – sakau ne sa vo nuomonę,
o ką nuklausiau ir įskaičiau. Įrašas tai patvirtina.
Kau no laikotarpio dainavimas taip pat neužfiksuo-
tas.  

– Jūsų knygose yra labai įdo mios medžiagos. Iš kur
jos sėmė tės?

– Daug labai vertingos medžiagos yra Juozo Ži-
levičiaus-Juozo Kreivėno Lietuvių muzikologijos
archyve Čika goje; anuo metu archyvo direktorium
dirbo geranoriškas ir sąžiningas mu zikos entuzias-
tas Kazys Skaisgirys, tai jis man labai daug ir viso-
keriopai padėjo. Aš ten praleidau porą mėnesių, ir
kiek spėjau per tą laiką su si rinkti, parsivežiau. O pa-
skui jis man siųs davo dokumentų kopijas, spaudos
iškarpas ir kt. Ir Baltrušaičių na muose užsilikę daug
medžiagos, pa sirodo, Baltrušaitis viską saugojo.
Per daugkartinius kraustymusis – Kaunas, Vilnius,
Vokietija, Los Ange les, Čikaga, New Yorkas, vėl Či-
kaga – išsaugojo nemažai dokumentų, laiš kų, liudi-
jimų net iš prieškario.

Nukelta į 15 psl.

G. Verdi operos „Rigoletto” statytojai ir atlikėjai 1957 m. Pirmoje eilėje – šokėjos; antroje iš k.: V. Virkau, K. Oželis, S. Vel-
basis, A. Kučiūnas, M. Kripkauskienė, mecenatas inž. A. Rudis, J. Krištolaitytė, V. Baltrušaitis, žurnalistas V. Būtėnas (Ra-
mojus), A. Gečas. Trečioje: J. Vaznelis, E. Blandytė, V. Salna, D. Stankaitytė, A. Brazis, J. Bražys, S. Nasvytytė-Valiukienė,
B. Jančys, pianistė C. Rapek, S. Citvaras, A. Linas. Toliau – vyrų choras.                      Elenos Baltrušaitienės archyvo nuotr.

Vladas Baltrušaitis ir Kipras Petrauskas „Traviatoje” Kaune
1938 m. 

Vladas Baltrušaitis rengiant „Faustą”.
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Iš ATeITININkų GYveNImO

Tęsinys. Pradžia liepos 8 d. laidoje.

Liepos 24–31 d. į Dainavos stovyklavietę buvo su-
važiavę beveik 200 stovyklautojų iš įvairių JAV
valstijų ir net iš Lietuvos. Tai buvo ateitininkų
sendraugių stovykla, kurios tema – „Žingsniai”. Pra-
ėjusią savaitę spausdinome įspūdžius iš pirmųjų sto-
vyklos dienų. Dabar tęsiame pasakojimą.

Antradienis, liepos 26 d.
Dalia Sadauskienė 

Antradienio rytą dr. Irena Kunevičienė, vi daus
ligų gydytoja, Marijampolės ligoninės skyriaus ve-
dėja, buvusi Kauno krašto ateitininkų skyriaus val-
dybos pirmininkė, pristatė temą „Kokie yra žings-
niai link artimo? Meilės tarnystė medicinoj”. 

Dr. Irena perdavė linkėjimus iš Kauno krašto
ateitininkų ir ekrane rodė daugybę nuotraukų iš
jų veiklos. Matėm vaizdus iš ateitininkų suruoštų
žygių į Šiluvą, Joninės šven tės, Vasario 16-osios
šventės, moksleivių ateitininkų šventės „Pa džiauk

sofą”, korp. „Gaja” 10 m. su kak ties vaizdų.
Kalbėdama apie artimo meilę, dr. Irena pasi-

dalino asmeniniais profesiniais išgyvenimais. Ji
aiškino, kad gydytojo ir pa cien to susitikimas šio-
mis dienomis yra paveiktas technologijos (netikro -
viškas susitikimas), tai tik duomenų aptarimas
(„tylos medicina”). Ji kvie tė pamąstyti, kaip mes
kasdien pa ti riam ir dalinamės žingsneliais link ar-
timo.

Popiet Rasa Narutytė-Kasniūnie nė, Ateiti nin-

kų sendraugių sąjungos centro valdybos pirminin-
kė, buvusi Š. Amerikos ateitininkų valdybos pir mi-
ninkė ir Čikagos jaunųjų ateiti nin kų kuopos globė-
ja, vedė pašnekesius. Rasa supažindino mus su
Sendraugių centro valdyba, kurią sudaro Audrius Ru-
šėnas, Marius Kriaučiūnas ir Rita Rušėnienė; pristatė
numatytus projektus. Ji kvietė sendraugius platin-
ti ir gilinti ateitininkų veiklą. Vyko dis kusijos, kaip
mes galime paremti jau nučių, moksleivių ir ypač stu-
dentų bei jaunųjų sendraugių vienetus.

Antradienio vakare vyko susi kau pimo vaka-
ras. Susiskirstę į grupeles perėjom keturias stotis
gamtoje. Pirmojoje stotyje – aktyvi malda; rašėm Die-
vui laiškus, kuriuos vėliau paaukojom šv. Mišių metu.
Antrojoje stotyje meditavom ir išsivadavom nuo rū-
pesčių. Trečiojoje stotyje stebėjom vaidinimėlį apie
Motiną Te re sę ir jos atkaklų meilės bruožą. O ket vir-
tojoje stotyje dalijomės pasakojimais apie artimo mei-
lę ir gėrį. 

Susikaupimo vakarą baigėm įspū dingomis šv.
Mišiomis lauko šven tykloje, gražiomis giesmėmis pri-
 tariant fleitai, smuikams ir kanklėms...

Trečiadienis, liepos 27 d.
Vitalija Dunčienė

Trečiadienio rytą Dainavos sto vyklautojai ryti-
nei maldai žingsniavo jau pasipuošę savo komandos
spal vos marškinėliais. Visų laukė sporto olimpiada!!!
Iš pat ryto jautėsi stiprus komandų sportinis nusi-
teikimas. Pagarbinus Dievą rytinėje maldoje, kun. A.
Sederevičius palinkėjo vi siems sėkmės olimpiadoje
ir patarė netapti varžovais, bet pasinaudoti varžy-
bomis, kad taptume stipresni.

Nemanau, kad olimpiada Rio de Janeiro turės
tiek daug gerų emocijų, ko kias išgyveno Dainavos
olim pie čiai, dalyvaudami įvairiausiose spor to var-
žybose: mėtymo į krepšį, kvadrato, spirtinio ir laivo
iš vandens tempimo. Komandos gavo už duo čių ne tik
raumenų, bet ir kūrybingumo stipri nimui. Reikėjo
sugal voti savo komandai pavadinimą, ko mandos
šūkį ir sukurti pasaką savo komandos pristatymui.
Taigi, olim pia dos programa tęsėsi visą dieną: ry tą –
varžybos, dienos metu – ko man dinė kūryba, vakare
– komandų prisistatymas.

Po pietų Lietuvių Fondo (LF) tarybos pirmi-
ninkas Sau lius Čyvas papasakojo apie LF istoriją, da-
bartį ir ateitį, kviesdamas visus tapti Fondo nariais
ir rėmėjais. LF jau daugelį metų remia lietuvišką
veiklą išeivijoje per organizacijas, kultūrą, švietimą,
žiniasklaidą, ir ši veikla ga li būti tęsiama tik tokiu
atveju, jeigu daugiau žmonių taps šio Fondo nariais.
Norint sužinoti, kaip jie įsivaizduoja LF ir ko iš jo ti-
kisi, buvo atlikta anoniminė, trumpa paskaitos da-
ly vių apklausa. 

Vakare vyko olimpinių komandų prisistaty-
mas. Man niekur neteko ma tyti tiek daug kūrybin-
gų ir iš ra dingų žmonių, prista tydami savo komandas
lietuviškų (ir ne tik) pasakų ir dainų pagalba. Ma tėme

raudonosios komandos vilką, kuris, surijęs Rau-
donkepuraitę, tapo dizaineriu ir surengė madingų
dra bu žių kolekcijos pristatymą. Savo nesėkmingais
veiksmais visus juokino juodoji komanda, virtusi
„Žvaigž džių karų” veikėjais. Stebėjomės le do pri-
ncesės sugebėjimais visus sušal dy ti ir žavėjomės el-
nio meile sniego seniui. Džiaugėmės žaliųjų karalie -
nės Eglės laime suradus savo myli mąjį šiukšlinose
putose. Mėlynieji avatarai, beieškodami gyvybės
me džio, atklydo į Dainavą ir, nors buvo persekioja-
mi priešų, čia rado tai, ko ieškojo. Pilkieji vilkai pa-
rodė, kaip buvo įkurta Dainava. Pergalę šventė mė-
lynųjų avatarų komanda, galvodama, kad teisėjai
jiems skyrė pergalę tik dėl jų labai draugiškos pri gim-
ties. 

Bet tikrąją pergalę šventėme visi, valgydami ska-
nius naktipiečius ir dėkodami Dainai Polikaitytei,
Ma rijai Čyvaitei ir jų pagalbininkams, surengu-
siems tokią nuostabią, olimpi nę šventę šeimoms. Tik-
rai tapome stipresnė ir draugiškesnė ateitininkų šei-
ma.

Ketvirtadienis, liepos 28 d.
Rūta Staniškytė-Gaškienė

Rūkui kylant nuo Spyglio ežero, anksti rytą, kol
dauguma stovyklautojų dar miegojo, susirinko 19 jau-
nų žvejų, jų tėvai ir fotografai dalyvauti tradicinia-
me žvejybos turnyre. Dviejų su puse metukų Alek-
siukas Čyvas, padedamas tėvuko Mariaus Laniaus-
ko, pagavo pirmąją žuvytę. Dr. Ly Deka Tebekimba
pranešė, kad iš viso pagauta 52 žuvys (visos paleis-
tos), o daugiausiai – net 13 žuvų – pagavo Saulius Ma-
tusaitis. Kovas Neverauskas pagavo didžiausią – 10
colių ešerį, o Lukas Balzekas – mažiausią žuvytę.
Nors visi žvejai užsitarnavo pagyrų, ypatingos tau-
rės buvo įteiktos lietuviškiausiam žvejui – Dariui Jur-
gučiui ir pavyzdingiausiai žvejotojai – Ievai Balze-
kaitei. Rengėjai dar prieš pusryčius visus dalyvius
pavaišino keptu šamu su svogūnais, vėžiukais ir var-
lių kojomis.

Rytinę paskaitą „Lietuvių muzikinis folkloras
šiandien: pažinimui ir bendravimui” skaitė iš Vil-
niaus atvykusi Dalia Vaicenavi čienė. Dalia – etno-
muzikologė, folkloro atlikėja, kanklininkė, pedago-
gė, vadovauja Bernardinų bažnyčios tradicinio gie-
dojimo ansambliui ir Vilniaus kolegijos studentų folk-
loro ansambliui „Želmuo”. Ne mažiau svarbus jos
darbas yra būti šešių vaikų mama, kuri šeimoje ska-
tina muzikavimo tradiciją. Jos duktė Liucija, kuri
taip pat dalyvavo stovykloje, kartu su savo mama pa-
dainavo keletą lietuviškų liaudies dainų ir sutarti-
nių.

Įdomiame pristatyme kartu su Dalia ,,aplankė-
me” visus Lietuvos kraštus, klausydami pasakojimo,
kas dainoms būdinga ir kuo jos skiriasi. Dzūkai, pa-
vyzdžiui, išlaikė kalendorinį folklorą – darbo ir
švenčių dainas, o aukštaičiai – unikalias sutartines,
kurios gali būti šokamos ar giedamos.

Sendraugių stovykla diena po dienos (2)

Dr. Ly Deka Tebekimba  (Tadas Kulbis) jau daug metų pra-
veda Sendraugių stovyklos žvejybos turnyrą.

Juozas Polikaitis prajuokino Sendraugių stovyklos dalyvius.  Dainos Čyvienės  nuotraukos 
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Ši visiems miela viešnia, kuri
aktyviai prisidėjo prie stovyklos gy-
venimo – vesdama giedojimą per ryto
maldas ir šv. Mišias ir vadovaudama
stovyklos choreliui – „Dainavos” sto-
vyklą pavadino šeštuoju Lietuvos re-
gionu. Šis „regionas” jau 60 metų
mums, gyvenantiems Š. Amerikoje, at-
stoja Lietuvą, tad už Dainavos sto-
vyklos įkūrimą esame dėkingi vi-
siems sumanytojams ir darbuoto-
jams.

Advokatė Daiva Majauskienė
vedė popietinį pokalbį tema „Knygų
draudimas JAV viešųjų mokyklų bib-
liotekose” (šią temą apie įvairius JAV
federalinių teismų sprendimus tyri-
nėjo ir duomenis surinko jos gimna-
zistė dukra Katerina.) Sužinojom,
kaip įvairiai gali būti interpretuoja-
ma Amerikos konstitucijos suteikta
teisė „laisvai reikštis” ir kokios yra
dažniausiai draudžiamos knygos
Amerikoje. Nuo kai kurių bibliotekų
lentynų būna pašalinama net ir kla-
sika. Todėl svarbu, kad mokyklų bib-
liotekose būtų sudaryta „knygų įsi-
gijimo strategija”, kad knygos nebū-
tų renkamos vieno asmens ar šališkos
grupės, kuri dėl asmeniškų ar politi-
nių sumetimų spręstų, kurios knygos
jaunimui skaitytinos.

Saulei leidžiantis prasidėjo Rūtos
Mikulionienės sumanytas ir vestas
Poezijos vakaras, skirtas skaitomam,
išvaidintam ir išdainuotam žodžiui.
Vaikai, susėdę salės priekyje, buvo ly-
giai taip pat sužavėti programa, kaip
ir suaugę. Vakaras pradėtas jaunų stu-
dentų Zigmo Kisieliaus, Luko Kulbio,
Andriaus Dunčios ir Aliuko Anužio
„rap” muzikos stiliumi išdainuotu
Henriko Radausko eilėraščiu „Undi-
nės”. Daug juoko sukėlė Maironio
„Jūratė ir Kastytis”, kurį suvaidino
stovyklos vadovai. Vytės Nemunėlio
„Pa vasa rio puotą” deklamavo Izabelė,
Viviana, Alexandra Didžba lytės ir
Evalina Neverauskai tė. Visus pra-
džiugino Liucijos Vaicenavičiūtės
daina „Saulė kyla”.

Vainis ir Laima Aleksos perskaitė
Vytauto Mačernio eilėraštį „Pajūrio
vaikai”, o brolių Rušėnų padekla-
muotas eilėraštis „Tau, mano ma-
myte” ne vienam išspaudė ašarėlę.
Sekė B. Brazdžionio, H. Radausko,
Maironio ir K. Bradūno eilių skaity-
mas.

Paskutinę poezijos vakaro dalį,
pavadintą ,,Dainava”, vedė Dalia Sa-
dauskienė, prisimindama jau šią
žemę palikusius dainaviečius. Smui-
kininkės Marisa ir Lilė Sadauskaitės
atliko „Somewhere Over the Rain-
bow”. Po to ekrane keitėsi Dainavos
vaizdai, kol moksleivės ir studentės
skaitė Svajos Mikulionytės ir Vijos
Underytės sukurtus eilėraščius. Vėl
sužibo ekranas: Vytautas ir Gabija
Staniš kiai prie Spyglio ežero ir ant
Dainavos Kryžių kalno deklamavo
savo močiutės Dalios Staniškienės
eiles „Dėkoju Tau”. Vakaras baigtas
visiems dainuojant Dariaus Polikai-
čio dainą „Dainava”.

Penktadienis, liepos 29 d.
Rita Giedraitienė

Penktadienio rytą Harvardo uni-
versiteto sociologijos mokslų dokto-
rantė Andrytė Siliūnaitė kalbėjo
tema: ,,Teorijos apie socialinę nely-
gybę ir visuomenės susiskaldymą –
kurdami ateitį, nepamirškime praei-
 ties!” Jaunoji paskaitininkė papasa ko-
jo, kad susidomėjo šia sritimi kelis
mėnesius praleidusi Ekvadore, kur
pirmą kartą susidūrė su tikru skurdu.
Iškėlusi klausimą: ką reiškia nelygy-
bė, prelegentė išdalijo kai kuriems

paskaitos klausytojams saldainių, –
vieniems daugiau, kitiems mažiau. Iš
to vaizdaus parodymo išplaukė dis-
kusijos apie nelygybės žodžio reikšmę
ir jos matavimą. Andrytė aiškino, kad
nėra vieno standartinio būdo tarp so-
ciologų matuoti nelygybę, nors Ame-
rikos visuomenė nelygybę dažniau-
siai sieja su pasiturinčių ir neturtin-
gųjų gyvenimo skirtumu. Iš tiesų, tur-
tas Amerikoje yra pasiskirstęs nely-
giai. Vieni duomenys rodo, kad 20
proc. viso turto turi tik viena dešimtoji
procento žmonių (0.1 proc.). Andrytė to-
liau vedė diskusijas apie tai, kiek žmo-
gaus kilmė nulemia turto įsigijimą.
Kiek turto yra perduota iš vienos kar-
tos į kitą, dažniausiai yra susiję su as-
meniui palankiomis ar nepalan kiomis
galimybėmis. Tai nulemia žmogaus
rasė, vertybės, tarpasmeniniai ryšiai,
mokslas, pasaulio suvokimas, šeima.
Paskaitos pabaigoje jaunoji doktoran-
tė prisipažino, kad ją labiausiai domi-
na socialinio aprūpinimo sistemų efek-
tyvumo tyrinėjimas.

Popiet vyko dr. Lino ir Rimos Sid-
rių pokalbis apie jų ką tik Lietuvoje iš-
leistą knygą: ,,Santuokinis dvasingu-
mas: kaip sukurti laimingą šeimą?” Už-
auginę aštuonis vaikus, Sidriai jau 10
metų veda programas sužadėtiniams,
ruošiant juos santuokai. Autoriai aiš-
kino, kad santuoka yra krikščioniškas
pašaukimas, ir susituokusių tikėji-
mas smarkiai įtakoja santuokos sėkmę.
Jų knyga liudija Katalikų Bažnyčios
mokymą apie santuoką, vaikų auklė-
jimą, šeimyninio gyvenimo kokybę ir
panašiai. 

Sidriai teigia, kad laimingai vedę
sutuoktiniai sutaria keturiose sferose:
sutampa jųdviejų vertybės ir tikėjimas,
abiejų šeimų panašios kultūros, abu su-
situokusieji siekia sveiko kūno/proto,
panašus jų gyvenimo stilius bei po-
žiūris į finansus. Sidrių knyga buvo pa-
rašyta anglų kalba, bet vėliau ji Lie-
tuvoje buvo išversta į lietuvių kalbą.
Įdomų knygos pristatymą nutraukė
stovyklos dūdos, kurios stovyklautojus
kvietė dalyvauti šv. Mišiose Dainavos
šventovėje.

Penktadienio dienos vakarinė
programa buvo laužas tema: ,,Žings-

niais iš Dainavos praeities į ateitį”. Va-
dovų bei šeimų vaidinimėliai, dainos,
šūkiai, o ypač garsus juokas aidėjo ap-
link Dainavos laužavietę.

Prieš išsiskirstant nakties poil-
siui, dar vyko kulinarijos pamoka.
Stovyklautojos Mary Kriaučiūnienė
ir Daiva Majauskienė parodė, kaip pa-
ruošti daržovių/vaisių „suši”. Pamai-
nomis dalyviai pjaustė, kepė, plovė
indus, o svarbiausia – ragavo savo pa-
ruoštą maistą ir dalijosi su kitais.

Šeštadienis, liepos 30 d.
Liucija Vaicenauskaitė

Išaušo šeštadienis, paskutinė send-
raugių ateitininkų stovyklos Dainavoje
diena. Jos programa buvo numatyta tu-
rininga ir įvairi.

Vos pramerkę akis visi sugužėjo
ant Kryžių kalnelio rytinei maldai.
Begiedant paskutinius giesmės žo-
džius ,,Uždek visus, pašventink mus”
maldininkus pasveikino ir pašventino
iš dangaus krentantys vasariško lie-
taus lašai.

Paskutinė stovyklos paskaita buvo
dr. Tomo Girniaus pasakojimas apie
dėdę Juozą Girnių, kuris ,,negalėjęs gy-
venti Lietuvoje, gyveno Lietuvai”. Ji
buvo skirta J. Girniaus idėjų prista-
tymui, ateitininkų ideologijai, sklaidai
ir aktualijoms aptarti. Jaunoji orga-
nizacijos karta iškėlė įdomų klausimą:
,,Ką Amerikos lietuvių ateitininkų
veikloje reiškia visuomeniškumas ir
tautiškumas? Kaip tai susisieja ir kaip
tai geriausiai atlikti kasdienybėje?”
Klausimų ir nuomonių gausa parodė,
kad dar daug reikia galvoti apie atei-
tininkų veiklos prioritetus.

Popietinė programos dalis buvo
skirta smagiems ir originaliems žai-
dimams su arbūzais. Visa stovykla su-
sirinko žiūrėti ,,Taukuoto arbūzo kon-
kurso”. Dvi komandos kovojo vande-
nyje, o žaidimo tikslas buvo pagauti ar-
būzą ir jį pernešti už priešininkų sau-
gomos linijos. Slidus, aliejumi išteptas
arbūzas slidinėjo žaidėjų rankose, kėlė
visiems daug juoko ir azarto. Po to tie
arbūzai buvo patikėti samurajų žai-
dynėms, kurių tikslas yra samurajų
kardu perkirsti arbūzą į dvi lygias da-

lis ir sušokti kuo gražesnį kovos menų
šokį. Popietė buvo kupina jaunimo
šėlsmo, draugiškos ir aktyvios kovos.

Stovyklą vainikavo gražios šv. Mi-
šios šventovėje, kurias aukojo stovyk-
los kunigas Artūras Sederevi čius SJ.
Organizatoriai dėkojo vadovams, sve-
čiams ir kitaip prisidėjusiems prie
stovyklos surengimo ir įgyvendini-
mo.

Tuomet stovyklautojai sugužėjo į
Baltųjų rūmų salę žiūrėti kasmetinio
vaikų vaidinimo, kuris šiais metais
buvo pastatytas pagal „Geltonų plytų
kelio” scenarijų. Mergaitė, vardu Do-
rotė, gyvenanti Vilniuje, susapnavo,
kad atsirado Amerikoje, Michigano
valstijoje, Dainavos stovykloje, kur
patyrė daug nuotykių beieškodama
Smaragdo burtininko Ozo. Žiūrovus šis
vaidinimas be galo sužavėjo, visi džiau-
gėsi vaikų drąsa, kūrybingumu ir pui-
kiu paskutiniu vakaru. Po spektaklio
peržiūrėjome stovyklos nuotraukas ir
prisiminėme gražiausias akimirkas.
Kiek daug stebuklingo, šilto ir sma-
gaus nutiko per šią vieną savaitę!

Paskutinį sendraugių stovyklos
vakarą buvo ypač smagūs šokiai, tiek
jaunas, tiek vyresnio amžiaus žmogus
prisišoko į valias. Džiugu buvo žiūrė-
ti, kaip visas kartas suvienija bendra
ir džiugi veikla. 

Baigiamasis žodis
Ramunė Kubiliūtė

Nuo pat ankstyvo sekmadienio
ryto stovyklautojai automobilių srau-
tu paliko Dainavą ir 2016 m. Sendrau-
gių stovyklą. Visi, kas dalyvavo – kelias
dienas ar visą savaitę – turėjo progos
kartu aktyviai pajusti šių metų sto-
vyklos temą „Žingsniai”. Vyresnieji
kartu lankė paskaitas, pašnekesius, už-
siėmimus, vedė jaunesniųjų stovyk-
lautojų užsiėmimus, bendravo ir poil-
siavo. 

Stovyklautojai iš įvairių JAV vie-
tovių ir iš Lietuvos (jų buvo net ketu-
ri), nesvarbu, kur gyvena, gražiai įsi-
jungė ir įsipynė į stovyklos programą
bei nuotaiką. Atmintyje lieka akimir-
kos: vaikai, būrelyje surišę rožinius,
nešė juos kun. Artūrui pašventinti; lau-
žo metu studentai vaizdavo savo tėvus
iš „senų laikų” Dainavoje; stovyklau-
tojai iš India napolio parašė naują sto-
vyklinę dainą; Dainavoje susitikusios
ir dabar jau apsivedusios poros buvo
sukviestos pašokti prie laužo. 

Po šv. Mišių, stovyklos uždarymo
metu, dar nesusėdus grupinei stovyk-
los nuotraukai, priešais stovyklautojus
stojo didelė grupė asmenų – stovyklos
„stuburas”, padėjęs pamatus ir užtik-
rinęs stovyklos gyvenimą – rengimo
komiteto nariai, kapelionas, komen-
dantė, jauni vadovai, valgykloje padėję
štabo nariai ir t.t. O stovyklos sėkmę
bei gerą nuotaiką užtikrinome visi, ku-
rie kartu žingsniavome šios stovyklos
keliu  mieloj Dainavos stovyklavie-
tėj. 

Iki kitų metų!

Pabaiga

Jonas ir Adrija Beleckai su dukromis Paulina (k.) ir Adele dainuoja prie laužo sendrau-
gių ateitininkų stovykloje Dainavoje.
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Žurnalistė Monika Juodeškaitė

OLImPINė PANOrAmA

Rio žaidynėse – pirmosios Lietuvos pergalės
MONIKA JUODEŠKAITĖ

Kas galėjo patikėti, jog Lietuva, olimpinėje me-
dalių lentelėje iki ket virtadienio neturėjusi
nei vieno me da lio, per pusvalandį į savo

sąskaitą įnešė net du medalius, ir visa tai pelnyta Lie-
tuvos porinių dviviečių val čių įgulų dėka! Olimpi-
niame Lagoa irklavimo stadione, tribūnose plevė-
suojant gausybei Lietuvos trispalvių, pirmosios į A
finalą moterų porinių dviviečių valčių klasėje stojo
gražiosios lietuvaitės Donata Vištartaitė ir Milda
Valčiukaitė. Smulkioms lie tuvėms, Rio de Janeiro
audringas vanduo nebuvo palankus, tačiau ne-
 paisant to, didelių pastangų ir sun kaus darbo dėka,
duetas pelnytai iškovojo savo pirmuosius olimpinius
bronzos medalius. Nepriklausomos Lietuvos mote-
rų irklavimo istorijoje vienintelis olimpinis meda-
lis prieš tai buvo iškovotas Kristinos Poplavs kajos
ir Birutės Šakickienės – Syd nėjuje prieš 16 metų. Šios
dvi garsios Lietuvos irklavimo legendos taip pat at-
vyko į Rio palaikyti jaunųjų Lietuvos irkluotojų. Fi-
nale Milda ir Dona ta startavo ketvirtoje pozicijoje,
po 100 metrų lietuvaitės užtikrintai plau kė trečioje
pozicijoje, kurią ir išsaugojo iki pat varžybų pabai-
gos. Nugalėtojomis tapo lenkės Natalia Madai ir Mag-
dalena Fularczyk, nuo jų Lietuvos pora atsiliko ke-
turiomis sekundėmis, atstumą įveikusios per 7:43,76
minutes. Milda ir Donata džiau giasi savo iškovota
bronza ir tikina, jog ji joms yra saldesnė net ir už Pa-
saulio čempionate laimėtą auksą. 

Iškart po merginų laimėtos bronzos Lietuvos
vyrų įgula mus nudžiugino sidabru! Saulius Ritteris
ir Mindaugas Griškonis, drauge į dvi vietę porinę
valtį atsisėdę tik prieš pat Olimpines žaidynes, nu-
stebino ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Prieš tai
Olimpinėse žaidynėse nei Saulius, nei Mindaugas į
finalą nebuvo pate kę, o pirmosiose žaidynėse drau-
ge jie užkopė ant sidabrinio pakylos laiptelio. Lie-
tuvos vyrų valtis finalą pradė jo antroje pozicijoje, iki

finišo likus 500 metrų jie įsiveržė į priekį, tačiau po
atkalios kovos finišo tiesiojoje lietuviai nusileido bro-
lių duetui Martin ir Valent Sinkovič iš Kroatijos. Lie-
tuvių laikas finale – 6:51,39 min., jie nugalėtojams nu-
sileido tik viena sekunde. Mindaugas ir Saulius
džiau gėsi savo pergale ir teigė, jog tikėjosi medalio,
nes stovykloje prieš Olim pines žaidynes, vykusioje
Trakuose, pasiruošimo metu jie demonstravo nepa-
kartojamą meistriškumą. Džiu gu, jog lietuviai pa-
teisino savo sunkų darbą ir, nepalūžę psichologiškai,
sau ir visai Lietuvai laimėjo olimpinį sidabrą. Belieka
padėkoti Lietuvos irklavimo federacijai ir jos spor-
ti ninkams už tokius nuostabius pasiro dymus Rio de
Janeiro Olimpinėse žaidynėse ir tikėtis, jog irklavi-
mo sporto populiarumas mūsų šalyje išaugs.

Kitiems sekėsi ne taip gerai

Ne visi Lietuvos rinktinės irkluotojai džiugino
taip, kaip porinės dviviečių valčių įgulos. Dėl pras-
tų oro sąlygų jau antrąjį kartą per šias Olimpines žai-
dynes buvo atkelti kitų irkluotojų startai. Keturvie-
čių valčių finale dėl 7–10 vietų Lietuvos įgula –  Do-
vydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Do-
minykas Jančionis ir Aurimas Adomavičius –  už-
ėmė de vintąją vietą 2 000 metrų atkarpą įvei kę per
6 min. 15,16 sek. Jie savo pasi ro dymą Rio de Janei-
ro olimpiadoje baigė. Savo paskutinio pasirodymo žai-
dynėse vis dar laukia jų debiutantas, jauniausias Lie-
tuvos delegacijos narys Armandas Kelmelis.

Bokso ringe, Rio de Janeiro teisėjai nuskriaudė
du žymius Lietuvos boksininkus. Londono olim-
piados bronzos medalio laimėtojas Evaldas Pet-
rauskas svorio kategorijoje iki 64 kilogramų pir-
majame etape teisėjų sprendimu nusileido Indijos
sporti ninkui Manoj Kumar. Visų žiūrovų nuostabai
pirmąjį raundą laimėjo indas, nors Petrauskas atrodė
prana šesnis ir raundo pabaigą užbaigė taiklia ataka.
Antrą raundą tolimais smūgiais taip pat laimėjo M.

Kumar. Nors trečiąjį raundą akivaizdžiai lai mėjo lie-
tuvis, priešininko nokauto jam nepavyko pasiekti, to-
dėl rezulta tu 1:2 Evaldas Petrauskas pralaimėjo In-
dijos sportininkui M. Kumar ir bai gė savo pasiro-
dymą Rio de Janeiro Olimpinėse žaidynėse. Deja, ir
kitas mūsų šalies boksininkas Eiman tas Stanionis,
Riocentro bokso pa viljone baigė savo olimpinį pasi-
ro dymą. E. Stanionis, kuris kovoja bok so kategori-
joje iki 69 kg, pirmame etame akivaizdžia persvara
laimėjęs 3:0, aštuntfinalyje 0:3 pralaimėjo savo var-
žovui iš Uzbekistano, Šachramui Gijasovui. Pirma-
jame kovos raunde spaudimas ir puolimas buvo
akivaizdus iš lietuvio pusės, tačiau visi trys teisėjai
nusprendė jog šiame raunde pranašesnis buvo Gi-
jasovas. Antraja me raunde taip pat dominavo lietu-
vio puolimas ir uzbeko gynyba, tačiau tei sėjų nuo-
monė liko ta pati – šį raunda (3:0) laimėjo Š. Gijaso-
vas. Po dviejų pralaimėtų raundų Stanionį galėjo iš-
gelbėti tik priešininko nokautavimas, ko lietuviui ne-
pavyko pasiekti. Nors Eimantas Stanionis savo pa-
si rodymo šiose Olimpinėse žaidynėse nebetęs, jis yra
jaunas ir perspekty vus olimpiados debiutantas ir jį
tikrai dar išvysime ne vienose žaidynėse. Tikėkimės,
jog ateityje teisėjai lietuvio atžvilgiu bus palankes-
ni. Kartais sporto šakose, kurių rezultatus nulemia
teisėjų sprendimas, pergalė ne visada būna pelnyta,
bet tai skatina sportininkus siekti pranašumo, o spor-
tui suteikia intrigos pries konio. 

Besigrumiantys su vėju ir bangomis

Buriuotoja Gintarė Scheidt pa baigė dar du
plaukimus. Po šešių plaukimų lietuvė turi 34 baudos
taš kus ir bendroje įskaitoje užima šeš tąją vietą.
Nuo šio metu pirmaujan čios airės Annalise Murp-
hy, ji atsilieka 15 baudos taškų. Trečiadie nis Marina
da Gloria uoste prasidėjo buriavimo varžybų atkė-
limu dėl pras tų oro sąlygų. 

Nukelta į 11 psl.

Irkluotojai M. Griškonis ir S. Ritteris iškovojo olimpinių žaidynių sidabrą. Irkluotojos M. Valčiukaitė ir D. Vištartaitė (d.) džiaugiasi olimpinių žaidynių bronza. 
EPA-ELTA nuotr.

Du kartus Lietuvos rekordą pagerinęs S. Bilis plauks olimpinių žaidynių finale.
Alfredo Pliadžio nuotr.

Boksininkas E. Petrauskas (d.) olimpinėse žaidynėse pralaimėjo pirmąją kovą. 
Vytauto Dranginio nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

rIO OLImPINėS NAuJIeNOS

Lietuvos krepšinio rinktinė Rio
– nesustabdoma. Jono Kaz-
lausko ko man da praėjusį ket-

virtadienį 81:73 (16:15, 14:12, 27:22,
24:24) palaužė iki tol nepralaimė-
jusią Argentinos ko man dą. Po šios
pergalės mūsiškiai tapo vienval-
džiais B grupės lyderiais ir užsitikri-
no vietą ketvirtfinalyje. Vienintelė
kita Rio dar nepralai mė jusi koman-
da – tik JAV.

Primename, kad B grupės turny -
rą Argentinos ir Lietuvos rinktinės
pradėjo iškovodamos po dvi per-
gales. Argentinos krepšininkai 94:66
sutriuš kino Nigeriją ir 90:82 palau-
žė Kroatiją, o Lietuvos rinktinė 82:76
nugalėjo Braziliją ir 89:80 – Nigeri-
ją.

Išgyrė mūsų krepšinį ir tautą

„Mūsų širdys – su Lietuva”, „Kar tu su JAV, Lie-
tuvos krepšinis yra geriausias pasaulyje”, „Jie žai-
džia tei singą krepšinį”, – tokiais žodžiais mūsų ša-
lies „antrosios religijos” gerbėjus pamalonino
daugkartinio NCAA čempiono Duke universiteto
komandos krepšinio svetainė.

Dvigubai maloniau mūsų ausiai šie žodžiai
skamba ir dėl to, kad bū tent šios „alma matter” pa-
jėgiausius krepšininkus treniruoja ir JAV rinkti-
 nės žaidimą jau dešimtus metus sty guojantis tre-
neris Mikes Krzyzewski.

Kalbant apie padėtį tarptau tinėje krepšinio are-
noje, visi be išimties pa garbiai taria Ispanijos ir
Prancūzijos vardus. Per pastaruosius 15 metų pui-
 kius rezultatus demonstruoja ir argentiniečiai.
Gero žodžio verti Aus tralijos bei Kanados krepši-
ninkai. Tačiau mūsų širdys ir tikrieji jausmai ati-
tenka Lietuvai. Nėra pa sau lyje kitos komandos, ku-
riai mūsų akyse ir širdyse galėtų prilygti aukšti Lie-
tuvos vyrai, ir tam yra dvi svarios priežastys: pir-
miausia, jie žaidžia teisingą krepšinį, o visų antra
– geba deramai vertinti ir branginti patį žaidimą.

Negalime negerbti Lietuvos krep šinio – tai tie-
siog neįmanoma. Šalies rinktinė gali be vargo pa-
tiesti bet kurį priešininką, įskaitant ir ame rikiečių
komandą. Taip, mes kal bame apie rinktinę šalies,
kurios gyventojų skaičius kaip Newark mieste,
New Jersey.  Ar galite patikėti? 

Pagrindinė priežastis, kodėl jie gali laimėti ir
tai daro – puikus komandinis žaidimas. Galima drą-
siai teigti, kad Lietuvos krepšininkai – geriausi pa-
saulyje. Žinoma, šalia amerikiečių. Šiais metais
NBA tikrai žais bent trys aukštaūgiai iš Lietu vos.
Vienas iš jų – 2 m ir 11 cm Domantas Sabonis, vie-

Lietuvos rinktinė – nesustabdoma

no iš geriausių visų laikų krepšininko Arvydo Sa bo-
nio sūnus. Šiais metais jis žais Oklahomos „Thunder”
klube, kur – net neabejojame – deramai pakeis į „War-
riors” gretas perėjusį Kevin Durant. Antrasis Lie-
tuvos ąžuolas – 2 m ir 13 cm Jonas Valančiūnas, gi-
nantis „Raptors” garbę. Trečiasis – „Knicks” dėme-
sio sulaukęs 2 m ir 5 cm ūgio Mindaugas Kuzmins-
kas.

Olimpinėse žaidynėse Lietuva ir vėl pasirodys ge-
rai – komanda tikrai kietas riešutėlis, tik galbūt šį
kartą epiteto „puikiai” derėtų vengti. Ko dėl? Lietu-
vos rinktinės aukštaūgiai – miklūs ir universalūs
aikštelės ka riai. J. Valančiūnas išgąsdintų bet kurį
priešininką, o D. Sabonis, nors ir ne toks masyvus,
turi stiprų slaptą ginklą: ūgį ir žaibišką greitį. Rink-
tinės žaidėjai Mantas Kalnietis ir Renaldas Seibutis
demonstruoja puikią gynybą, tačiau neretai sušlu-
buoja žaidimas aikštės kraštuose – ypač susi dū rus
su stipresniais oponentais. Ta čiau nevertėtų nė aki-
mirkai pamirš ti, kaip krepšinį myli šios mažos, bet
itin kovingos šalies gyventojai. Ne valia užsimiršti ir
nuvertinti Lietu vos krepšininkų – niekada. Už tokią
nepagarbą jie privers labai skaudžiai sumokėti. Iš
karto.

Su R. Meilutyte dirbę medikai 
siūlo atsikvošėti

Rūta Meilutytė sulaukė tūkstan čių paguodos žo-
džių. Londono žaidy nių čempionė ketverius metus
ruo šėsi naujam olimpiniam auksiniam yriui, bet 19-
metei lietuvei iki lūkes čių žymos liko labai daug. R.
Meilu tytė Rio de Janeiro olimpiadoje 100 m plauki-
mo rungtyje užėmė septintąją vietą. 

Po finišo R. Meilutytės ašaros užkrėtė ir dalį Lie-
tuvos. Sportininkė įsikniaubė į trenerio Jon Rudd glė-
bį ir raudojo. Netrukus J. Rudd sulaukė daugybės kri-
tikos. Buvęs Lietuvos plaukimo rinktinės treneris Al-

gi man tas Juozaitis interviu lrytas.lt rėžė:
„Man tas treneris niekada nepa tiko. Su
juo susipažinau po Londono žaidynių, kai
jis atvažiavo į Vilnių pasiimti premijos.
Pakalbėjau su juo, uždaviau kelis klau-
simus ir supra tau, kad jis ne treneris, o
baseino ad ministratorius.” Būtent J.
Rudd kliuvo daugybė smūgių už tai, kad
nepa vyko paruošti Rūtos triumfui olim-
 piadoje.

Bet pats J. Rudd socialiniame tinkle
„Facebook” priminė, kad R. Mei lutytė ru-
denį krito nuo dviračio ir patyrė rimtą
traumą. Jis pridėjo ir R. Meilutytę gy-
džiusios medikų kompanijos „Physio
Conditioning” ko mentarą:. „Šįkart Rūtai
kelionė buvo daug sunkesnė nei Londo-
ne. Kritusi nuo dviračio ji patyrė karje-
ros pa baigą galėjusį lemtį lūžį. Mes ma-
nė me, kad mūsų kelias į Rio baigėsi. –
Rūta yra kovotoja. Skausmas ir operaci-

ja jos nesulaikė nuo tikėjimo, kad gali varžytis Rio.
Kai tik alkūnė sugijo, mes stengėmės atgauti jėgą,
yrius ir pasitikėjimą. Buvome arti. Labai arti. Šįkart
medalio nebuvo, bet nėra abejonių, kad Rūta – čem-
pio nė. Pasiekimas yra tai, kad ji save labai spaudė ir
sugrįžo. Dabar turime ruoštis Tokijui.”

Premija už aukso medalį – 115,85 tūkst. eurų

Olimpinis medalis, šlovė, visuo menės dėmesys
ir įspūdingos dova nos su solidžiomis valstybės pre-
mijomis – tai laukia olimpiečio, jei jis iš Rio de Ja-
neiro žaidynių namo sugrįš su bene svarbiausiu viso
gyvenimo sportiniu apdovanojimu. Ne išimtis ir Lie-
tuva – su olimpiniais medaliais iš Brazilijos sugrį-
žę mūsų atletai, pagal seną tradiciją, greičiausiai sės
prie rėmėjų dovanotų automobilių vairo, o valstybė
išmokės nemenkas premijas. Tiesa, už auksą Lietu-
vos olimpiečiai gaus daugiau kaip penkis kartus ma-
žiau pinigų, nei už tos pačios spalvos apdovanojimą
atsei kės Singapūras. Ši šalis pažadėjo olimpiniam
čempionui daugiausiai iš visų Rio de Janeire daly-
vaujančių valstybių – net 665 tūkst. eurų. 

Piniginėmis premijomis skatinami mūsų ša-
lies olimpiečiai, žaidynėse iškovoję 1–8 vietas. Pir-
mąją vietą Rio de Janeire laimėjęs mūsų atletas iš
valstybės gautų 115,85 tūkst. eurų paskatinimą, ant-
rąją – 57,92 tūkst., trečiąją – 43,44 tūkst. eurų premiją.
Kur kas kuklesnius pinigus gautų sportininkai, ku-
rie žaidynėse liktų be apdovanojimų, tačiau užimtų
4–8 vietas. Už taip vadinamą „medinį medalį” – ket-
virtąją poziciją, pagal nutarimą, bus išmokėta 23,17
tūkst. eurų, už penktąją – 17,38 tūkst., šeštąją – 11,58
tūkst, septintąją – 8,69 tūkst. ir aštuntąją – 5,79
tūkst. eurų premija. Pusė tų sumų, priklausomai nuo
vietos, bus išmokama ir spor tininko treneriui.

Nukelta į 11 psl.

Lietuviai šeštadienį žais su ispanais, o rugpjūčio 15 d. – su kroatais. Vytauto Dranginio nuotr.

M. Kuzminskas į argentiniečių krepšį įmetė 23 taškus ir
svariai prisidėjo prie komandos pergalės. Kitą sezoną
Lietuvos rinktinės puolėjas rungtyniaus NBA New York
„Knicks” klube.

Lietuvių sirgaliai aktyviai palaikė krepšininkus.
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IEVA ŠADZEVIČIENĖ

Žakas Lipšicas (Jacques Lip chitz) – skulpto-
rius, kurio vardas ta po kubizmo srovės skulp-
tūroje si no nimu, vėliau atradęs savitą baro-

kinio kubizmo stilių, neabejotinai yra vie nas gar-
siausių Lietuvoje gyvenusių menininkų. 1891 m. pa-
saulį išvydęs Drus kininkuose, litvakų šeimoje, iki
šiol buvo labiau žinomas pasaulyje nei Lietuvoje, kur
oficialioji sovietinė menotyra ignoravo modernistą
kūrė ją, neatitinkantį tuometinių meno kanoninių
normų. Ž. Lipšicas nebuvo nutraukęs ryšių su Lie-
tuva, yra išli kęs jo susirašinėjimas su prof. Vytau tu
Landsbergiu, skulptoriumi Vladu Vildžiūnu. 

Šiuo metu Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2,
Vilnius) yra eksponuojama paroda „Gyveni mas
skulptūroje. Žakui Lipšicui – 125”, kurioje pristato-
mas Ž. Lipšico kū rybos kelias: nuo vaikystės ir jau-
nystės metų gimtuosiuose Druskinin kuose – iki stu-
dijų metais Paryžiuje skulptorių supusios meninės
aplin kos, ir vėlesnio gyvenimo periodo Jung tinėse
Amerikos Valstijose. Pa ro doje eksponuojami ne tik
meno kū riniai iš Prancūzijos muziejų ir Vals tybinio
Vilniaus Gaono žydų muziejaus rinkinių. Ekspoziciją
praturtina menininko darbai iš Lietuvos išeivijos dai-
lės fondo, Lewben Art Foun da tion, Rolando Valiūno,
Lauryno Jonu šausko, Lietuvos dailės muziejaus rin-
 kiniuose bei kitose privačiose ko lekcijose.

1909 m. Žakas Lipšicas išvyko mo kytis meno į Pa-
ryžių, kur studijavo École des Beaux-Arts meno mo-
 kykloje, lankė Académie Julian (Žiu lijano akademi-
ją), mokėsi pas kitus žymius to meto menininkus. Gy-
ven da mas Paryžiuje artimai bendravo su Pablo Pi-
casso, Juan Gris, Amedeo Modilgiani, Diego Rivera,
Chaim Sou tine ir kt. 1937 m. Paryžiaus pa saulinėje
parodoje buvo eksponuojama jo monumentali Pro-
metėjo, smaugiančio grifą, skulptūra, raginanti Eu-
ropą stoti į kovą su nacizmu (dvi šios skulptūros at-
liejos saugomos Philadelphijos muziejuje ir Minnea -
po lio meno centre). Antrojo pasau li nio karo metais
Ž. Lipšicui tapo nesau gu likti Prancūzijoje ir jis 1941

Žakas Lipšicas išskirtinio pripažinimo sulaukė Amerikoje

J.E. Prancūzijos ambasadoriaus Lietuvai Philippe Jeantaud sveikinimo žodis.
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius M. Zingeris ir G. Pompidou cent-
ro atstovas S. Codjo. Rengėjų nuotraukos

m. surado prieglobstį New Yorke, kur su draugų pa-
galba Washingtono skve re jis išsinuomavo studiją.
Tik atvykus Ž. Lipšicą ėmėsi globoti Curt Valentin
iš Buchholzo galerijos. Jis sėk mingai ėmėsi parda-
vinėti skulptoriaus darbus. 

Po Antrojo pasaulinio karo, 1946 m., Ž. Lipšicas
buvo apdovanotas Prancūzijos garbės legionio or-
dinu, tačiau tai nesugrąžino jo į Europą. JAV jis jau
buvo žinomas ir kūrė to kiems žmonėms, kaip John
D. Rocke feller III žmonai, kurios užmiesčio namą pa-

puošė reljefas „Mūzų gimimas”. New Yorko moder-
naus meno muziejus šį reljefą pristatė 1951-ųjų pa ro-
doje, ir tik paskui jis buvo pri tvirtintas Rockefeller
name. Tais pa čiais metais Ž. Lipšico darbai (skulp-
tūros ir piešiniai) apkeliavo Portlan do meno muziejų
Oregone, San Fran cisco meno muziejų Californijo-
je ir Cincinnati meno muziejų Ohio. Taip sėkmingai
prasidėjo skulptoriaus amerikietiškasis laikotar-
pis. 1958 m. Ž. Lipšicui buvo suteikta JAV pilietybė.
Vėliau įvairiose JAV valstijose, ne aplenkiant ir pa-
ties New Yorko, bu vo nuolat organizuojamos Ž. Lip-
šico personalinės parodos, ar kitos grupi nės parodos. 

1961 metais Ž. Lipšico kūrybą pradėjo dar labiau
populiarinti Otto Gersono galerija New Yorke, šiuo
me tu vadinama Marlborough galerija, kuri iki šių die-
nų yra ir visų dailinin ko autorinių teisių perėmėja.

Menininkas taip pat buvo pripa žintas ir apdova-
notas JAV universite tų: 1956 m. Brandeis universite-
tas Massachusetts suteikė jam Kūrybi nių menų ap-
dovanojimą, 1965 m. Bos tono universitetas apdovanojo
meni nin ką už kūrybinius pasiekimus, ir netgi sutei-
kė Žydų teologinės seminarijos New Yorke teisės
mokslų garbės daktaro laipsnį. Skulptorius iš Lie tuvos
gavo valstybinius užsakymus sukurti skulptūras vie-
šosiose erdvėse: Fairmount parke, Philadel phi joje, Min-
nesotos universiteto Tweed meno muziejaus teritori-
joje, Columbia universiteto teritorijoje, New Yorke, Phi-
ladelphijos mieste, Pennsylvanijos valstijoje ir kt. Ž.
Lip šicas džiaugėsi galimybe kurti monumentaliu
masteliu. Parodą „Gyveni mas skulptūroje” lydinčia-
me katalo ge (Jacques Lipchitz. Gyvenimas skulp  -
tūroje, Valstybinis Vilniaus Gao no žydų muziejus, 2016)
viena iš parodos kuratorių, Aušra Rožankevi čiū tė,
rašo: „Prieš įsipareigodamas Kolumbijos universite-
tui Ž. Lipšicas įspėjo: ‘Nesitikėkite iš manęs moters už-
rištomis akimis, su svarstyklėmis ar panašiai’. Šios,
vienos įspūdingiausių, skulptūros ‘Belefrontas, tram-
dantis Pegasą’ (pradėta apie 1966 m.) eskizuose Be-
lefrontas simboli zuoja intelektą, sutramdantį gaiva-
liš kas gamtos jėgas, kurioms atstovauja Pegasas”.

Nukelta į 15 psl.

Prieš parodos atidarymą vyku sios spaudos konferencijos metu į klausimus atsakinėjo (iš k.): Vals-
ty binio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius Markas Zingeris, Geor ges Pompidou cent-
ro atstovas Sennen Codjo bei parodos kuratorės Ieva Šadzevičienė ir Aušra Rožankevičiū tė.

Parodos atidaryme dalyvavo ir prof. Vytautas Landsbergis. Tolerancijos centre eksponuojami
Ž. Lip ši co laiškai iš prof. V. Landsbergio asmeninio archyvo.

Parodos „Gyvenimas skulptūroje. Žakui Lipšicui-125”  eks-
pozicija.      
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Atkelta iš 9 psl.

Pasauliniu mastu Lietuvos ski-
riamos premijos – vidutiniškos, nes kai
kurios valstybės už medalius Rio žada
tikrus aukso kalnus. Kur kas daugiau
siūlo už medalį ir mūsų kai mynai lat-
viai – pergalės atveju Lat vijos atstovai
gaus po 139 tūkst. eurų. Taip pat pre-
mijoms nepagailėjo ir Baltarusija –
aukso medalio savinin kui skirs 134
tūkst. eurų. Yra žinoma ir tokių šalių,
kurios net nežada skatinti savo atletus
premijomis. Nesi mė to pinigais ir tos ša-
lys, kurių atletai gali susižerti ne vie-
ną tuziną apdo vanojimų olimpiadoje.
Teigiama, kad iš galimo dešimtuko
šalių, kurios galėtų laimėti daugiausiai
medalių žaidynėse Brazilijoje, dos-
niausia bus tik Italija – ji pirmos vie-
tos laimėtojui į banko sąskaitą žada
pervesti net 150 tūkst. eurų. Visos kitos
valstybės gan kukliai pagerbs čem-
pionus. 

Galimai daugiausiai medalių lai-
 mėsiančių valstybių premijų dydžiai už
aukso medalį (tūkst. eurų): 1. JAV –
22,3, 2. Kinija – 44, 3. Didžioji Brita nija
– premijos nenumatytos, 4. Ru sija –
53,5, 5. Vokietija – 17,8, 6. Pietų Korėja
– 28,5, 7. Prancūzija – 58, 8. Jamaika –
25, 9. Italija – 150, 10. Ukraina – 111,6. 

Tačiau tokios premijos yra ne dide-
lės palyginus su premijomis, ku rias siū-
lo valstybės, norinčios pasi reklamuoti
žaidynėse, tačiau sunkiai besitikin-
čios aukso apdovanojimų. Tarp di-
džiausias premijas sportinin kams siū-
lančių šalių pirmauja Sin gapūras, ku-
ris pažadėjo atriekti olim piniam čem-
pionui net 665 tūkst. eurų. Antroje
vie toje atsidūrė Taiva nas, kuris paža-
dėjo savo šalies auk siniam sportinin-
kui išmokėti 560,7 tūkst. eurų. 

Didžiausias premijas siūlančių
savo sportininkams už pirmąją vietą
Rio de Janeire šalių dešimtukas (tūkst.
eurų): 1. Singapūras – 665, 2. Taivanas
– 560,7, 3. Azerbaidžanas – 455,3, 4. In-
donezija – 341, 5. Tailandas – 280,3, 6.
Kazachstanas – 223,3, 7. Malaizija –
222,3,  8.  Filipinai – 211,6,  9. Uzbekis-
 tanas – 178,7, 10. Italija – 150.

Tamsus Rio žaidynių veidas

Olimpinės žaidynės mėgsta, kai
yra pristatomos kaip geriausias šou pa-

saulyje. Galbūt po 130 metų taip vis dar
yra. Tačiau jos pavojuje – žmonių po-
žiūris į žaidynes keičiasi ir naujasis
žvilgsnis kelia grėsmę jų ateičiai. Spor-
tą krečia dopingo skandalai nuo pat
tada, kai buvo nuspręsta, kad sporti-
ninkus reikia tikrinti. Daugybė jaunų
vyrų ir moterų buvo pumpuojami do-
pingu. Olimpinės žaidynės visada iš-
liko nuošalyje, jų nekrėtė daugybė
skandalų, o žmonių akyse tai buvo
gana švarios varžybos. Iki dabar. Nie-
kada nematėme tiek daug suspenduo-
tų sportininkų kaip šiais metais. Nie-
kada nematėme tiek cinizmo atžvilgiu
tų, kurie gavo teisę var žytis, ar tokio at-
viro karo tarp valstybių. Atrodo, kad
visur sklando abejo nės: „Ar galime ti-
kėti tuo, ką matėme prieš akimirką?”

Pasaulio antidopingo agentūros
(WADA) nepriklausomo tyrėjo Ri chard
McLaren ataskaita, atskleidusi, kad Ru-
sija protegavo dopingo vartojimą vals-
tybiniu lygiu per Sočio žiemos ir Lon-
dono vasaros žaidynes, nesustabdė
Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC),
kuris leido 271 rusų atletui varžytis Rio
de Janeire. Pirmi niame Rusijos olim-
piniame sąraše buvo 389 pavardės, tad
didžioji dalis sportininkų vis tiek pa-
teko į žaidy nes, nors WADA ir reika-
lavo visiško rinktinės pašalinimo iš žai-
dynių. 

Daugiau nei šimtas sportininkų iš
kitų valstybių varžosi Rio, nors anks-
čiau buvo pagauti vartojantys dopingą.
Ir tai ne vien sportininkai, kurie jau at-
liko bausmes. WADA toliau tęsia do-
pingo mėginių pakartotinę patikrą iš
2008 ir 2012 metų žaidynių. Pritaikius
naujas technologijas nustatyti net 98
dopingo vartojimo atvejai. Anksčiau
galvodavai – ar įprastam žaidynių žiū-
rovui nors kiek rū pėjo tamsioji spor-
tininkų pusė? Žai dynės gali tapti tokiu
visus vienijan čiu džiaugsmo šaltiniu,
kuriame vi siems rūpi tik aukso karš-
tinė. Tačiau praėjus kelioms šių žai-
dynių die noms viskas atrodo kitaip.
Pirmą kartą buvo girdėti, kaip keli
anksčiau bausti sportininkai nušvil-
piami, kai ruošiasi startui. Pasiekiami
pasaulio rekordai socialiniuose tink-
luose su kelia cinizmo bangas. Karas
vyksta persirengimo ir žiniasklaidos
kambariuose. „Aquatic Centre” ba-
seine jaučiamas kraujo skonis, o Rio
ore – pykčio ir kaltinimų dvokas. 

Rio žaidynėse – pirmosios Lietuvos pergalės
Atkelta iš 8 psl.

Tačiau oro sąlygoms nepagerėjus, startai moterų
„Lazer Radial” grupėje vis tiek buvo duoti, bet ne
Guanabara įlankoje, o atvirame vandenyne. Pirmąjį
tos dienos plaukimą Gintarė pradėjo pasirinkusi su-
dėtingesnę kryptį link pirmųjų ženklų, todėl dėl plau-
kimo pradžioje padarytos klaidos buvo sunku atsi-
griebti varžybų eigoje. Scheidt penktajame plauki-
me finišavo 12-ta. 

Tuo tarpu šeštajame plau kime, pasimokiusi iš
savo klaidų, ji puikiai susidorojo su pašėlusiomis
vandenyno bangomis bei stipriu vėju ir finišo lini-
ją kirto penktoje pozicijoje. Pati Scheidt komentavo,
jog trečiadieno varžybų sąlygos buvo labai sudėtin-
gos. „Ant vandens buvo tikra audra”, – teigė Ginta-
rė. Tokiomis sudė tingomis sąlygomis ji yra labai pa-
 tenkinta savo penktąja vieta šeštajame plaukime ir
su nekantrumu lau kė ketvirtadienio, kuris visoms
„La ser Radial” klasės dalyviams buvo ilgai laukta
poilsio diena. Gintarė Scheidt varžybas tęs penkta-
dienio vakarą. 

Burlenčių klasės varžybose, lie tuvis Juozas
Bernotas tęsia savo pasirodymą, deja, nesėkmingai.
Bu riuotojas po devynių plaukimų turi 186 baudos taš-
kus ir bendroje įskaitoje užima 25-tą vietą. Pasku-
tinieji trys plaukimai, įvykę trečiąją varžybų dieną,
lietuviui buvo labai nesėkmingi. Septintąjį plauki-
mą Juozas baigė 26-oje vietoje, aštuntajame jam ne-
pa vyko finišuoti, todėl sportininkas gavo 37 baudos
taškus. Devintajame plaukime J. Bernotas tą dieną
pasi rodė geriausiai, finišavęs 21-oje vietoje. Reikia
stebuklo, kad per likusius tris plaukimus lietuvis pa-
kiltų iki 10-osios vietos ir olimpinę kovą tęstų fina-
liniame plaukime dėl medalių. 

Plaukimo baseine stebuklą sau ir visai lietuvai
sukūrė jaunas Lietuvos plaukikas Simonas Bilis. Lie-
tuvis per 24 val. sugebėjo du kartus pasiekti Lietuvos
50 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rekordą! Nuo
1994-ųjų metų Raimundui Mažuoliui priklausiusį
re kordą Simonas atrankos plaukime pagerino sep-
tyniomis šimtosiomis, 50 m distancijoje fini šavęs per
22,01 sek. Su šiuo rezultatu Bilis atrankoje užėmė 14-

ąją vietą ir pateko į pusfinalį. Aštuntąjame pusfina-
lio plaukimo takelyje startavęs Simonas Bilis, page-
rino savo rezultatą, pasiektą atrankos plaukimuose
ir su rezultatu 21,71 sek. 6–7 vietą pa sidalino su Bra-
zilijos sportininku Bruno Fratusa bei užsitikrino sau
vietą Olimpinių žaidynių finale. Dar didesnį Simono
Bilio stebuklą su ne kantrumu tikimės išvysti šešta-
dienį, tokios prestižinės plaukimo rungties finale. 

Su šiuo nepakartojamu ir netikėtu pasirodymu
Simonas nutraukė nesėkmių grandinę, kuri Lietu-
vos plaukikus lydėjo Rio de Janeiro Olimpinėse žai-
dynėse. Ketvirtadienį dar vieną nesėkmę patyrė Da-
nas Rapšys. Pagrindinis lietuvio startas 200 metrų
nugara rungtyje taip pat nepatenkino sportininko lū-
kesčių. Antras olimpiečio startas šiose žaidynėse, dvi-
gubai ilgesnėje distancijoje, kurioje šių metų Euro-
pos čempio nate jis iškovojo bronzą. Šį kartą Rap šiui
pelnė tik 21-ąją vietą. Šis sporti ninkas kartu su Si-
monu Biliu ir dar dviem Lietuvos plaukikais, Gied-
riu Titeniu  ir Deividu Margevičiumi, savaitgalį da-
lyvaus 4x100 metrų estafetėje. 

Lietuvos rinktinė – nesustabdoma

Rusė Julija Jefimova, kurią Tarp-
 tautinė plaukimo federacija (FINA)
buvo pašalinusi iš žaidynių, bet IOC
paskutinę akimirką sugrąžino į Rio
baseiną, išėjo plaukti 100 m krūtine
rungties finale – po tokio ilgo šaipy-
mosi iš jos, kokio dar neregėjo jokios
žaidynės. J. Jefimova 2013 metais at-
liko 16 mėnesių bausmę už dopingo
vartojimą. Šiais metais keturis kartus
jos dopingo testas buvo teigiamas – pa-
rodė, kad buvo vartojamas meldoniu-
mas. Daugeliui, kurie stebėjo fi nalą
Rio, to buvo per daug. Kelios J. Jefi-
movos konkurentės netylėjo. „Suk -
čiai yra sukčiai”, – sakė airė Fiona
Doyle, kuri suklupo pusfinalyje, nes
pritrūko vienos vietos, kurią užėmė J.
Jefimova. „Kuo turėtume da bar tikė-
ti? Organizatoriai visame Rio kaime-
lyje išdėliojo ženklus, kad sportas –
švarus. Bet taip nėra”, – tęsė ji. 

Jaunas australas Mack Horton
pliekė kiną Sun Yang, kuris tapo olim-
piniu čempionu 400 m laisvuoju sti-
liumi rungtyje. 2014 metais kinas at-
liko bausmę už dopingo vartojimą, o
dabar auksą nugvelbė iš M. Horton.
„Aš pavartojau žodžius ‘dopingo suk-
čius’, nes jis buvo pagautas. Man ne-
patinka tie sportininkai, kurie bu vo
pagauti ir toliau varžosi”, – sakė aust-
ralas. 

Ispanijos dviratininkas Alejan dro
Valverde, 2010 metais sulaukęs dvejų
metų bausmės, šeštadienį stojo į lenk-
tynes ir niekas taip jo nepliekė kaip ru-
sės. 100 m krūtine finale J. Jefimovą ap-
lenkusi Lilly King taip pat žodžiais
puolė rusę, bet buvo kategoriška ir
savo tėvynainio atžvilgiu. Paklausta, ar
JAV rinktinės narys bėgikas Justins
Gatlin, atlikęs net dvi bausmes už do-
pingo vartojimą, tu rė tų būti žaidynėse,
atsakė atvirai. „Ar aš manau, kad do-
pingą vartoję sportininkai neturėtų
patekti į olimpines komandas? Taip, jų
čia neturėtų būti”, – atsakė devynio-
likmetė. 

Turbūt negalime kaltinti švarių
sportininkų, kurie kalba garsiai. Di-
džioji dauguma sportininkų šiose žai-
dynėse yra švarūs ir čia pateko dėl ta-
lento, atsidavimo ir sunkaus darbo – to-
kio, kuris visad į priekį vesdavo čem-
pionus. Tačiau dopingo skandalų buvo
per daug, per daug suteiktų ir antrų
šansų sportininkams, kurie jau buvo
pagauti. Dėl to kiekvienas nuo stabus
pasirodymas dabar tapo ap kalbų ob-
jektu socialinėje erdvėje. Kai dingsta pa-
sitikėjimas, milžiniškas malonumas
stebėti geriausius pasau lio sportinin-
kus gali dingti taip pat. 

Grįžtant į 2012 metų žaidynes, net
šešios moterų 1500 m bėgimo dalyvės
dabar yra suspenduotos. Keturi iš pen-
kių greičiausių visų laikų vyrų 100 m
sprinterių yra nu bausti už dopingo
vartojimą. 

Liūdna, kad šių dienų sporte yra at-
letų, kurie pagaunami vartoję do pingą
ir jiems leidžiama grįžti. Net tiems, ku-
rie pagauti ne kartą.

Viešas gėdijimas per olimpines
žaidynes nėra gražus vaizdas. Po skan-
dalo dėl Rusijos valdžios organizuotos
dopingo sistemos ir bestu bu rio olim-
piados vadų atsako buvo tik laiko klau-
simas, kada Rusijos sportininkai Rio de
Janeire bus kaltinami ir nušvilpiami.
Olimpiečiai ir sirgaliai yra pasibjaurėję
ir tai su prantama. 

Bloga nuo žinojimo, kad rusų val-
dininkai sunaikino teigiamus dopingo
testus, į klozetą nuleido nešvarius šla-
pimo mėginius ir įteikė sukčiams gra-
žius sveikatos patikrinimo lapus. Blo-
ga ir nuo to, kad Tarptautinis olimpinis
komitetas (IOC) atsisakė išmesti Rusi-
ją iš Rio de Janeiro olim pinių žaidynių.

Julija Jefimova jaučiasi atstumta.      
EPA-ELTA nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

2016 RUGPJŪČIO 13, ŠEŠTADIENIS 13DRAUGAS

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

siu. Tel. 630-340-9604

www.draugas.org

Surašymas nr. 61
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 

Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

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

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

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

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

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

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

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

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

3 raidės:
AIR – DAR – VIA – VSD.

5 raidės:
DUBUO – GRUCĖ – JURTA – KNYGA – LEMPA – LINAI – LŪGNĖ –
OSRAM – PYKŠT – RANČA – UOSLĖ – VOLVO.

7 raidės:
ABIŠALĖ – BESOTIS – BOKŠTAI – ĖDALIUS – ĮDAVIKĖ – KAŽKIEK
– KUBELIS – OPIUMAS – TERORAS – ŪSOČIUS – ŽYGŪNAS – ŽUDI-
KAS.

8 raidės:
AMALGAMA – APOGĖJUS – ATKILĖLĖ – BROLĖČIA – ĖSDIKLIS –
GRIOVIAI – GRUZINAI – KELISSYK – LENGVATA – NEDORYBĖ –
RACIONAS – ROŽLAPIS – SAUSŠAKĖ – SĄVARSTĖ – ŽMOGŽUDĖ –
ŽVĖRIENA.

9 raidės:
ATŽVILGIS – INKŠTIRAS – VALANČIUS – VYSTYKLAI.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTuvA  Ir PASAuLIS

Per Lietuvą keliavo putinistai 

Vilnius („Draugo” info) –  Proru-
siško vokiečių žygio dalyviai rugpjūčio
10 dieną nuvyko prie Šiauliuose įsi-
kūrusios Lietuvos karinės aviacijos ba-
zės, iš kurios vykdoma NATO oro po-
licijos misija, tačiau patekti į vidų ne-
bandė – fotografavosi už tvoros.

„Jie buvo truputėlį toliau nuo ba-
zės, prižiūrimi miesto policijos, jie
nebandė nei patekti, nei kitų veiksmų
atlikti dėl mūsų ar NATO oro policijos
misijos karių. Mes apie žygį žinojome,
buvome pasiruošę, buvome visiškai už-
tikrinę tiek teritorijos, tiek karių, tiek
visų aplinkinių saugumą”, – sakė Ka-
rinių oro pajėgų Aviacijos bazės vie-
šųjų ryšių karininkė Ieva Gulbinienė.

Daugiau nei 200 žygio dalyvių, su-
sėdę į 70 įvairių transporto priemonių
lydėjo Šiaulių apskrities policija. 

„Svečiai Šiauliuose norėjo nu-
vykti prie NATO bazės, ten nusifotog-
rafuoti ir toliau keliauti į Latviją. Pa-
reigūnai visą žygio koloną nulydėjo į
Zoknius, kur šie nusifotografavo prie
senų sovietinės kariuomenės angarų,
o vėliau padėjo išvykti iš miesto”, – tei-
gia policija.

Į Lietuvą iš Rusijos Karaliaučiaus
krašto keli šimtai vokiečių, dalyvau-

jančių žygyje iš Berlyno į Maskvą,
įvažiavo rugpjūčio 9 vakarą. Jie siekia
pademonstruoti draugiškumą Rusijai
ir nepasitenkinimą Vakarų vykdoma
politika Maskvos atžvilgiu.

Savo interneto svetainėje žygio
rengėjai aiškina pasisakantys už glau-
desnius Vokietijos ir Rusijos ryšius, ir
prieš NATO.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius sako, kad Lietuva gerbia
skirtingas nuomones, bet pabrėžia,
kad šį renginį savo naudai išnaudos
Rusijos propaganda.

Informuojama, kad visi vokiečiai
turėjo tvarkingus kelionės dokumen-
tus, per Lietuvą keliavo legaliai, kaip
per Šengeno zonos šalį, neturėjo įsta-
tymais draudžiamos atributikos. Eks-
pertai neabejoja, kad šis žygis finan-
siškai remiamas Maskvos.

Vakare jie paliko šalį – įvažiavo į
Latvijos teritoriją. Toliau jų maršrutas
bus per Estiją į Sankt Peterburgą, o vė-
liau į Maskvą.  

Vokietija Lietuvoje kitąmet ketina
dislokuoti tarptautinį batalioną, jame
su sąjungininkais bus apie tūkstantis
karių. Pajėgos dislokuojamos siekiant
atgrasyti Rusiją.

Vilnius („Draugo” info) – Būtingės
naftos terminalą gali tekti saugoti
valstybei, jeigu jo savininkas lenkiško
kapitalo naftos  susivienijimas „Orlen
Lietuva” nepadarys išvadų po inci-
dento su jachta, sako vidaus reikalų
ministras Tomas Žilinskas.

Jis teigė, kad Baltijos jūroje esan-
tį terminalą saugoti galėtų Viešojo
saugumo tarnyba, ji užsiima ir kitų
Lietuvos strateginių energetikos ob-
jektų apsauga. Šiuo metu jį pati sam-
do apsaugos bendrovę, nors tai yra
strateginis valstybei objektas.

Rugpjūčio 6 dienos naktį Lietuvos
sieną kirtusios vokiečio jachtos nepa-

stebėjo nei pasieniečių, nei kariuo-
menės radarai. Jie tai aiškino turima
pasenusia stebėjimo įranga ir prastu
oru. Vėliau ši jachta trenkėsi į prie ter-
minalo buvusį tanklaivį.

Atsitrenkusi į tanklaivį jachta nu-
plaukė Klaipėdos link ir bandė švar-
tuotis Klaipėdos uoste, tačiau jai ne-
pavyko to padaryti iš pirmo karto.
Jachtai plaukiant link Klaipėdos tik
tada ją pastebėjo pasieniečių radarai.
Šalia Klaipėdos uosto jachta buvo su-
stabdyta, o jos buriuotoją atlydėjus
prie krantinės jam nustatytas 1,5 pro-
milės girtumas.

D. Trump „atskleidė”, kas įkūrė IS
Los Angeles (ELTA) – Respubli-

konų kandidatas į JAV prezidento pos-
tą Donald Trump dabartinį šalies va-
dovą Barack Obama pavadino „Islamo
valstybės” (IS) įkūrėju. „Ir aš sakyčiau,
kad viena įkūrėjų yra ir niekšingoji
Hillary Clinton”, – pareiškė D. Trump.

Dieną prieš tai milijardierius pa-
sipiktinimą sukėlė kitame renginyje
dviprasmišku kreipimusi į ginklų sa-
vininkus, kurį kritikai interpretavo

kaip raginimą imtis ginklo prieš H.
Clinton D. Trump vėliau pareiškė tik
norėjęs paraginti ginklų mėgėjus bal-
suoti lapkritį vyksiančiuose rinki-
muose.

H. Clinton sakė, kad D. Trump
šiuo pareiškimu dar kartą peržengė
ribą. „Jei tu sieki prezidento posto ar
esi Jungtinių Valstijų prezidentas, tai
tavo žodžiai gali turėti milžiniškų pa-
darinių”, – kalbėjo ji.

Jachta atsitrenkė į naftos tanklaivį 

Vilnius (BNS) – Vyriausybė nu-
tarė įsteigti Jono Basanavičiaus pa-
minklo sukūrimo ir pastatymo Vil-
niuje darbų  koordinavimo komisiją.
Komisijai pirmininkaus premjeras
Algirdas Butkevičius, o Vilniaus meras
Remigijus Šimašius bus jo pavaduo-
tojas.

Sostinės savivaldybės tarybos
sprendimu, J. Basanavičiaus pamink-
las turėtų iškilti prie Vilniaus filhar-
monijos. Buvo diskutuojama ir dėl ki-
tos vietos paminklui – K. Sirvydo skve-
ro.

Dėl J. Basanavičiaus atminimo
įamžinimo Vilniuje aktyviai disku-

tuojama nuo 2014-ųjų pabaigos – pa-
minklą jam ketinama pastatyti iki
2018-ųjų, kai bus minimas valstybės at-
kūrimo šimtmetis. Anksčiau svarsty-
ta, kad skulptūra galėtų būti liejama
pagal Rapolo Jakimavičiaus maketą,
kuris šiuo metu priklauso Nacionali-
niam muziejui. Tačiau Vilniaus savi-
valdybė ieško kitų idėjų skulptūrai. 

Peripetijos dėl J. Basanavičiaus pa-
minklo vietos gali sietis ir su Genera-
linės prokuratūros bei STT atliekamu
politinės korupcijos tyrimu. Tačiau tei-
sėsauga išsamesnės informacijos apie
minėto tyrimo detales kol kas nėra pa-
teikusi.

Nesibaigianti J. Basanavičiaus paminklo istorija 

Prorusiško žygio dalyviai buvo išlydėti iš Berlyno.   „Facebook” nuotr.

Londonas (Alfa.lt) – Anglijos ban-
kas, įvertinęs Didžiosios Britanijos
bendrovių planus, paskelbė, kad pil-
dosi gera nežadančios ekonomikos
prognozės. Pranešama, kad po „Bre-
xit”šalies ekonomikoje įsivyravus ne-
tikrumo nuotaikoms, verslas kuria
mažiau darbo vietų ir atidėlioja in-
vesticijas.

Anglijos banko atliktos šalies ben-
drovių apklausos rodo, kad neigiami
referendumo dėl narystės Europos Są-
jungoje (ES) rezultatai kitais metais
gali turėti neigiamos įtakos investici-
joms, darbo vietų kūrimui ir bendro-
vių apyvartai. 

Surinkti duomenys leidžia daryti
prielaidą, kad sprendimas išstoti iš ES
ir atsiradęs netikrumas dėl tolesnių Di-
džiosios Britanijos galimybių daly-
vauti bendrojoje Europos rinkoje, pa-

skatino bendroves įšaldyti savo išlaidų
planus. Didžiajai Britanijai pasitrau-
kus iš ES, šalis greičiausiai prarastų
prieigą prie laisvosios prekybos ir ne-
varžomo darbo jėgos judėjimo. Dėl to
ypač nukentėtų Didžiosios Britanijos
finansų sektorius.

Manoma, kad „Brexit” didžiau-
sią smūgį suduos statybų ir verslo pa-
slaugų sektoriams. Visi šalies ūkio
sektoriai po referendumo priėmė ma-
žiau darbuotojų. 

Išaugęs nedarbas neigiamai pa-
veiktų vartojimą, o tai savo ruožtu
stipriai pakenktų nuo namų ūkių iš-
laidų priklausomą Didžiosios Brita-
nijos ekonomiką. Anglijos banko duo-
menimis, po referendumo metinis
namų ūkių vartojimo indeksas suma-
žėjo, o apklausos rodo, kad vartotojų
pasitikėjimas tolydžio smunka.

Pildosi niūrios Anglijos banko prognozės

Stokholmas („Draugo” info) –
Švedijos prokurorams pagaliau leista
apklausti Ekvadoro ambasadoje Lon-
done esantį „WikiLeaks” įkūrėją Ju-
lian Assange. Ekvadoro žinybos suti-
ko, kad jis būtų apklaustas dėl kalti-
nimų išprievartavimu 2010 metais.

Kitiems kaltinimams dėl seksua-
linio priekabiavimo praėjusią vasarą
suėjo senatis. Apklausos data bus nu-
statyta vėliau. Galimybės apklausti J.
Assange Švedija siekė daugiau kaip
metus. Pirmąjį prašymą Ekvadoras

atmetė dėl formalių priežasčių. 
J. Assange daugiau kaip ketve-

rius metus gyvena Ekvadoro ambasa-
doje, kad išvengtų išdavimo Švedijai.
Tačiau australas visų pirma baimi-
nasi, kad švedų gali būti perduotas JAV,
kur jam gresia teismas dėl paslapčių at-
skleidimo. 

Taip pat primenama, apie vis pla-
čiau sklindančias kalbas apie J. As-
sange bendradarbiavimą ir savo veiks-
mų derinimą su Kremliumi, pavieši-
nant slapus dokumentus.

Washingtonas (Diena.lt) – JAV
skelbia per praėjusius dvejus metus
Irake ir Sirijoje nukovusios 45 000 „Is-
lamo valstybės” (IS) narių. Kovotojų
skaičius fronte mažėja. Be to, prie IS
esą prisijungia vis mažiau užsieniečių.
Tačiau pabrėžiama, kad 45 000 yra

spėjamas skaičius.
JAV vadovauja kovos su IS koali-

cijai, kuriai priklauso Vakarų ir ara-
bų šalys. Nuo 2014 metų rugsėjo al-
jansas rengia oro antskrydžius prieš
džihadistus Sirijoje ir Irake. 

Švedijai leista apklausti J. Assange 

JAV teigia nukovusi 45 000 IS kovotojų

Londonas (1 psl.lt)
– Mirė vienas turtin-
giausių pasaulio žmo-
nių – britų multimili-
jardierius Gerald Ca-
vendish Grosvenor.
Jam buvo 64 metai.
Westminsterio herco-
gas staiga susirgo savo
dvare, buvo nuvežtas į
ligoninę ir čia mirė.
Duomenų apie ligą ne-
pateikiama. 

Žurnalo „Forbes”
duomenimis, hercogo
ir jo šeimos turtas ver-
tinamas 10 mlrd. eurų.
Jis turtingiausių pa-
saulio žmonių sąraše buvo 68-oje vie-
toje. G. C. Grosvenor priklausė dideli
plotai didelės vertės žemių. Vien tik
brangiame Londono Belgrave rajone,
kuris ribojasi su Backinghemo rū-
mais, milijardieriui priklausė 770 000

kvadratinių metrų žemės.
G. C. Grosvenor šeima glaudžiai

susijusi su britų karališkąja šeima.
Hercogo sūnus yra princo George, ka-
ralienės Elžbietos II provaikaičio,
krikštatėvis.

Mirė vienas turtingiausių pasaulio žmonių

Mirė Gerald Cavendish Grosvenor. Theguardian.com nuotr.
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FUnERAL DIRECTORS 
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CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

Atkelta iš 3 psl.

Demokratų partijos konvencijos
kalbėtojai vertė būsimus rinkėjus pri-
 siminti ir buvusius D. Trump anks tes-
nių priešininkų pasisakymus apie jį.
2012 metais buvęs respubli ko nų kan-
didatas į prezidentus Mitt Romney yra
pareiškęs, kad D. Trump yra melagis ir
apgavikas. Jo nepa skelb ti „Income
Tax” yra savotiška rin kiminė bomba.

2008 metais buvęs respublikonų
kandidatas į prezidentus sen. McCain,
matydamas, kad D. Trump bus nomi-
nuotas, iš viso nedalyvavo respubliko-
nų konvencijoje. D. Trump taip pat
nerėmė JAV Atstovų rūmų pirminin-
kas respublikonas Paul Ryan.

Iki lapkričio mėnesio rinkimų dar
liko keliasdešimt dienų, ir per tą laiką
gali daug ko atsitikti. Vykstan tis FBI ir
kitų saugumo organizacijų tyrimas
dėl galimų D. Trump pastangų susi-
siekti su V. Putinu ir įsilaužti į de-

mokratų štabą gali atnešti svarbių
pranešimų. Tai jau būtų ne vien De-
mokratų partijos, bet ir visos Amerikos
valstybės saugumo reika las. Tai, ži-
noma, nužemintų D. Trump būsimų
rinkėjų akyse, tačiau saugumo insti-
tucijoms neatskleidus D. Trump ryšio
su V. Putinu, likęs iki rinkimų laikas
būtų užpildomas abie jų partijų puoli-
mais ir kaltinimais vieni kitų. D.
Trump paskelbtas šūkis „To make
America great again!” gali pritraukti
nemažai rinkėjų, nes tai gali suteikti
vilties nepatenkintiems dabartine
Amerikos ekonomine pa dėtimi. Tikė-
jimas jo gausiais paža dais rinkėjų
būtų priimtas kaip „To dream the im-
possible dream”.

Nereikia pamiršti ir neseniai įvy-
kusio „Brexit” balsavimo, kai visų
nustebimui paprasti žmonės ir nai-
 vuoliai nubalsavo pasitraukti iš Eu ro-
 pos Sąjungos. Panašus rinkėjų pa sida-
lijimas gali įvykti ir Ameri koje.

Atkelta iš 5 psl.

O jau tie Baltrušaičio tėvo laiškai!
Keletą jų įdėjau į knygą. Kai Baltru-
šaitienė kny gą „Vladas Baltrušaitis”
padova nojo mons. K. Vasiliauskui, tai
jis per pamokslą skaitė tų laiškų iš-
traukas. Kaimo žmogus, turėjęs išsi-
reiškimo dovaną. Ir dabar gailiuosi, kad
tuo met, kai rašiau knygą, neįvertinau
tarmiškumo ir kai ką suliteratūri nau,
o jis rašė gražia veliuoniškių tarme...
Laimei Elena Baltrušaitienė tebesaugo
tėvo laiškus – jie, ir kiti jos archyvo laiš-
kai, manau, verti atskiro leidinuko. 

– Iš Jūsų knygų matyti, kad Vla do Balt-
rušaičio asmenybė Jus žavi.

– Labai. Nebūčiau taip įkvėptai ra-
šiusi, jeigu nebūtų žavėjusi jo asme ny-
bė. Galima vartoti laikraštinę ar pseu-
domokslinę kalbą, bet Baltru šaičiu aš
tiesiog gyvenau, jį supratau. Rašiau lyg
jo mintimis, jo svarstymais – taip buvau
į jį įsigyvenusi, kad jaučiau galinti ir tu-
rinti teisę tą daryti. Pvz., vizitas pas Vy-
dūną. Baltru šai tienė pasakojo: buvome
nuėję pas Vydūną – mažas kambariu-
kas, lovelė, nunešėme riešutų, ir jis už
tuos riešutukus maloniai dėkojo...   Pas -
kui Bal trušaičio lentynose radau Vy-
dūno jam padovanotas, Vokietijoje iš-
leistas savo knygeles su autografais. Pa-
gal tas knygeles ėmiau ir sudariau
neva jųdviejų pokalbį. Gal Vydūno ži-
novai galėtų daryti priekaištą, bet ga-
lėjo taip ir būti. Baltrušaitienės mora-
linė nuostata tokia: meldžiuosi už tuos,
ku rie man padarė blogo. Ir Vydūnas
mokė: neatsakykime neapykanta į ne-
apykantą. Gi Baltrušaitis kitoks – jis la-
bai jausmingas, karštas, jeigu kas tar-
nauja blogiui – reikia duoti atkirtį. 

– Malonėkite prisiminti Čika gos operos
pradžią.

– Vladą Baltrušaitį buvo norima
kažkaip apeiti, jo vaidmenį Čikagos lie-
tuvių operos kūrime sumenkinti (ten-
dencija gaji ir šiandien). Kai nu va žia-
vusi į Čikagą susipažinau su do ku men-
tais, pamačiau, kad tuose nu tylėji-

muose yra daug mėgėjiško as me nišku-
mo. Todėl rėmiausi tokiais muzikais
kaip V. Jakubėnas, J. Karde lis, J. Žile-
vičius, – jų vertinimais, jų nuomonė-
mis galima tikėti. Ir visi jie tvirtino,
kad Vladas Baltrušaitis – Čikagos lie-
tuvių operos įkūrėjas, be Baltrušaičio
Čikagos operos nebūtų buvę.

Vladas Baltrušaitis – iš prigim-
 ties operos artistas, dainininkas. Ir jis
visą gyvenimo Amerikoje laiką kan ki-
nosi, negalėdamas juo būti. Sėk mingai
vadovavo chorams, vargo navo, režisa-
vo (jis – pirmasis Rūtos Lee režisierius),
bet tik dėl to, kad išlaikytų šeimą. Tai
buvo darbas, ir jis sąžiningai jį atliko.
Tačiau nesilio vė ieškojęs kokios nors
galimybės išeiti į sceną ir padainuoti.
Kokių tik stebuklų nepadaro beviltiš-
koje padėtyje atsidūręs gyvūnas – ir lie-
tuvių artistai padarė, vargingiausiomis
DP stovyklų sąlygomis, savomis jėgo-
mis, sava kalba vokiečių teatre pastatė
Rossini operą „Sevilijos kirpėjas”. Balt-
rušaitis dainavo Figaro. Ir buvo visur,
kur tik reikėjo jo talento, jo entuziazmo.
Los Angeles su F. Korsa kaite dainavo
operų duetus, Čikagoje su vyrų choru
– operų ištraukas. Negalėjo atitrūkti
nuo operos scenos, ir apie viską, ką joje
darė, likę tik ge riausi atsiliepimai. 

Lietuvos teatrui buvo didelis nuo-
stolis beveik pusės žymiausių meni-
ninkų netekimas 1944 metais, Vladui
Baltrušaičiui – gyvenimo tra gedija.
Jo laiškuose, pasisakymuose nuolat
prasiveržia opera, opera, opera... 

Bet gyvenimas dėl to nesustojo.
Kauno laikų žvaigždės – Elzbieta Kar-
delienė (dar dainavusi Vokietijoje Ro-
siną), Vincė Jonuškaitė, Vlada Gri-
 gaitienė, Ipolitas Nauragis Čikagoje jau
nedainavo; negali sakyti, kad bu vo
nusenę – tiesiog nusivylę, prislėg ti,
kaip artistai, menininkai mirę. Iškilo
nauji, ryškūs talentai – Stasys Baras,
Jonas Vaznelis, Dana Stan kai tytė, se-
nosios išeivių kartos solistas Algirdas
Brazis, Lilija Šukytė... Ir jie visi dai-
navo Čikagos Lietuvių operoje. 

– Dėkojame už pokalbį.

Be Vlado Baltrušaičio
Čikagos operos nebūtų buvę 

Naujųjų laikų drama Amerikoje

www.draugas.org

Žakas Lipšicas išskirtinio 
pripažinimo sulaukė Amerikoje

Atkelta iš 10 psl.

Septintajame dešimtmetyje pas ku ti nius gyvenimo metus Ž. Lipšicas
leido Italijoje, kur turėjo savo dirbtuves Pietrasantoje ir ten kūrė monu-
mentalias skulptūras. Mirė Kaprio saloje, 1973 m. 

Ž. Lipšico skulptūros ir kiti meno kūriniai saugomi apie šešiasdešim-
 ties Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusių meno muziejų ir galerijų ir
yra prieinami lankytojams tokiuo se žymiuose muziejuose kaip Metro politeno
meno muziejuje New Yorke, Čikagos meno institute, Smithsonian institu-
to Washingtone Hirshorn mu ziejuje ir skulptūrų parke, Whitney Amerikos
meno muziejuje New Yor ke, Stanford universiteto meno mu ziejuje Califor-
nijoje, Philadelphi jos me no muziejuje Pennsylvanijoje, Na cionalinėje meno
galerijoje Washing to ne, ir netgi Honolulu meno akade mijos kolekcijoje, Ha-
vajuose. Pavyz džiui Čikagos meno institute saugomos keturios Ž. Lipšico
skulptūros, viena jų – 1917 m. kubistinė kalkakmenio skulptūra „Sėdinti fi-
gūra” – puikus kubistinės skulptūros, kurtos pačiame modernizmo metų
įkarštyje, pavyzdys. Čia taip pat saugomas lito grafijų „Gyvenimo medis” (1971
m.) ciklas – tai eskizai paskutiniam mo numentaliam Hadasos universiteti-
nės ligoninės užsakymui sukurti didžiulę skulptūrą „Mūsų gyvenimo me-
dis”, kuri buvo atidengta 1978 m. ant Skopo kalno, aukščiausios Jeruzalės
viršūnės, jau po Ž. Lipšico mirties.

Ž. Lipšico meno kūrinių kolekcijas taip pat turi eilė Europos muzie-
jų: TATE galerija Londone, Pompidou centras ir Judaizmo meno ir istorijos
muziejus Paryžiuje, Valstybinio Vil niaus Gaono žydų muziejus, priva čios
meno kolekcijose ir kt. Taip pat Kanados, Australijos ar net Japonijos mu-
ziejai. Iki šių dienų veikia Žako ir Julos Lipchitz fondas (Jacques and Jul-
la Lipchitz Foundation), taip pat gy vena Lolya Rachel Lipchitz, skulptoriaus
vienintelė duktė, padovanojusi Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus
fondams svarią tėvo lito grafijų ir asmeninių dokumentų ko lekciją. 

Parodoje „Gyvenimas skulptūroje. Žakui Lipšicui-125” eksponuojamos
menininko litografijos (eskizai žymiosioms skulptūroms), piešiniai, as-
meninė korespondencija, dokumen tai, fotografijos ir skulptūros. Vieni reikš-
mingiausių kūrinių – Ž. Lip šico skulptūros atgabentos iš Georges Pompi-
dou centro ir Judaiz mo meno ir istorijaus muziejaus Pa ry žiuje, reprezen-
tuojančios anksty vą jį ku bistinį laikotarpį ir vadinamąjį skulptoriaus Pa-
ryžiaus periodą (1910–1940). Atkreiptinas dėme sys į žymiojo Prancūzijos fo-
visto Andre Derain nutapytą Ž. Lipšico portretą, kaip ir kiti skulptoriaus
žymių bičiu lių tapyti atvaizdai, liudijantį itin glau džius kūrėjo santykius
su to me to garsiausiais menininkais. 

Amerikos periodą (1941–1973) parodoje reprezentuoja didžiosioms skulp-
tūroms kurti eskizai: litografijos, piešiniai, taip pat ir didžiaforma tės fo-
tografijos, kuriose galima iš vysti žymiąsias amerikietiškojo lai kotarpio
skulptūras.

Atskira erdvė skiriama Žako Lip šico neblėstančiam ryšiui su gimtuoju
kraštu: „Esu skulptorius iš Lietu vos”: tokiais žodžiais save pristatydavo Ž.
Lipšicas pasaulio meno galerijose. Nenutrūkstantis ryšys su tėvy ne atsi-
skleidžia korespondencijoje Vladui Vildžiūnui, Vytautui Lands ber giui, Ne-
emijai Arbit-Blatui, ir kt. Laiškai, dokumentai praturtinami autentiško-
mis skulptoriaus šeimos fotografijomis, XX a. pirmųjų dešimtmečių
Druskininkų vaizdais. 

Paroda veiks iki 2016 m. rugsėjo 25 d.

Parodos kuratorės: Aušra Rožan ke vičiūtė, Ieva Šadzevičienė.
Parodos organizatorius: Valsty bi nis Vilniaus Gaono žydų muziejus.

Partneriai: Prancūzų institutas Lietuvoje, Jungtinių Amerikos Vals tijų ambasada 
Vilniuje, Lietuvos dai lės muziejus, Judaizmo meno ir istor ijos muziejus ir 

George Pompidou centras Paryžiuje.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos išeivijos dailės fondas, Lewben Art
Foundation, Rolandas Valiūnas ir advokatų kontora ValiunasEllex, VšĮ „Meno fon-

das”, VšĮ „Šiaurės Jeruzalė”, Laurynas Jonušauskas, UAB „Apsaugos komanda”.

Informaciniai rėmėjai: UAB „Publicum”, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
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„saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Viole ta Fabianovich $50 ir Austė Vygan tie nė $50
a. a. Algimanto Siliūno at mi nimui; AT & T $30, Rosemary Ignash $8, Zenonas Lukauskas
$1,000; tę siant berniuko paramą Kristina Pahl $180; The Oak Tree Philan thropic Foundation
$1,000. Labai ačiū. „sau lutė”  (sunlight Orphan Aid), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275. 

� Rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 8:45 val.
r. Šv. Antano bažnyčioje Cicero kun. Gedi-
minas Keršys aukos šv. Mišias už a. a. Alek-
sandrą Jankūną. Maloniai kviečiame lietu-
vių visuomenę pasimelsti už velionio sielą.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
šį sekmadienį, rugpjūčio 14 d., 11 val. r. švę-
sime Žolinę – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į Dangų šventę. Bus šventinamos gėlės ir ža-
lumynai, vaisiai ir kt.

� 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. Renginio
metu bus pristatyta paskaita „Lietuvių karpi-
nių istorija ir dabartis”, vyks praktiniai užsi-
ėmimai. Daugiau informacijos  apie tauto-
dailininkę internetinėje svetainėje: www.ode-
tosgalerija.lt.

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovyklo-
je (147 Neringa Rd., Brattleboro, VT 05301)
vyks menų ir sveikatingo poilsio stovykla su-
augusiems „Meno8Dienos”. Kviečiame visus
registruotis Neringos internetinėje svetainė-
je:  neringa.org/lt_forms.html. Daugiau in-
formacijos 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” ati-
darymą. Apie dalyvavimą prašome praneš-
ti  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 geguži-
nė. Renginyje skambės muzika, vyks loteri-
ja, bus pardavinėjami šalti gėrimai bei lie-
tuviški užkandžiai. Veiks lietuviška mugė.

Daugiau informacijos paskambinus tel. 630-
257-8787. Visi labai laukiami! 

� Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7 val. v. „Sie-
los” galerijoje (14911 127th St., Lemont, IL
60439) jūsų laukia teminis vakaras: ,,Langas
į Nijolės Oželytės gyvenimo mome ntus”. Po
renginio galėsite įsigyti N. Oželytės poezijos
knygelę. Bus meninė programa ir vaišės. Taip
pat susitikimas su N. Oželyte vyks ir sekma-
dienį po šv. Mišių. Pradžia 12 val. p. p. Visi
laukiami ,,Sielos” galerijoje. Daugiau infor-
macijos paskambinus tel. 630-291-0097
(Asta Zimkienė).

� Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7 val. v.  visus
kviečiame į  Irūnos ir Mariaus Jampolskio nuo-
tai kingą pasirodymą „Viskas baigta”.  Koncertas
vyks ,,Bunkeryje” (Willowbrook Ballroom), ad-
resas: 8900 S. Archer Ave, Willow Springs,
IL 60480. 

� Spalio 2 d., sekmadienį, 11 val. r. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) bus suteikiamas Sutvir -
tinimo  sakramentas.  Sakramentą  suteiks
J. E. arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vėliau
visi kviečiami į Rudens pietus, kuriuose ga-
lėsite ne tik pabendrauti su arkivyskupu, bet
ir  su sakramentą priėmusiu jaunimu. Vie-
tas užsisakyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos
raštinėje tel. 630-257-5613. Visi labai
laukiami!

� Spalio 8 d., šeštadienį, planuojama 3 die-
nų piligriminė kelionė autobusu į Šiluvos Die-
vo Motinos koplyčios, esančios Washingto-
no bazilikoje, 50-ties metų jubiliejaus mi-
nėjimą. Išvykimas – šešt., spalio 8 d., 6 val.
r. Sugrįžimas – pirm., spalio 10-osios vakare.
Registruotis misijos raštinėje. Daugiau in-
formacijos tel. 630-257-5613 arba el. paš-
tu: matulaitismission@gmail.com.

� Spalio 9 d., sekmadienį, 2 val. p. p. San-
ta Maria del Popolo  koplyčioje (116 N. Lake
St., Mundelein, IL 60060) kiekvieno mėnesio
antrą sekmadienį yra atnašaujamos lietu-
viškos šv. Mišios.  Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.

PAS muS
IR

APLINk muS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
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ŠVenTės, įVyKIAI, PRIsImInImAI... Pradžiuginkite savo artimuosius ir draugus – praneškite apie savo šventes!
Nusifotografuokite – atsiųskite – išspausdinsime! Svarbios jums akimirkos bus įamžintos „Drauge”.
AudreyKizys@gmail.com  tel.  630-805-1404

Mes linkim Jums energijos, sveikatos
gražios amžiaus sukakties proga!

Pranas ir Irena Valiai,
kun. Izidorius Sadauskas

JAV LB Rytinės CT apylinkės bendruomenė

Tebūnie ilgas Jūsų kelias
Ir toliai saulės sklidini, 
O metai kaip sraunus upelis 
Tegul gaivina laimės vilnimis.  
Te niekad neapleis energija sparnuota
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis. 
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota, 
Te niekada pavargti Jums neleis. 

Sveikiname Juozą Bružą 95-ojo jubiliejaus proga

Išvyka į Shipshewana, IN

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija (Mar-
quette Parke) ir ,,First Way Travel” organizuoja kelionę į Shipshewana, Indianoje.
Susipažinsite su amišų (Amish) gyvenimu, aplankysite ,,Menno-Hof” muziejų,
kur gidas supažindins su jų gyvenimu. Taip pat užsuksime į keletą sodybų,
galėsite pasivažinėti karieta, paragauti ekologiškai užaugintų produktų ir net
jų nusipirkti. Pietausime ,,Blue Gate Amish” restorane. Pakeliui į namus su-
stosime ,,Essenhaus Quilt Garden”, kur pamatysite gyvų gėlių kilimus laukuose.

Išvykstame nuo Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios 8 val. r., su-
grįžtame apie 7:30 val. v. Visus norinčius vykti į kelionę kviečiame regist-
ruotis tel. 773-776-4600 (Audra). Kelionės autobusu ir muziejaus kaina –
35 dol. Pietūs restorane – apie 20 dol.


