
PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

08
-1

5-
20

16

ANTRADIENIS – TUESDAY, RUGPJŪČIO – AUGUST 16, 2016 • Vol. CVII Nr. 97     Kaina 1 dol.

Geriausias būdas padrąsinti save – tai padrąsinti ką nors kitą – Mark Twain

Lietuvos vyčių 103-iajam 
suvažiavimui pasibaigus – 4 psl.

G. Kadžytė: gavai gera 
– padėkok – 3 psl. 
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Antrasis savaitgalis Rio Olimpinėse žaidynėse Lie-
tuvai padovanojo dar vieną olimpinį medalį! Sun-
kiosios atletikos atstovas Aurimas Didžbalis prie

savo Europos čempionato aukso ir Pasaulio čempiona-
to bronzos pridėjo ir olimpinę bronzą. Didžbalis kovojo
94 kilogramų kategorijoje, rovimo ir stūmimo rungtyse.
Susumavus geriausius sportininkų rezultatus buvo pa-
skelbti nugalėtojai. Lietuvis rovimo rungtyje trečiuoju
bandymu įveikė 177 kilogramus, o stūmimo rungtyje Au-
rimui be vargo pakluso 220 kilogramų štanga. Dvikovėje
surinkęs 392 kilogramus Didžbalis 11 kilogramų skirtu-
mu pralaimėjo olimpiniam čempionui iš Irano Moradi Soh-
rab. Lietuvis nuostabiu salto apvainikavo savo bronzinį
pasirodymą. Į savo sąskaitą dar vieną medalį pridėjusi Lie-
tuva, Rio Olimpinių žaidynių medalių lentelėje užima 51
vietą.  – 6 psl. 

Paminėtos Prezidento A. Smetonos
gimimo metinės

Savaitgalį – dar vienas medalis

Sunkiaatletis Aurimas Didžbalis laimėjo bronzą ir iš džiaugsmo
atliko įspūdingą salto.                              EPA-ELTA ir A. Pliadžio nuotr.

Šeštadienį Užugiryje, Ukmergės rajone, Lietuvos prezidento
Antano Smetonos dvare, buvo švenčiamos Prezidento 142-
osios gimimo metinės. Minėjimas prasidėjo vidurdienį šv. Mi-
šiomis Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Lėne. Jose giedojo
mecosopranas Eugenija Klivickaitė.

Po Mišių prasidėjo Prezidento A. Smetonos gimtadienio
minėjimo iškilmės Prezidento tėviškėje Užulėnyje,
prie gimtojo namo pamatų. Minėjime dalyvavo LR

Sei mo pirmininkė Loreta Graužinienė.
Vėliau vyko teatralizuotos paties Prezidento Antano

Smetonos ir jo žmonos Sofijos svečių sutiktuvės. Prezidentas
A. Smetona pasakė iškilmingą kalbą, bendravo su šventės da-
lyviais. Įvairių tarpukario Lietuvos organizacijų, judėjimų,
būrelių  atstovų  dalyviai – jaunalietuviai,  pavasarininkai,
išeivijos lietuviai, vietos bendruomenės atstovai ir kiti svei-
kino Prezidentą. Koncertavo grupės ,,Rhythm Junkies” ir ,,The
Ditties”.  Buvo  šokamas  lindihopas,  renkama   gražiausia
Užugirio kiemo ponia. Visi šventės dalyviai vaišinosi Prezi-
dento A. Smetonos mėgstamais valgiais: šaltibarščiais, bul-
vėmis, silke, gira ir tuo, ką patys atsivežė. – 2 psl. 

Prezidento A. Smetonos gimimo diena kasmet švenčiama
jo tėviškėje.                                            J. Vaiškūno nuotr.



bai su minimaliu uždarbiu be priedų. Ši įmonė gy-
vuoja jau 106 metus ir sėkmingai aptarnauja žmones,
tačiau tokiu darbu domisi nedaug kas. Kur problema? 

„Ne todėl, kad mes esame nežinomi. Dalyvau-
jame įvairiose darbų pasiūlos mugėse, palaikome ry-
šius su darbo agentūromis, dedame reklamą į laik-
raščius ir reklamuojamės televizijos laidose. Dar-
buotojams mokame priedą, jei jie atveda naują vai-
ruotoją. Šiemet sulaukėme tik dešimties kandidatų,
o mums reikia dvidešimties. Gal pats darbas atbai-
do? Vairavimas nėra visiems. Kai kurie būna lai-
mingi dirbdami raštinių ‘narveliuose’. Tačiau mūsų
darbas yra idealus mėgstantiems bendrauti su žmo-
nėmis, norintiems keliauti, lankyti įdomias vietas ir
pasiryžusiems sėsti už pusės milijono dolerių vertės
autobuso vairo. Darbe yra daug laisvės. Vairuotojai
tampa 180 asmenų komandos dalimi.”

,,Ar dėl to kalta mūsų alga ir priedai? – tęsia vi-
ceprezidentas. – Nau jokai mokosi mėnesį, ir už tai
jiems taip pat mokama. Eilinis vairuotojas dirba pil-
ną laiką ir uždirba nuo 45 000 dol. iki 55 000 dolerių
per metus. Be to, iš keleivių jie gauna arbatpinigių.
Jie taip pat gauna sveikatos ir gyvybės draudimus,
devynias švenčių dienas ir pensijos planą.”

Kokie reikalavimai vairuotojo darbui? Žmogus
nebūtinai turi būti vairavęs autobusą, bet jis turi tu-
rėti saugaus vairavimo patirties.  Įmonė ieško bent
24 metų amžiaus žmogaus, baigusio gimnaziją, tu-
rinčio darbinės patirties, gerai mokančio anglų kal-
bą, sugebančio pakelti 75 svarus ir pereiti sveikatos

patikrinimą bei narkotikų kontrolę.
Mažas šių dienų nedarbas gali ap-

sunkinti darbuotojų paiešką, tačiau, at-
virai kalbant, jis mano, kad daugelis ame-
rikiečių prarado norą dirbti, o gal to noro
niekada neturėjo. Gal jiems trūksta nuo-
tykių ieškotojo dvasios, gal jie nesuvokia
pastovaus darbo naudos, gal jie niekada ne-
patyrė pasitenkinimo, gaudami atlygį už
gerai atliktą darbą? 

Prie šių minčių dar noriu įterpti kitą, mano ma-
nymu, svarbią priežastį, kodėl neskubama užimti
darbo rinkoje siūlomų vietų. Neseniai skaičiau,
kad asmuo su trimis vaikais, kad viršytų valdžios
gaunamą pašalpą, turėtų uždirbti apie 58 000 dol. per
metus. Tokių uždarbių asmenims su ribotu išsila-
vinimu beveik nėra. Tad nereikia stebėtis, kad dalis
žmonių, visa tai apskaičiavę, pasirenka gyvenimo
būdą, kur nereikia rūpintis nei darbu, nei valstybi-
nių  mokesčių   mokėjimu.  Lietuvoje  jie yra vadi-
nami  veltėdžiais, o Amerikoje – valdžios auginti-
niais.

Šios mintys nukreipė mane į kitą, bet kiek gi-
miningą temą. 2014 m. kasdien nusižudydavo po 20
JAV veteranų. Taip tais metais susidarė 7 403 savi-
žudžiai. Veteranų administra cijos (VA) duomenimis,
didžiausia savižudžių grupė yra 18–29 metų amžiaus.
Šioje amžiaus grupėje buvo 86 savižudžiai iš 100 000
asmenų. Visose JAV 100 000 gyventojų tenka 13 sa-
vižudžių. Nauji VA duomenys rodo, kad jaunų
(18–29) moterų veteranių grupėje 100 000 tenka 33 sa-
vižudės. Veteranių moterų savižudybė buvo dvigu-
bai dažnesnė nei civilių moterų. 

Turimomis žiniomis iš VA, 2014 m. veteranų sa-
vižudybės sudarė 18 proc. visų krašto savižudžių, o
jų proporcija krašte buvo 8,5 proc. 2010 m. veteranai
sudarė 22 proc. krašto savižudžių, o veteranų kraš-
te buvo 9,7 proc. Dedamos pastangos savižu dybes su-
mažinti ir tuo pačiu sutelkti daugiau duomenų apie
savižudybes bei būdus jas sumažinti. 

Prieš daugelį metų buvo transliuo-
jama televizijos programa, kur žiū-
rovus linksmino Abbott ir Costello.

Dabar kažkas tų komikų vardu sukūrė
šiuolaikinį pokalbį. Štai to pokalbio iš-
traukos:

Costello (C): Aš noriu kalbėti apie ne-
darbą Amerikoje. 

Abbott (A): Gera tema. Blogi laikai. 5,6
proc. žmonių ieško darbo.

C: Tiek daug žmonių be darbo?
A: Ne, be darbo yra 23 proc.
C:: Tu ką tik sakei, kad jų yra 5,6 proc.
A: Ne, sakiau, kad 5,6 proc. žmonių ieško darbo.

Iš viso nedirbančių yra 23 procentai. Prezidentas
sakė, kad nedirbančiais negalima laikyti tų, kurie
darbo neturi ir jo neieško. 

C: Tai jei neturi darbo ir nustoji jo ieškoti, ne-
besi be darbo, tik nedirbantis. 

A: Tada ir nedarbas krenta, jei nustoji ieškoti
darbo?

C: Nedarbas mažėja, jei kas gauna darbą. Taip
pat nedarbas mažėja, jei kas nustoja ieškoti darbo.
Yra du būdai sumažinti nedarbą. 

Tą komikų pokalbį pasiunčiau sūnui, Purdue uni-
versiteto ekonomikos profesoriui. Štai jo atsaky-
mas: „Taip tikrai yra. O kas dar keisčiau – jeigu eko-
nomika pagerės, tai daugiau žmonių gali pradėti ieš-
koti darbo, ir tada oficialiai bedarbystė gali kilti. Šiaip
tokia situacija egzistavo visada, bet prie Obama
skaičius tų, kurie nebeieško darbo, labai padidėjo”.

Prie šių svarstybų, žinoma, netiesiogiai prisidėjo
svečias skiltininkas, neseniai savo mintis išdėstęs
„Lansing State Journal” dienraštyje. Įdomios jo
min tys ir pastabos iš darbo turgavietės. Jis yra „In-
dian Trails” autobusų bendrovės, esančios Owosso,
Michigane, viceprezidentas. Štai pora jo išsakytų min-
čių.

Keletą mėnesių šioje autobusų transporto įmo-
nėje trūksta tuzino autobusų vairuotojų. Tai ne dar-
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,,Smetoninės” šventės dalyviai tradiciškai at-
vyksta pasipuošę retro stiliaus apdarais. Šventės
metu veikė amatininkų turgelis. Čia ir atlaidų sal-
dainiai, ir žvakių liejimas, ir medaus gydomoji
kosmetika, Ukmergės krašto duona ir sūriai, gydo-
mieji žolynai, šakočio kepimas, juostų audimas,
rankdarbiai, tautodailininkų darbai.

Antanas Smetona gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d.
Užulėnyje (Vilkmergės apskrities Taujėnų valsčiu-
je). 1902–1907 m. buvo Lietuvių demokratų partijos
narys. 1905 m. gruodžio 4–5 d. dalyvavo Didžiojo Vil-
niaus Seimo darbe. Pirmojo pasaulinio karo metais
buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo
šelpti Centro komiteto pirmininkas.

1917 m. rugsėjo 18–22 d. dalyvavo Lietuvių kon-
ferencijoje Vilniuje, kur buvo išrinktas Lietuvos Ta-
rybos, vėliau Valstybės tarybos pirmininku (1917–
1919 m.). 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Ne-
priklausomybės aktą. 1919 m. balandžio 4 d. – 1920
m. balandžio 19 d. pirmasis Lietuvos valstybės pre-
zidentas.

1920–1924 m. vadovavo Lietuvių tautos pažangos
partijai. 1923 m. lapkričio mėn. kelias dienas kalintas
už Augustino Voldemaro straipsnio spausdinimą
savo redaguojamame ,,Vaire”. 1921–1924 m. redaga-
vo įvairius leidinius. 1923–1927 m. Lietuvos univer-
sitete dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos
stilistiką. Išvertė keletą klasikinių veikalų iš grai-

Paminėtos Prezidento A. Smetonos gimimo metinės

kų kalbos, buvo laikomas vienu geriausių lietuvių
kalbos stilistų.

1924 m. A. Smetona buvo vienas Lietuvių tauti-
ninkų sąjungos organizatorių, jos pirmininkas
(1925–1926 m.). Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo
Seime išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, juo

perrinktas 1931 ir 1938 m. Prezidentu išbuvo iki 1940
m. birželio 15 d., kai Lietuvą okupavo Sovietų Są-
junga. 1940 m. birželio mėnesį pasitraukė į Vokietiją,
vėliau – į Šveicariją ir pagaliau – į JAV. 1944 m. sau-
sio 9 d. gaisro metu žuvo Clevelande, JAV. 

ELTA

Šventės dalyvius pasveikino LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė (ketvirta iš k.).                Džojos Barysaitės nuotr.
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Vakar, rugpjūčio 15 dieną, šventėme vieną gražiausių
vasaros šven čių – Žolinę. Ką ji reiškė mūsų protėviams,
ką simbolizavo – pasakoja  Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto etnologė Gražina Kadžytė.

Žolinė ar Žolinės?

Oficialus šventės pavadinimas – Žolinė (Švč.
Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena). Tik vie-
naskaitos for ma (Žolinė) teikiama ir „Dabartinės lie-
tuvių kalbos žodyne”, ir „Lietuvių kalbos žodyne”.
Daugiskaitos forma kartais pavartojama dėl analo-
gijos su daugiskaitiniais švenčių pavadinimais (plg.
Kalėdos, Velykos, Joninės, kazimierinės, petrinės).

Šventės pavadinimas kirčiuojamas dvejopai.
Pirmenybė teikiama 2-ajai kirčiuotei – Žolìnė, Žo-
lìnės, Žo li ̀nę (dgs. G. Žoline ̀s)..., tačiau galimas ir 1-
osios kirčiuotės variantas – Žõlinė, Žo ̃linės, Žo ̃linę
(dgs. G. Žõli nes)... 

Kas yra žolinė?

Žolinė – padėkos ir brandos die na. Joje susilie-
ja dvi šventės prasmės: ta senoji – baltiškoji, ikikrikš -
čio niškojo laikotarpio, ikikrikščioniškos baltų kul-
tūros, kada žmogus dė kojo saulei, vėjui, visoms gam-
tos jė goms ir vėlesnioji – krikščionybės at nešta Žo-
linės prasmė.

Ikikrikščioniškojo tikėjimo Žoli nės dieną žmo-
gus dėkojo Sukūrėjui, visoms gamtos jėgoms, Že-
mynai, Krūminei, daugybei dievybių, kurios patenka
į visą didžiulį mūsų dievų, dievybių ir dvasių sąra-
šą. Tiesa, kartais istorikams bei etnografams, et-
nologams kai kurių jų egzistavimas, buvimas mūsų
protėvių olimpe kelia klausimų, nes arba abejotini
jų aprašymų šaltiniai, arba jokiais kito kiais šalti-
niais nepagrindžiama jų vieta mitologinėje baltų sis-
temoje. O apie kai kurias iš viso abejojama buvus...
Tačiau štai visai neseniai skaičiau apie Apydėmę –
tai yra sunykusių, nebegyvenamų sodybų deivę. Bet
gal tai tėra bendrinis žodis – sunykus sodybai, jos bu-
vusioje vietoje dar išlieka žemėje tokia dėmė, ku rioje
ilgokai prastai auga ir žolės, ir me džiai. Taigi, tai yra
bendrinis žo dis, bet kai kurie autoriai tvirtina bu-
 vus dievybę tokiu vardu – Apydėmė. Reikia tikėtis,
kad ateities moksli nin kai ras atsakymą į šitą ir ki-
tus klau simus, kurie ligi dabar yra atviri, neišspręsti,
arba neišsprendžiami. 

Žinojo, kaip elgtis su nedėkingaisiais 

Jau anais laikais žmonės buvo išmintingi, ir ge-
rai suvokė, kad žmogus nėra joks gamtos valdovas,
o tik jos dalis, geriausiu atveju, jos bendradarbis. Ta-
čiau kokiame santykyje su gamta bebūtum – vis vien
jai dėkoti privalai. 

Dėkota ne vien gamtai, bet ir gre ta esantiems:
giminaičiams, kaimynams, padėjusiems tais metais
gyventi ir maitintis, dirbti kartu. Padėka yra kiek-
vieno mąstančio žmogaus sąmonėje ir širdyje. Ga-
vai gera – pa dėkok. Tai sąžinės, savivokos reika las.

O be to buvo galvojama, kad gerą gavęs, tačiau tin-
kamai nepadėkojęs, neatsiskaitęs už gerą, kitą kar-
tą pagalbos gali ir nebesulaukti. Su nedėkingais ben-
druomenėse buvo elgtasi kitaip, nei su mokančiais
pa dėkoti, parodyti pagarbą, dėmesį.  

Pagal krikščioniškąjį kalendorių  tai taip pat la-
bai didelė ir svarbi die na – Švenčiausios Mergelės
Marijos Ėmi mo į Dangų šventė. Švenčiausioji Ma-
rija buvo pirmoji iš žmonių, kuri ne per mirtį pa-
tekusi Dangun. Pasa kojama, kad apaštalai atidarę
Mari jos kapą, nerado jos kūno – buvo vien tik gėlės.
1950 m. popiežius Pijus XII, tikėjimą, kad Marija buvo
paimta į Dangų su siela ir kūnu paskelbė dogma.

Antroji sąsaja: nuėmus derlių, nu kirtus ru-
gius, javus, jie pereina į kitą būvį, ir jis dabar su-
teikiamas mums, žmonėms. Tarsi perėjimas iš vie-
 no gyvenimo į kitą. Galimybė mums atsinaujinti,
kartu su augalais mintimis praeiti tuo pačiu gyvy-
bės-mirties keliu.

Dėkodavo ir už naudą, ir už grožį

Namuose šventė prasidėdavo tuo, kad šeimi-
ninkas, šeimos galva, vos prašvitus nueidavo į svir-
ną ir kluo ną, kur jau buvo suvežtas ir suneštas pir-
masis šių metų derlius, truputį pra kuldavo, suber-
davo javų į baltos drobės maišelį. 

Tuo metu šeimininkė apeidavo savo daržą, iš
kiekvienos lysvės ko nors nuraudavo ar nuskinda-
vo – tai kopūsto galvą, tai prieskoninių žole lių kiek
tilpdavo į saujelę, tai morką ar burokėlį. Viską su-
sidėjusi į krepšį parnešdavo namo. Jeigu šeimoje bu -
vo merginų – jos eidavo į savo darželį ir iš ten par-
nešdavo po puokštelę tuomet gražiausiai žydinčių gė-
lių. 

Beje, tradiciškai prie sodybos bū davo po du dar-
želius: viename, pap rastai po virtuvės langu, augo
prie skoninės ir gydomosios žolelės, pa čios būti-
niausios daržovės, kurios bu vo būtinos kasdien
virtuvėje ir tik viena-kita gėlė. Na o kitame darže-
lyje – paprastai po seklyčios langu – augo vien tik gė-
lės.

Jeigu jo nebūdavo, reikšdavo, kad šioje šeimo-
je nėra augančių dukterų. 

Iš vieno, ir iš kito darželio taip pat buvo su-
komponuojamos puokš tės. Tada, paprastai jau po
pusryčių, šeimynos laukdavo kieme pakinkytas ve-
žimu arklys. Sėsdavo tėvas-gaspa dorius, prie savęs
laikydamas maišelį su grūdais, motina – su pintinėle
dar žovių iš savo daržo, o dukterys su rink tinių gė-
lių puokštelėmis iš savo darželio. 

Ir, visi kiek leido išgalės, išsipuo šę, iškeliauda-
vo pas giminaičius, kaimynus ar į bažnyčios atlai-
dus. 

Į kelionę paimdavo ne tik visą darbingąją šei-
myną, bet ir seniausią senelį, netgi piemenuką, ku-
rio pa pras tai sekmadieniais į bažnyčią neveždavo,
nes jį palikdavo prižiūrėti gyvulėlių. Tai buvo šven-
tė, kuri apimdavo visus žmones, visą didžiau sią šei-
myną. Yra netgi liudijimų žo dinėje tautosakoje,
kurioje sakoma: kas per žolinę neviešės – tas visą gy-
 venimą skurdžiumi ir liks.

Dalis javų – paaukojama 

Jei per Žolinę važiuodavo bažny čion, dalį vež-
tų javų turėdavo palikti prie bažnyčios – paprastai
tai būdavo parama špitolės gyventojams.  Špitol nin-
kai – tai buvo žmonės, nebegalintys pasirūpinti sa-
vimi, ligoti, seni, vieniši. Visos parapijos rūpestis ir
gar bės reikalas buvo juos išlaikyti. Per Žolinę špi-
tolninkams nieko nepalikę šykštuoliai visada buvo
kaimo pašiepiami. 

Beje, špitolninkai ar elgetos nebuvo veltėdžiai
– jie, kiek galėdavo, kiek leisdavo jų sveikata, ati-
tarnaudavo ar ūkininkams, parapijos, baž ny čios la-
bui. Bent jau paskambindavo varpais, pašluodavo
bažnytkaimio gatveles, turgavietę, paskalbdavo
baž nytinius rūbus, pan. Bent jau atsi mels davo už mi-
rusiuosius.

Špitolninkams ar elgetoms atiduodavo ne viską,
ką atsiveždavo. Vieną dalį  parsivežtų atgal namo baž-
nyčioje pašventintų grūdų  išpildavo atgal į aruodą
ir sumaišydavo su visu derliumi. Taip visas metų
javų derlius tapdavo pašventintu.  

O iš likusios grūdų dalies iškepdavo pyragų šei-
mai, giminėms, kai mynams.  

Pagerbtos gėlės už jų grožį

Dar vienas labai svarbus  Žolinės šventės ele-
mentas – Žolinės puokštė. Dabar matomos puokštės
mažai primena tradicines. 

Nukelta į 11 psl.

Gavai gera  – padėkok
Etnologė Gražina Kadžytė

Po langais augo gėlių darželis.  V. Zaikausko ir internetinių šaltinių nuotraukos

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose. 
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REGINA
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Prieš suvažiavimą
dalyvavome išvykoje

Suvažiavimas vyko 2016 m. rugpjū -
čio 5–7 d. Binghamtone, New Yor ke.
Anksčiau atvykusiems suvažiavimo
dalyviams ketvirtadienį, rugpjū čio 4 d.,
buvo surengta įdomi išvyka į Lacka-
wanna kasyklą ir Athracite He ritage
muziejų Scrantone, Penn syl vanijoje.
Ten praleidome dieną. Pir miausia ap-

lankėme vieną seniau sių kasyklų Ame-
rikoje. Po pietų vy kome į Steamtown
National Park, kur važiavome „Scran-
ton Li mi ted” ga ro traukiniu. O po to
trau kėme į Maiolatesi vyno daryklą.
Tu rėjome laiko pasivaikščioti ir apžiū -
rėti gra žias ir įdomias vietoves, taip pat
ir pietauti vietiniame restorane. 

103-iasis suvažiavimas

103-iasis metinis suvažiavimas vy -
ko „The Double Tree by Hilton” vieš-
 butyje. Jį globojo Lietuvos vyčių 72-oji

kuopa, veikianti Binghamtone, New
Yorke. Kuopos pirmininkė yra Barba-
ra Miller. Suvažiavimas pradėtas vieš-
butyje šv. Mišiomis už  Lietu vos vyčius,
kurias aukojo dvasios va das garbės na-
rys prel. dr. Juozas An derlonis. Jam
asistavo specialiai iš Romos atvykęs Po-
piežinės Šv. Kazi miero lietuvių kole-
gijos rektorius kun. Audrius Aršti-
kaitis. Giedojo dai nininkė, 3-iosios
kuopos pirmi nin kė iš Brockton, MA,
Marytė Bizin kauskaitė. Pamoksle prel.
J. Anderlo nis priminė, kad Lietuvos vy-
čių organizacija turi ilgą ir garbingą is-

Pasitinkame naujas viršūnes 
(„Looking forward to New Heights”)

toriją, ji pergyveno du pasaulinius
karus, 1918 ir 1990 m. Lietuvos Nepri-
klauso mybės atkūrimą, Lietuvos priė-
mimą į NATO ir Europos Sąjungą. Vi-
sur ir visuomet Vyčiai padėjo Lietuvai
ir jos žmonėms. Mišios baigtos Lietu-
vos vyčių himnu.

Pirmasis posėdis

Suvažiavimo atidarymas vyko
viešbučio pokylių salėje. Buvo įneštos
vėliavos. Įžanginį žodį tarė Centro
valdybos pirmininkė garbės narė Re-
 gina Juškaitė-Švobienė. Dvasios va das
prel. J. Anderlonis sukalbėjo mal dą.
Buvo sugiedoti JAV, Lietuvos ir Vy čių
himnai. Prezidiumą sudarė: pirmi-
ninkas Michael Petkus (96 kuo pa iš
Dayton, Ohio) ir kopirmininkė gar bės
narė Elena Nakrosis (90 kuopa iš Kear-
ny, NJ). Sekretoriavo Marytė ir Vilija
Bizinkauskaitės, 1 kuo pos pirmininkė
ir jos dukra iš Brockton, MA. Seimo
parlamentinės eigos patarėjas – garbės
narys Vladas Svekla (3 kuopa, Phila-
delphia, PA). Tvarkdariais buvo iš-
rinkti atstovai nuo penkių apygardų:
Theresa Stro lia (157 kuopa, Lemont,
IL), Julia Schroder (152 kuopa, East
Long Island, NY), Robert Wisgirda (1
kuo pa, Brockton, MA), Grace Mankus
(72 kuopa, Binghamton, NY) ir Brian
Johnson (19 kuopa, Pittsburgh, PA).
Aukų ir sveikinimų komitetą sudarė:
Rita Johnson (19 kuopa, Pittsburgh,
PA) ir garbės narys Robert A. Martin,
Jr. (16 kuopa, Chicago, IL). Rezoliu cijų
komitetas – garbės nariai Ber nice
Aviza (136 kuopa, Hudson-Mo hawk,
NY) ir Robert A. Martin Jr. (16 kuopa,
Chicago, IL). Mandatų komitetas –
June Grenier (6 kuopa, Hartford, CT),
Georgianna Macke (157 kuopa, Le-
mont, IL), Lillian Greymas (3 kuo pa,
Philadelphia, PA) ir Lee Moore (86
kuo pa, DuBois, PA). 103-iojo suvažia-
vimo pirmininkas Thomas Miller ir jo
žmona, 72-osios kuopos pirmininkė
Barbara Miller, pasveikino suvažia-
vimo dalyvius.

Perskaitytas sveikinimas ir su-
 va žiavimo palaiminimas, kurį iš Vil-
 niaus atsiuntė arkivyskupas metro-
politas Gintaras Grušas. Buvo per-
skai tytas išsamus praėjusių metų veik-
 los pranešimas. Malda prisiminti pra-
ėjusiais metais mirusieji: buvusi šios

IŠ  LIETUVOS  VYČIŲ  VEIKLOS

103-iajam metiniam suvažiavimui pasibaigus

103-iojo metinio suvažiavimo atstovai ir draugai.

Buvusieji Lietuvos vyčių Centro valdybos prezidentai, dalyvavę 103-iajame metiniame
suvažiavime.  

Garbės nariai, dalyvavę 103-iajame metiniame suvažiavime, su naujausia garbės nare
– Julie Zakarka (trečia iš k.).  
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organizacijos centro valdybos narė ir
garbės narė bei „Vyčio” žurnalo re-
daktorė Mary Kober, lietuvių kalbos ir
kultūros komiteto pirmi nin kė Mary-
tė Šepikaitė ir buvęs Centro valdybos
pirmininkas Leon Paukšta. Iždininkė
Cathy Nakrosis pristatė 2016–2017 m.
organizacijos iždo reikalus. Garbės
narystės ko miteto pirmininkas garbės
narys Robert A. Martin, Jr., pristatė
garbės narystės kandidatę Julie Za-
karka (112 kuopa, Chicago, IL), kuriai
garbės narystė buvo suteikta suva-
žiavimo  pokylyje. Taip pat buvo pri-
statyta Irene Svekla (3 kuopos Phila-
delphia, PA, narė). Delegatai vienbal-
siai pritarė šios nusipelniusios narės
kandidatūrai. Jai garbės narystė bus
su teikta 2017 m., 104-ajame metiniame
suvažiavime.

Antrojoje posėdžio sesijoje, po
mal dos, Centro valdybos pirminin-
 kės antroji pavaduotoja M. Bizin kaus-
 kaitė (1 kuopa, Brockton, MA) per-
skaitė organizacijos narystės pra neši-
mą. Kaip ir visose organizacijose, na-
riai jas palieka, miršta ir dėl to orga-
nizacijos narių mažėja. Šiuo metu
naujų narių pritraukti sunku, bet Lie-
tuvos vyčių organizacija gali didžiuo-
tis, kad per paskutiniuosius metus
įstojo 30 naujų narių. Lietuvos vyčių
organizacijai priklauso arti 1 200 narių
iš 5 apygardų/rajonų, vei kia 44 kuopos.
Džiugu, kad neužsida rė nė viena kuo-
pa. 140 kuopa, Syra cuse, NY; 7 kuopa,
Waterbury, CT; 144 kuopa, Anthracite,
PA; 3 kuopa, Phi ladelphia, PA; 27 kuo-
pa, Newark, NJ ir 17 kuopa, South Bos-
ton, MA, iš viso sulaukė 30 naujų ir na-

rystę atnaujinusių narių. Šios kuo-
pos buvo apdo vanotos  žymenimis. 

Toliau stipendijų komiteto narys
Robert Domašauskas paskelbė 2016–
2017 m. Lietuvos vyčių tris stipendijas
laimėjusius asmenis: Nathan Fletcher
(96 kuopa, Dayton, OH); Emilija Lapas
ir Gouda Dacioulaite (abi iš 158 kuopos,
Lakeshore, IN). Iš viso jaunųjų vyčių
stipendijoms buvo išdalinta 5 000 dol. 

Lietuvos vyčių fondo pirmininkė
Irene Ozalis perskaitė fondo ataskai tą
ir nušvietė jo veiklą. Buvo pakeistas
vienas pagrindinių šio padalinio sta-
tuto punktų: anksčiau paramai ga-
 lima buvo naudoti tik palūkanas, o
šiuo metu Vyčių programoms ir pa-
ramai galima bus imti pinigų iš pa-
 grin dinės sąskaitos. 

Suvažiavime buvo nuspręsta iš da-
 linti aukų įvairiems projektams. 2016–
2017 m. bus paaukota arti 10 000 dol.:
100 dol. bus skiriama jaunųjų vy čių su-
važiavimo stipendijoms: po 100  dol.
kiekvienam jaunam dalyviui (400 dol.);
500 dol. – vieną našlaitį remti vienerius
metus per „Saulutę”; 1 000 dol. pa-
remti 2017 m. suvažiavimą organi-
zuojančią kuopą; padengti Švč. Šiluvos
Mergelės statulos, kuri buvo laikoma
Šv. Jurgio parapijoje, Phila delphia,
PA, persiuntimo į Po pie žinę Šv. Kazi-
miero lietuvių kolegiją Rom oje išlai-
das; auka JBANC; aukos keturioms se-
selių vienuolių kongregacijoms, lie-
tuviškai spaudai, Balzeko muziejui ir
specialiai užsa kytoms išausti progi-
nėms juostoms minint Švč. Mergelės
Šiluvos koply čios Washington, DC, 50-
mečio jubi liejų.

Toliau I. Ozalis paskelbė šių me tų
rašinio konkurso laimėtojus: 1-oji vie-
ta (150 dol.) – Stephen Walinsky, Jr. (26
kuopa, Worchester, MA), antroji (100
dol.) – Ronald Voveris (143 kuopa,
Pittston, PA), trečioji (50 dol.) – Mary -
claire Voveris (143 kuopa, Pittston,
PA). Šiemet dvi jaunos vytės – Mac ken-
zie Mooney (16 kuopa, Chi cago, IL) ir
Tristan Pant (96 kuopa, Dayton, OH)
laimėjo po 75 dol. Raši nio tema: „Kaip
galima sutaupyti ir gauti daugiau pi-
nigų Vyčių organizacijai?” Ir „Kaip
gali Vyčiai garsinti Lietuvą tarp kitų
tautybių žmonių?” Rašinėl iai bus iš-
spausdinti „Vyties” žurnale. Baigdama
pranešimą I. Oza lis prašė ir toliau
teikti paramą Lie tuvos vyčių fondui. 

Po to centro valdybos pirminin kės
pirmasis pavaduotojas Robert Petkus
padarė pranešimą apie so cia linę na-
rystę. Jis vadovauja šiam naujai įsteig-
tam komitetui, kurio paskirtis yra
ieškoti galimybių į Lietuvos vyčių or-
ganizaciją pakviesti naujų narių iš

kitų krikščioniškų konfesijų ir kitų et-
ninių bendruomenių Ame ri koje. Šį
komitetą sudaro: centro val dybos pir-
mininkė, centro valdybos dva sios va-
das, visų penkių apygardų pirminin-
kai ir nors po vieną kitą at stovą iš apy-
gardų. Komitetas buvo įsteigtas 102-aja-
me suvažiavime ir jau surengė tris ofi-
cialius posėdžius po centro valdybos
susirinkimų. Komitetas bus pavadin-
tas „augzilia riniu”, jei bus naujų narių
iš kitų konfesijų; nariai bus vadinami
„aug ziliarais”. Buvo diskutuotas siū-
lymas keisti Lietuvos vyčių statutą ir
tartasi, kokius postus šie nariai galės
užimti centro valdyboje. Vyko disku si-
jos įvairiais klausimais.

Nutarimai

Kadangi šios organizacijos pa da-
 linys Šv. Kazimiero gildija buvo įsteig-
tas prieš 20 ar daugiau metų ir kadangi
šios gildijos direktorių taryba ir nariai
pasišventusiai rinko ir aukas Popie-
žinei Šv. Kazimiero lietuvių kolegijai
Romoje, suvažiavimo delegatai  dėko-
ja gildijai už pastangas šiam tikslui.
Nutarimas buvo priimtas balsuojant.

Kadangi Jungtinis Amerikos pa-
baltiečių komitetas (Joint Baltic Ame-
rican National Council, JBANC) tęsia
darbus Washington, DC, ir Kongresą,
Senatą ir Baltųjų rūmų administraci-
ją informuoja apie padėtį Baltijos kraš-
tuose, buvo pasiūlyta ir vienbalsiai nu-
tarta paaukoti  JBANC 1 000 dol. toliau
tęsti veiklą.

Kadangi naujai sudarytas augzi-
liarinis narystės komitetas (Auxillia -
ry Membership Exploratory Com mit-
tee) pristatė savo veiklos išvadas ir re-
zultatus, priimtas nutarimas pradėti
procesą augziliarinę narystę įvesti
Lietuvos vyčių statute.

Suvažiavimo delegatai dėkoja pre-
 zidiumui už uolumą.

Mes – Lietuvos vyčiai, Amerikos
lietuviai ir lietuvių kilmės Amerikos
piliečiai, remiame NATO ir narių tau-
tas ir raginame mūsų dabartinę ir at-
eities krašto vyriausybes tęsti gynybą
ir paramą mūsų seserų – NATO kraš-
tų, siekiant įtvirtinti stabilumą Euro-
poje ir visame pasaulyje. Norime pri-
minti mūsų vyriausybei, kad visi su-
sitarimai, ratifikuoti Jung tinių Vals-
tijų Kongreso dėl gynybos, kultūros ir
ekonomikos tarp JAV, Lietuvos ir
NATO, būtų gerbiami ir vykdomi. Lie-
tuvos vyčių centro valdybos pirmi-
ninkė buvo įpareigota nusiųsti šią re-
zoliuciją Prezidentui Barack Obama;
valstybės sekretoriui John Kerry; At-
stovų rū mų pirmininkui Paul Ryan;

Julie Zakarka džiaugiasi garbės narės žymeniu, kurį jai įteikė Garbės narių  komiteto pir-
mininkas Robert A. Martin, Jr. 

Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas, garbės narys John Mankus kun. Audriui Arštikaičiui
įteikia čekį Šv. Kazimiero kolegijai Romoje paremti.

Karl Altau, Jungtinio Amerikos pabaltiečių
komiteto (JBANC) vykdantysis direktorius.  

demo kratų prezidentinei kandidatei
Hilla ry Rodham Clinton ir respubli-
konų prezidentiniam kandidatui Do-
nald Trump. Nutarimas priimtas vien-
balsiai. 

Taip pat buvo priimtas nutari-
mas, išreiškiantis padėką Centro val-
dybai, kuri 2015–2016 m. puoselėjo
Lietuvos vyčių organizacijos idealus. 

Iš viso buvo gauta 28 raštiški svei-
kinimai: iš Albany, NY, gubernato-
riaus  Andrew Cuomo; senatorės iš
New York Kirsten Gillbrand; New
York valstijos asamblėjos narės Alba-
 ny Donna A. Lupardo; US atstovo Bal-
 tuosiuose rūmuose Richard L. Hanna;
New Yorko valstijos sena toriaus Frank
Akshar; generalinio LR konsulo Či-
kagoje Marijaus Gu dyno; generalinio
konsulo Californi joje Dariaus Gai-
džio; generalinio LR garbės konsulo
New Yorke Rimo Česonio; LR garbės
generalinės konsulės Ohio, Indianos ir
Kentucky valstijose Ingridos Bublie-
nės; LR garbės generalinės konsulės
Philadelphijoje Kristos Butvydos
Bard; Syracuse diecezijos vyskupo
Robert J. Cunnin gham; vyskupo gar-
bės nario Pau liaus Baltakio; Švč. Mer-
gelės Nekal tojo Prasidėjimo seserų
kongregacijos; JE Vilniaus Metropo-
lito arkivys kupo Gintaro Grušo; Šiau-
lių vyskupo Eugenijaus Bartulio; Lie-
tuvos vysku pų konferencijos delegato
užsienio lietuvių katalikų sielovadai
prel. Edmundo J. Putrimo; Amerikos
lietuvių Romos katalikų kunigų vie-
nybės buvusio pirmininko ir garbės
nario prel. Alberto Kontauto; Seselių
kazi mieriečių kongregacijos; Nukry-
žiuo tojo Jėzaus vienuolių kongrega-
cijos; seselių pranciškiečių kongre-
gacijos; Amerikos lietuvių kultūros ar-
chyvo (ALKA); Lietuvių katalikų re-
liginės šalpos (LKRS/LCRA), Lietuvių
Fon do, Čikagos lietuvių moterų klu bo,
ALT’o, JBANC, Amerikos lietuvių
Ro mos katalikų federacijos, „Drau -
go” ir „Draugas News” redakcijų ir kt.
Sveikinimai buvo atspausdinti spe-
cialioje programos knygoje.

Mandatų komisija pranešė, kad
pir majame posėdyje dalyvavo 61 as-
muo, iš jų – 12 garbės narių, 7 centro
valdybos nariai, 26 kuopų delegatai, 8
apygardų delegatai, 8 svečiai, atsto-
vavę 5 rajonams ir 17 kuopų. Po sėdis
baigtas malda, kurią vedė kun. Aud-
rius Arštikaitis.

Vakare vyko susipažinimo vaka-
 ras Mountain TopView parke, Bing-
 hamton, NY. 

Bus daugiau
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Žurnalistė  Monika Juodeškaitė

OLIMPINĖ PANORAMA

Atkelta iš 1 psl.

Kovas pradėjo lengvaatlečiai 

Savaitgalį prasidėjo ir sporto ka-
raliene vadinama lengvoji atletika.
Kaip jau įprasta šioje sporto šakoje,
Lietuvai atstovauja gausiausia dele-
gacija. Į Rio Olimpines žaidynes at-
vyko 16 sportininkų, o olimpinį nor-
matyvą įvykdė net 23 legvaatlečiai. Ka-
dangi vienoje rungtyje šaliai atsto-
vauti gali tik trys atstovai, likusieji ne-
tenka galimybių tapti olimpiečiais.
Tai rodo, jog lengvoji atletika Lietuvoje
yra perspektyvus ir augantis sportas. 

Pirmasis į olimpinį ,,Maracana”
stadioną žengė disko metikas Andrius
Gudžius. Olimpinių žaidynių debiu-
tantas atrankoje nustebino tolimu 65
metrų ir 18 centimetrų metimu. Gu-
džius ketvirtu rezultatu pateko į disko
metimo finalą, kuriame dalyvavo 12
sportininkų. Finale nuo lietuvio sėk-
mė nusisuko. Diską nusviedęs 60 met-
rų 66 centimetrus jis liko 12-toje vie-
toje. Reika nepamiršti, jog Andrius ne-
seniai buvo patyręs rimtą traumą ir
olimpiadai rimtai ruošėsi tik kiek
daugiau nei mėnesį, tad patekimas į
olimpinį finalą jam yra aukščiausias
karjeros pasiekimas. Tikėkimės, jog
jaunasis diskininkas paseks Lietuvos
disko metimo legendos Virgilijaus
Aleknos pavyzdžiu.

Rio de Janeiro gatvėmis vykusio-
se vyrų 20 kilometrų ėjimo varžybose
dalyvavo du Lietuvos sportininkai –
Marius Žiūkas ir Marius Šavelskis. Vy-
resnis ir labiau patyręs ėjikas Žiūkas
pasiekė savo asmeninį rekordą (1 val.
22 min. 27 sek.) ir sparčiu finišu at-
karpą baigė 26-oje pozicijoje. Tuo tar-
pu jaunas, tik 22-jų metų Šavelskis (1
val. 29 min. 26 sek.) užėmė 59-tą vietą.
Lietuvos rinktinei Rio Olimpinėse žai-
dynėse atstovaus dar penki ėjikai.
Moterų 20 kilometrų ėjimo rungtyje
varžysis Brigita Virbalytė-Dimšienė,

kuri 2015 metų pasaulio čempionate už-
ėmė aukštą 7-tą vietą, Neringa Aidie-
tytė ir Živilė Vaiciukevičiūtė. Vyrų 50
kilometrų ėjimo rungtyje kovos Tadas
Šuškevičius, 2010 metų Europos čem-
pionate iškovojęs 9-tą vietą, ir Artur
Mastianica. Visi penki Lietuvos ėjikai
startuos penktadienį. 

Gilias istorines tradicijas turin-
tis Olimpinis maratonas Rio de Janeire
buvo sudėtingas moterims, kurios 42
kilometrų ir 195 metrų distancijoje
kovojo ne tik su savo varžovėmis, bet
ir alinančiu karščiu bei prastu varžy-
bų organizavimu. Lietuvai šioje iš-
tvermės rungtyje atstovavo trys mo-
terys – Diana Lobačevskė, Rasa Draz-
dauskaitė ir Vaida Žūsinaitė. Geriausiai
iš tautiečių pasirodžiusi Diana Loba-
čevskė užėmė aukštą 17-tą vietą. Per 2

val. 30 min. 48 sek. atstumą įveikusi lie-
tuvė nuo naujos olimpinės čempio-
nės, Jemmimos Jelagat Sumgong iš Ke-
nijos, atsiliko 6 min. 44 sek. Po finišo
lietuvaitė sakė, jog teigiamų emocijų
distancijoje jai suteikė mylimasis Min-
daugas Griškonis, kuris Lietuvai šio-
se žaidynėse iškovojo sidabro medalį.
„Mindaugas man trasoje padavinėjo
vandenį, gal dėlto taip gerai ir bė-
gau”, pasakojo Diana. Savo varžybu
strategija Diana taip pat didžiavosi.
„Esu labai patenkinta savo rezultatu,
savo vieta, kaip bėgau, kad išlaukiau.
Tiesiog pasirinkau tinkamą tempą ir
labai gerai prabėgau”, teigė marato-
nininkė. Lobačevskė turi teisę di-
džiuotis tokiu aukštu pasiekimu – jis
per visą Lietuvos moterų olimpinio
maratono istoriją yra vienas geriausių.

Savaitgalį – dar vienas medalis
Lietuvos maratonininkės (iš k.): Diana Lobačevskė, Vaida Žūsinaitė ir Rasa Drazdauskaitė. V. Dranginio nuotr.

Tuo tarpu labiausiai patyrusios Lie-
tuvos maratonininkės Rasos Draz-
dauskaitės, kuriai šios Olimpinės žai-
dynės jau yra trečios, sėkmė nelydėjo.
Rasa prieš kiek daugiau nei mėnesį
vykusiame Europos čempionate, pusės
maratono distancijoje, iškovojo aukš-
tą 4-tą vietą, o 2015 metų Pasaulio
čempionate buvo 11-ta.  Deja, Rio ma-
ratone ji finišo liniją kirto tik 37-ta ir
teigė, jog ši olimpiada jai buvo pati
sunkiausia. „Tikėjausi tikrai aukš-
čiau būti. Pati sunkiausia olimpiada.
Nekilo nei kojos, nei rankos – sakiau
sau: tu tik bėk ir nesustok. Esu labai
nusivylusi, bet džiaugiuosi, kad pa-
vyko atbėgti iki galo”, pasakojo Rasa
Drazdauskaitė. Maratono distancijos
neįveikė net 23 sportininkės. Olimpi-
nių žaidynių debiutantė Vaida Žūsi-
naitė nustebino puikiu pasirodymu –
tokiomis sunkiomis sąlygomis lietuvė
atstumą įveikė per 2 val. 35 min. 50 sek.
ir atbėgo iškart po Rasos Drazdaus-
kaitės, užėmusi 38-ą vietą. „Laiku esu
patenkinta, bet buvo labai sunku. Rei-
kėjo ne tik su karščiu, bet ir su pačia
savimi kovoti”, sakė Vaida Žūsinaitė.

Visos Lietuvos maratonininkės
sutiko, jog varžybų organizacija buvo
labai prasta. Bėgikės prieš startą jau-
tė įtampą, nes likus 10 minučių iki šū-
vio, kai jaudulys ir taip yra neįtikėti-
nas, atletėms reikėjo keisti daviklius
ir numerius. Taip pat matėme inci-
dentų, kai žiūrovai buvo patekę į var-
žybų trasą. Tai patvirtina prastą Olim-
pinių žaidynių maratono rungties or-
ganizavimą. 

Kur banga veja bangą

Jau visi šalies irkluotojai baigė
startus Rio de Janeire. Vienvietes val-
tis irklavę Armandas Kelmelis ir Lina Šal-
tytė kovojo paguodos finaluose. Lina C
finale finišavo 2-oje vietoje ir galuti-
nėje įskaitoje liko 14-ta. Armandas lai-
mėjo D finalą ir galutinėje įskaitoje už-
ėmė 19-tąją vietą. Nors mūsų vienvie-
tėms valtims į pagrindinius finalus ne-
pavyko patekti, Lietuvos irklavimo
federacijai Rio žaidynės tapo istori-
nėmis. Dvivietėse porinėse valtyse si-
dabrą laimėję Saulius Ritteris ir Min-
daugas Griškonis bei bronzą iškovo-
jusios Donata Vištartaitė ir Milda
Valčiukaitė visame pasaulyje išgar-
sino Lietuvos irkluotojų vardą.  

Savo pasirodymą Rio žaidynėse
baigė ir burlentininkas Juozas Berno-
tas. Antroji olimpiada sportininko
karjeroje susiklostė nesėkmingai ir
noras pagerinti Londone pasiektą re-
zultatą, 12-tąją vietą, nepasiteisino.
Lietuvis su 278-iais baudos taškais į fi-
nalinį plaukimą dėl medalių nepateko
ir galutinėje įskaitoje užėmė 26-ają vie-
tą tarp 36-ių atletų. Pirmadienį fina-
liniame plaukime „Laser Radial” kla-
sėje kovojo Gintarė Scheidt, tačiau į
medalius ji nepretendavo. Po dešimties
plaukimų lietuvė turėjo 82 baudos
taškus ir nuo 3-iąją vietą užimančios
airės Annalise Murphy ją skiria 25 taš-
kai. Geriausiu pasirodymu finale Gin-
tarė šį skirtumą galėtų sumažinti tik
18 taškų (taškai buriavime yra skai-
čiuojami sudėjus plaukimuose užim-
tas vietas ir anuliavus prasčiausią
pasirodymą, taigi kuo mažiau baudos
taškų turi sportininkas, tuo aukštes-
nėje vietoje jis rikiuojasi). Iki pirma-
dienio plaukimo Scheidt užėmė 6-tąją
vietą ir sėkmingo pasirodymo metu fi-
naliniame plaukime galėtų pakilti iki
4-tosios. 

Disko metikas Andrius Gudžius. EPA-ELTA nuotr.
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Michael Phelps ir 23-iasis jo olimpinis aukso medalis.                    EPA-ELTA nuotr. 

Kodėl olimpiniai čempionai kanda medalį? 

Olimpinėse žaidynėse aukso medalius iškovojantys atletai visada
kanda savo laimikį, bet niekas nežino tikslios priežasties, kodėl,
rašo „Business Insider” puslapis. Tai tokia paslaptis, kurios nega-

li paaiškinti net olimpinių žaidynių istorikai. „Mes nenutuokiame, kodėl
jie tai daro atsiimdami medalį. Niekas to nežino. Aiškus vienintelis daly-
kas – tai labai senas įprotis”, – sakė vienas žymiausių istorikų, sekančių
olim pines žaidynes, Anthony Bijkerk. Šią paslaptį pasistengė išsiaiškinti
amerikiečių televizija NBC, pakalbinusi buvusią plaukikę Natalie
Coughlin ir bėgiką, įveikiant kliūtis Dawn Harper-Nelson. Pasak šių spor-
ti ninkų, medalio kandimo tradicija paprasta – tai priverčia padaryti
fotografai. Kelios dešimtys jų puola fotografuoti sportininkų. „Jie tiesiog
rėkia: pažiūrėk į mane! Kiekvienas reikalauja šypsenos ir prašo įkąsti
medalį. Jie tiesiog priverčia tave tai padaryti”, – sakė buvę olimpiečiai.
Anksčiau populiari buvo ir kitokia teorija – sportininkai tokiu būdu tikri-
na – jų medalis iš tikro aukso ar ne. Auksas yra toks minkštas, kad ant
medalio liktų kandimo žymės. Tad pasakyti, tikras jis ar ne, labai lengva.
Tačiau olimpiniai aukso medaliai jau seniai negaminami iš tikro aukso.
Pasak CNN – nuo pat 1912 metų. Juokinga, bet aukso medaliai, kuriuos
šiais laikais gauna čempionai, yra pagaminti iš 99 procentų sidabro.

ELTA

Plaukikai baigė pasirodymus 

Olimpiniame „Aquatics” stadio-
ne kovos taip pat baigėsi. Šį kartą
plaukikų rinktinė medalių Lietuvai ne-
padovanojo. Į finalinius plaukimus,
tarp aštuonių geriausių, pateko Rūta
Meilutytė, 100 metrų krūtine plaukime
likusi 7-ta, ir Simonas Bilis, kuris net du-
kart sumušė Lietuvos 50 metrų lais-
vuoju stiliumi plaukimo rekordą. Deja,
Biliui finale nepavyko pakartoti re-
kordų virtinės, jis 50 metrų įveikė per
22,08 sek. ir užėmė 8-tąją vietą. Olim-
pinių žaidynių debiutantas po starto
teigė, jog prieš finalą jam buvo sunku
susitvarkyti su nervais. „Vakar naktį
užmigti negalėjau, nesusitvarkiau su
nervais ir jauduliu”, sakė Bilis. Jau-
nas, tik 22-ejų metų plaukikas, kuris
studijuoja Amerikoje, dar turės gali-
mybių mus nustebinti ateinančiose
Olimpinėse žaidynėse. 

Lietuvos plaukikai savaitgalį da-
lyvavo ir kombinuotoje 4X100 metrų es-
tafetėje. Lietuvių komanda, Giedrius
Titenis, Danas Rapšys, Deividas Margevi-
čius ir Simonas Bilis, iš kovos pasitrau-
kė jau pirmajame varžybų etape. Ko-
mandos pasiektas rezultatas 3 min.
35,90 sek. lietuviams užtikrino 14-tą
vietą ir galutinėje įskaitoje jie aplen-
kė Kanados bei Graikijos rinktines. Ta-
čiau jaunai lietuvių komandai vien pa-
tekimas į geriausių pasaulio plaukikų
16-tuką ir galimybė Lietuvai atsovau-
ti Olimpinėse žaidynėse yra labai
aukštas pasiekimas.

Šaudymas

Lietuvai Rio Olimpinėse žaidynė-
se atstovavęs vienintelis šaulys Ronal-
das Račinskas šaudymo į skrendan-
čius taikinius varžybų kvalifikacijoje
iš viso pelnė 112 taškų ir bendroje

įskaitoje užėmė 30-tą vietą. 48-erių
metų lietuvis savo karjeroje yra iško-
vojęs 2-ą vietą Europos taurės čem-
pionate ir 13-ąją Pasaulio taurės čem-
pionate, todėl šios rungties olimpinė
čempionė Daina Gudzinevičiūtė, dabar
užimanti Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) prezidentės parei-
gas, iš jo tikėjosi aukštesnių rezultatų. 

Dziudo 

Pirmą kartą per visą šalies olim-
pinę istoriją žaidynėse dalyvavo mo-
terų dziudo atstovė. Santa Pekenytė,
25-erių metų sportininkė, penktadienį
debiutavo moterų dziudo varžybose
svorio kategorijoje virš 78 kilogramų.
Deja, jau po pirmosios kovos lietuvai-
tė baigė savo pasirodymą Olimpinėse
žaidynėse. Kovoje prieš japonę Kanea
Yamabe pirmas tris minutes Pekeny-
tė dominavo ant tatamio, tačiau pa-
skutiniąją kovos minutę japonė staigia
ataka pervertė lietuvę. Santa Pekeny-
tė nusivylusi savo pasirodymu, tačiau
šiai jaunai ir perspektyviai sporti-
ninkei, kuri 2015 metų Universiadoje
laimėjo bronzos medalį, dar viskas
yra prieš akis. 

Dviračių trasoje – tituluota 
sportininkė

Rio Olimpiniame velodrome kovas
pradėjo lietuvaitė Simona Krupeckaitė.
Savo ketvirtojoje olimpiadoje daly-
vaujanti lietuvė moterų keirino var-
žybose, kuriose startavo 27 dvirati-
ninkės, į pusfinalį pateko pirmuoju va-
žiavimu. Antrajame etape sportininkės
buvo suskirstytos į dvi grupes po šešias
ir į pagrindinį finalą kelialapius lai-
mėjo pirmos trys dviratininkės. Deja,
Simona savo grupėje finišavo penkta ir
toliau tęsė kovą tik B finale. Jame pa-
dariusi klaidą ir laiku nespurtavusi,

Krupeckaitė atvažiavo šešta ir galuti-
nėje įskaitoje užėmė 12-tą vietą. Tačiau
šia rungtimi lietuvės startai Rio Olim-
pinėse žaidynėse nesibaigė. Sekma-
dienį Krupeckaitė sėkmingai dalyvavo
sprinto lenktynėse. 33-ejų metų lietu-
vė atrankos važiavime užtikrintai įvei-
kė Londono Olimpinių žaidynių čem-
pionę australę Anną Meares. Kartu su
17-ka geriausių dviratininkių sprinto
rungtyje Krupeckaitė pirmadienį da-
lyvavo sprinto rungties aštuntfinalyje
ir pralaimėjo 22-ejų metų olandei Elis
Ligtlee. Dėl kelialapio į ketvirtfinalį
Krupeckaitė kovojo paguodos važia-
vime, kur aplenkė abi varžoves – pran-
cūzę Virginie Cueff  ir Natasha Hansen
iš Naujosios Zelandijos. 

Simona Krupeckaitė yra labai pa-
tyrusi ir tituluota Lietuvos dvirati-

ninkė, laimėjusi Europos ir Pasaulio
čempionatus, Atėnų Olimpinėse žai-
dynėse ji užėmė ketvirtą vietą. Taip pat
Simona yra dviejų pasaulio rekordų sa-
vininkė – 500 metrų (33,296 sek.) ir 200
metrų rungtyje (10,793 sek.). Tokia
įspūdinga sportininkės karjera lei-
džia mums tikėtis stebuklo jos ket-
virtfinalio pasirody0me. 

Krepšininkams – ,,šaltas dušas”

Pirmą pralaimėjimą patyrė Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinė. Labai
gėdingu rezultatu, 109:59, net 50 taškų
skirtumu, lietuviai pralaimėjo ispa-
nams.  Lietuvos rinktinė pirmadienį
žais paskutiniąsias atrankos varžy-
bas su Kroatijos komanda. 

Dviratininkė S. Krupeckaitė pateko į sprinto rungties ketvirtfinalį.     EPA-ELTA nuotr.

Didesniu skirtumu – 51 tašku – Lietuvos rinktinė olimpiadoje yra pralaimėjusi tik ame-
rikiečiams 1992 metais Barcelonos olimpinių žaidynių pusfinalyje – 75:126.

V. Dranginio nuotr.

Šaulys Rolandas Račinskas. V. Dranginio nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Lietuva įteikė Baltarusijai notą 
Vilnius (ELTA) – Užsienio reika-

lų ministerija (URM) įteikė notą Bal-
tarusijos Respublikos ambasados Lie-
tuvos Respublikoje laikinai reikalų
patikėtinei Liudmilai Tatarinovič dėl
iš Baltarusijos Respublikos įskridusio
nenustatyto tipo orlaivio, pažeidusio
LR valstybės sieną oro erdvėje.

Oro erdvę stebinčios tarnybos nu-
statė, kad rugpjūčio 11 dieną, 10:37
val. ryto Lietuvos laiku, iš Baltarusi-

jos įskridęs nenustatyto tipo orlaivis du
kartus pažeidė Lietuvos valstybės sie-
ną oro erdvėje ties Lazdijų rajono sa-
vivaldybe. Oro erdvės pažeidimas tę-
sėsi iki 10:47 val. ryto.

Lietuvos URM pareikalavo Balta-
rusijos kuo skubiau pateikti pasiaiš-
kinimą dėl minėto incidento ir para-
gino imtis visų būtinų priemonių, kad
ateityje tokie incidentai nepasikarto-
tų. 

Vilnius (LRT.lt) – Lietuviški šo-
kiai, lietuviškos dainos ir kiek sutrikę,
bet linksmi įvairiataučiai veidai – taip
baigėsi lietuvių kalbos ir kultūros
kursai Lietuvos edukologijos univer-
sitete (LEU). Šiemet į juos susirinko 81
studentas iš 19 pasaulio šalių.

„Jie, grįžę į savo šalį, pasakoja, kas
yra Lietuva, kas yra lietuvių kalba, ko-
kie čia žmonės, koks maistas, kaip čia
viskas kvepia, kaip čia viskas atrodo
– tai yra labai svarbu”, – pasakoja
LEU Lietuvių kalbos ir kultūros cent-
ro vadovė Vilma Leonavičienė.

„Noras išmokti ar bent pramokti
lietuvių kalbą – toli gražu ne vienin-
telis motyvas užsieniečiams atvykti į
mūsų šalį. Vieni ieško savo lietuviškų
šaknų, kiti nori susipažinti su kultūra
prieš pradėdami studijas Lietuvoje, o
dar kiti paprasčiausiai tenkina smal-
sumą ir plečia akiratį, paraginti anks-
čiau kursus baigusių draugų”.

Lietuvių kalbos ir kultūros vasa-
ros kursai Edukologijos universitete
organizuojami nuo 2004-ųjų. Per tą
laiką juos baigė šimtai studentų iš ke-
lių dešimčių pasaulio valstybių.

Turkija susierzino dėl pilnametystės amžiaus 
Ankara (BNS) – Turkijos užsienio

reikalų ministerija iškvietė Austrijos
reikalų patikėtinį, kad pareikštų pro-
testą dėl to, ką pavadino „neteisingu”
pranešimu Vienos oro uoste dėl lytinės
pilnametystės amžiaus, dar labiau pa-
bloginusiu abiejų šalių santykius.

Ankara piktinosi antrašte, kuri
buvo rodoma oro uosto ekranuose ir
kuri skelbė, kad Turkijoje leidžiami ly-
tiniai santykiai su jaunesniais nei 15
metų vaikais.

„Ši antraštė juodina Turkijos
įvaizdį ir yra neteisinga”, – sakė vienas
Turkijos diplomatas, kuris kalbėjo po
to, kai į ministeriją buvo iškviestas

Austrijos pasiuntinys.
Turkijos Konstitucinis Teismas

praėjusį mėnesį nusprendė pritarti
baudžiamojo kodekso straipsnio, ku-
riuo visi lytiniai aktai su jaunesniu nei
15 metų vaiku yra apibrėžiami kaip
„seksualinis tvirkinimas”, panaikini-
mui.

Ankaros ir Vienos santykiai pa-
starosiomis dienomis smarkiai pablo-
gėjo; keli Austrijos ministrai kalbėjo
prieš seniai deklaruotą Turkijos siekį
įstoti į Europos Sąjungą, ypač dėl di-
delio masto valymo, vykdomo po ne-
sėkmingo liepos 15-osios bandymo
įvykdyti valstybės perversmą.

Užsieniečiai tampa Lietuvos ambasadoriais

Vilnius (Diena.lt) –Vilniaus kai-
mynystėje statoma Astravo atominė
elektrinė be geriamo vandens gali pa-
likti ne tik Vilnių, bet ir kitus Neries
upės baseine esančius Lietuvos mies-
tus. Be to, aušinimui planuojamas
naudoti Neries vanduo bus sugrąžin-
tas į upę ir per laiką infiltruosis į po-
žeminius geriamojo vandens horizon-
tus, atsiras didžiulė taršos rizika mūsų
vandenvietėms. Taip mano Lietuvos
vandens tiekėjų asociacijos (LVTA)
prezidentas Bronius Miežutavičius. 

„Tai būtų tikra tragedija, tačiau
toks scenarijus yra visai realus, kai vos
ne kasdien girdime apie nerimą ke-
liančius incidentus Astravo atominės
elektrinės statybvietėje, nieko tikro ne-
žinome nei apie ten naudojamas tech-
nologijas, nei apie jų patikimumą”, –
sako B. Miežutavičius. 

Jo teigimu, net nereikia, kad ato-
minėje elektrinėje įvyktų avarija.
Grėsmę kelia jau pats faktas, kad
reaktoriaus aušinimui bus naudoja-
mas Neries vanduo ir, jei elektrinė bus
netinkamai eksploatuojama, į upę su-
grąžintas radioaktyviais elementais
užterštas vanduo, tekėdamas Nerimi

per Lietuvą iš upės vagos infiltruosis
į požeminius sluoksnius ir pavojin-
gomis medžiagomis pirmiausia už-
terš Vilniaus ir jo regiono požeminio
vandens baseiną, o vėliau ir kitų Ne-
ries bei Nemuno baseinų vandenvie-
tes.

„Išmetimai gali būti nedideli, iš
karto poveikio net ir nepajusime, ta-
čiau per laiką tai gali tapti tikra eko-
logine bomba mūsų vaikams ir anū-
kams”, – sako B. Miežutavičius. 

Ne mažesnę grėsmę Astravo ato-
minė elektrinė kelia ir Neries, Nemu-
no faunai ir florai. Į upę sugrąžintas šil-
tas vanduo gali pažeisti vandens tel-
kinių temperatūrinį balansą, neigia-
mai paveikti vieną didžiausių Europoje
lašišinių žuvų populiaciją Neries ir Ne-
muno baseinuose. 

Astravo AE statoma už maždaug 50
km nuo Vilniaus.

Lietuva ne kartą ragino Baltaru-
siją nestatyti Astravo atominės elekt-
rinės, kol pagal ESPO konvenciją nėra
užbaigtas poveikio aplinkai vertinimo
procesas. Neseniai Astravo statomoje
AE gabenant reaktoriaus korpusą šis
nukrito iš kelių metrų aukščio.

Astravo AE grasina Lietuvos vandenvietėms

Druskininkai (ELTA)
Druskininkuose vėl kvepė-
jo sūriais – čia vyko trečia-
sis Sūrių festivalis. 

Konkursui buvo pa-
teikti 33 sūriai: 15 – ožkų, 4
– avių ir 13 karvių. Tarp-
tautinė sūrio ekspertų ko-
misija išrinko geriausius
Lietuvos ūkininkų sūrius
atskirose kategorijose.

Geriausiu ožkų sūriu
išrinktas sūris „Gelmė” iš
Vaidos Genienės ūkio Varė-
nos rajone. Geriausias avių sūris – „Ur-
kis”, kuris gaminamas Giedriaus Pra-
kapavičiaus ūkyje Molėtų rajone. „Vir-
žinis” – geriausias karvių sūris iš Va-
rėnos sūrinės „Varinis puodas”.

Sūrių konkursas vyksta pagal to-
kių konkursų tarptautinę patirtį. Kon-
kurso komisijoje – autoritetingi teisė-

jai iš Jungtinės Karalystės, Prancūzi-
jos, Izraelio, Lenkijos. 

Sūrių festivalio metu vyko įdo-
mios ir profesionalios degustacijos.
Jų metu su savo sritį išmanančiais eks-
pertais buvo galima keliauti sūrių
skonių labirintais, derinti juos su skir-
tingais gėrimais.

Vyko trečiasis Sūrių festivalis

Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-
tanijos pasitraukimas iš Europos Są-
jungos (ES) galėtų būti atidėtas iki 2019
metų pabaigos, nes valstybės tarnau-
tojams tenka sunki užduotis, o dėl
Prancūzijos ir Vokietijos rinkimų gali
būti nukelta derybų dėl išstojimo pra-
džia.

Ministrės pirmininkės Theresos
May vyriausybė yra užsiminusi, kad
ES sutarties 50-ąjį straipsnį, kuriuo nu-
matoma dvejus metus trunkanti iš-
stojimo procedūra, planuoja inicijuo-
ti 2017 metų pradžioje.

Tačiau ministrai privačių pokal-
bių metu perspėjo svarbias Londono fi-
nansų sektoriaus figūras, kad dabar
viskas gali nusikelti ir kad „Brexit”
gali įvykti tik 2019 metų pabaigoje.

„Ministrai dabar galvoja, kad ini-
cijavimas galėtų būti atidėtas iki 2017
metų rudens”, – sakė vienas šaltinis
Londono finansų sluoksniuose, kuris
šiuo klausimu kalbėjosi su dviem mi-
nistrais.

„Jie neturi infrastruktūros žmo-

nėms, kuriuos jiems reikia pasamdy-
ti. Jie sako net nežinantys, kokius už-
duoti klausimus, kai galiausiai pradės
derėtis su Europa”, – sakė šaltinis.

Vienas ministras, kurio pavardė
neskelbiama, sakė, kad yra tam tikrų
iššūkių dėl Vokietijos ir Prancūzijos
rinkimų tvarkaraščio.

Prancūzijos prezidento rinkimai
vyks kitų metų balandį ir gegužę, o Vo-
kietijos rinkimai vyks rudenį.

Po birželio 23-iosios referendumo,
kai britai nubalsavo už išstojimą iš ES,
T. May įsteigė naują ministeriją „Bre-
xit” deryboms prižiūrėti, bet už tai at-
sakingas ministras David Davis pa-
samdė tik maždaug pusę sau reikalin-
gų darbuotojų.

Kitam naujam departamentui,
Liam Fox vadovaujamai Tarptautinės
prekybos ministerijai, taip pat teko
sunki užduotis pasamdyti ekspertus,
nes dešimtmečius šis darbas būdavo
paliekamas Briuseliui ir Britanija da-
bar turi labai nedaug patyrusių dery-
bininkų.

„Brexit” spręsis ne anksčiau 2020-ųjų 

Havana (BNS)
– Kubos revoliucijos
lyderis Fidel Castro
savo 90-ojo gimta-
dienio proga suren-
gė retą viešą pasi-
rodymą, drauge su
broliu ir politiniu
įpėdiniu Raul ir Ve-
nesuelos preziden-
tu Nicolas Maduro.

Per iškilmingą
vakarą tiesiogiai
transliavo šalies te-
levizija, Kubos re-
voliucijos vadovas
F. Castro pademonstravo, kad nepra-
rado savo senojo įkarščio kalbant apie
jo seną priešą Jungtines Valstijas.

Jis kritikavo JAV prezidentą Ba-
rack Obama už tai, kad šis per savo is-
torinį vizitą Japonijoje gegužės mėnesį
aiškiai neatsiprašė už Washingtono
sprendimą 1945 metais numesti ant Hi-
rošimos atominę bombą. Taip pat jis
pasmerkė Nagasakio subombardavimą
trimis dienomis vėliau.

Buvęs komunistinis veikėjas  iš

viešojo gyvenimo pasitraukė 2006 me-
tais, dėl prastos sveikatos. Prezidento
postą broliui jis oficialiai perdavė 2008-
aisiais.

Pastaraisiais metais F. Castro,
kaip pranešta, sirgo kažkokia žarnyno
liga, bet oficialiai apie ją nieko ne-
skelbiama.

Praėjusį kartą F. Castro viešumo-
je pasirodė balandžio 19 dieną, bai-
giantis Kubos komunistų partijos su-
važiavimui.

Fidel Castro pasirodė viešumoje

90-metis F. Castro vis dar kritikuoja kapitalizmą. Scanpix nuotr.

Vyko jau trečiasis tradicinis sūrių festivalis.
Diena.lt nuotr.

„Brexit” gali tekti ir palaukti.                                                                                    Pixabay.com nuotr.
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Marijos paėmimas į dangų
Kiek gali būti praėję dienų? Sun ku
tiksliai pasakyti. Sprendžiant pa gal
gėles, kurios guli aplink Marijos kūną –
tik keletas valandų. Tačiau aly  vų šakelių
lapai jau visai sudžiū vę, nuvytusios ir
gėlės, kaip relikvijos buvę padėtos ant
skrynios, todėl galima spręsti, jog pra-
ėjo keletas dienų.

OMarijos veidas atrodo taip pat
kaip ir mirties valandą. Ant
smulkių Jos rankų irgi nėra jo-

kių mirties pėdsakų. Ir jo kio nemalo-
naus kvapo kambaryje. Priešingai!
Čia sklando smilkalų, lelijų, rožių,
pakalnučių bei kalnų žolių kvapai.

Jonas, jau nežinia kiek dienų bu-
 dintis šalia Marijos, įveiktas nuovar-
gio miega ant krėslelio; nugara jis at-
sirėmęs į sieną šalia atvertų durų,
kurios veda į terasą. Iš apačios jį ap-
 šviečia žibintas, ir aš galiu matyti pa-
 vargusį ir labai išbalusį veidą, tik
nuo verksmo paraudusį apie akis.

Matyt, dar vos pradėjo aušti, nes
terasa ir namą supantys alyvmedžiai
vos tik matosi. Bet šviesa greit su stip-
rėja, jos spinduliai patenka pro du ris,
ir kambaryje esančius daiktus jau ga-
lima aiškiau įžiūrėti negu prie žibin-
to šviesos.

Ir staiga patalpą pripildo didžiulė
šviesa – sidabro spalvos, truputį mels-
 voka, švytinti kaip fosforas. Ji vis
stiprėja ir užgožia aušros bei ži binto
šviesą. Tai ta pati šviesa, kuri užliejo
olą Dievo Gimimo metu Bet liejuje. Ir
joje išryškėja angelų kontūrai, dar la-
biau sustiprindami Ro jaus šviesą. Ir
kaip tuomet, kai ange lus išvydo pie-
menys, taip ir dabar, angelams lengvai
judinant sparnus, iš žėrinčių bei spin-
dinčių spalvų su sidaro ratas ir pasi-
girsta tylus, harmoningas ir be galo
malonus arfų skambesys.

Angelai apsupa Mariją, pasilen kę
pakelia Jos mirusį kūną ir stipriais
sparnų judesiais išneša jį pro stebuk-
lingai atsivėrusią stoge angą – kaip
anuomet atsivėrė ir Jėzaus kapo anga.
Jie pasiima savo Karalienės kū ną,
šventą, tačiau dar nepašlovintą, to dėl
vis dar paklūstantį materijos dės-
 niams. Jėzus šiems dėsniams jau ne-
bebuvo pavaldus, kadangi buvo pa-
 šlo vintas Jam Prisikeliant.

Angelų plasnojimo sukeltas gar-
 sas stiprėja ir jau primena vargonų
gaus mą. Vis dar miegantis Jonas, nors
prieš tai ne kartą sujudėjęs ant krės-
lelio, tarsi sutrukdytas ryškios šviesos
bei angelų sparnų judėjimo, dabar
pabunda. Stipri oro srovė, įsi veržusi
pro stogo angą ir išeinanti pro duris,
sukelia savotišką sūkurį ir pakelia
jau tuščios lovos užklotus, kliu do Jono
drabužius, užgesina žibintą. Garsiai
užsitrenkia durys.

Dar ne visai pabudęs apaštalas
dairosi aplink: kas čia atsitiko? Tik pa-
 matęs tuščią gultą, supranta įvy kus
stebuklą. Tarsi iš vidaus pa ska tintas
ar paraginus Dangui, išbėga į terasą,
pakelia galvą, prisidengia ran   ka akis
nuo tekančios saulės šviesos.

Ir mato: nejudrų, lyg užmigusį
Ma rijos kūną angelai kelia vis aukš-
tyn. Lyg atsisveikinimui plazda Jos ap-
siausto kraštas ir šydas nuo greito ki-

limo ir angelų plasnojimo sukelto vėjo.
O gėlės, kurias Jonas buvo iš dėliojęs
aplink vainiku, o vėliau tai pa kartojęs,
ir kurios pasiliko drabu žių klostėse,
lietumi pasipila ant terasos bei Get-
semanės žemės... Galingoji angelų gie-
dama Osana vis labiau tols ta ir tilsta.

Jonas vis dar žiūri ir žiūri į ne ša-
mą Dangun kūną... Ir Dievas pa daro jo
taip trokštą stebuklą – kad jį paguos-
tų bei atsilygintų už meilę Mo tinai, –
nes pamato, kaip Marija, ap supta te-
kančios saulės spindulių, bun da ir su-
stingimo, kuris atskyrė sie  lą nuo kūno,
pasikelia ir įgauna jau pašlovintą
kūną.

Jonas neatitraukia akių: Dievo
padovanotas stebuklas suteikia jam ga-
limybę – nepaisant visų gamtos dės  -
nių – matyti, kaip Marija kyla da bar
Dangun jau be džiūgaujančių angelų
pagalbos. Jonas tiesiog pasi neria re-
ginyje, kurio grožio nepajė gūs aprašyti
ar pavaizduoti nei žmogus, nei žodis,
nei meno kūrinys.

Vis dar atsirėmęs į terasos sie nelę
Jonas tebežiūri į kylančią aukštyn
šviečiančią Dievišką būtybę; tik riau-
siai galima taip vadinti tą, kurią su-
kūrė Dievas nekaltą, kad Ji galėtų ne-
šioti savyje Žmogumi tapsiantį Sū nų.
Jonui, tobulai mylinčiajam, mei lės
Dievas suteikia galimybę pa ma tyti
patį didžiausią stebuklą – Šven čiau sios
Motinos susitikimą su Šven čiausiuoju
Sūnumi: Jis ateina iš Dan gaus spin-
dintis neapsakomu grožiu ir didin-
gas, sutinka savo Motiną, pri   glaudžia
Ją prie savo širdies... Ir jie abu, švie-
čiantys lyg žvaigždės, grįž ta į dangų.

Jonas daugiau nieko nebemato.
Jis palenkia galvą. Veide matosi ir

skausmas dėl Marijos netekties, ir
džiaugsmas dėl Jos šlovingo paėmimo
į Dangų. Tačiau džiaugsmas nu gali, ir
Jonas sušunka: „Ačiū mano Dieve!
Ačiū! Jaučiau, jog taip bus. Stengiau-
si budėti, kad nepraleisčiau šios aki-
mirkos. Tris dienas nemiegojau. Ir
mane įveikė nuovargis ir skausmas bū-
tent šią akimirką, kai pasirodė angelai.
Gal Tu taip ir norėjai, Dieve, kad ne-
trukdyčiau ir pernelyg nekentėčiau...
Taip, tikriausiai, taip. Tu norėjai, kad

aš tiesiogiai iš vysčiau tai, ko jei ne ste-
buklas, nepamatyčiau. Tu leidai regėti
man Ją iš arti, nors Ji buvo toli, jau pa-
 šlovinta ir garbės apsiausta. Ir dar lei-
 dai iš vysti Jėzų! O palaimintas regė-
jime! Jo aš niekada nesitikėjau. Tai
buvo Jėzaus, mano Dievo, dova nų do-
vana jo Jonui! Didžiausia malo nė! Ma-
čiau savo Mokytoją ir Viešpatį! Kartu
su Motina! Jis – Saulė, Ji – Mė nulis, jie
abu amžiams susivienijo spin desyje ir
laimės šlovėje! Jeigu jūs, dangiško-
sios Jeruzalės gražiosios Žvaigždės
dabar taip šviečiate, tai koks grožis yra
Rojuje! Koks džiaugsmas angelų ir
šventųjų chorams! Ir koks didis yra
mano džiaugsmas pamačius Motiną su
Sūnumi! Jis toks didelis, kad leido
užmiršti ir Jų abie jų, ir manąjį skaus-
 mą – manyje įsi vieš patauja ra mybė.
Du iš trijų Dievo melstų stebuklų iš-
sipildė: pamačiau, kaip Ma rija atgavo
gyvybę, o aš jau čiu į save grįžtant ra-
mybę. Dingo visa mano baimė, nes pa-
mačiau Juos susi vienijusius šlovėje.
Dėkoju Tau, Die ve! Dėkoju ir už tai,
kad leidai išvysti Šventosios likimą,
kuris mums bus po Paskutiniojo teis-
mo, likimą šia me švenčiausiame žmo-
giškame kūri nyje; kūno prisikėlimą ir
jo susivienijimą, susiliejimą su mirties
valandą į Dangų pakilusia siela. Man
pačiam buvo nebūtina tai pamatyti,
kad pa tikėčiau, nes visuomet tvirtai ti-
kėjau kiekvienu Mokytojo žodžiu. Ta-
 čiau daug kas juk abejos, kad dulkė mis
virtęs kūnas gali atgyti po šimtmečių
ir tūkstantmečių. Jiems galė čiau pa sa-
kyti prisiekdamas pačiais brangiau-
 siais dalykais, jog ne vien Kris tus pri-
sikėlė savo dieviškąja ga lia, bet ir jo
Motina, buvusi negyva tris dienas – jei-
gu tokį atsiskyrimą ga lima pavadinti
mirtimi, – vėl tapo gy va ir su kūnu bei
siela atsisėdo šalia sa vo Sūnaus amži-
noje Dangaus buvei nėje. Galėsiu pa-
sakyti: „Krikš čio nys! Tikėkite kūno
prisikėlimu amžių pa baigoje ir amži-
nuoju sielos ir kūno gy venimu; palai-
mingu gyveni mu šventiesiems ir bai-
siu neatgai la vusiems nusidėjėliams.
Tikėkite ir gyvenkite kaip šventieji,
kaip gyveno šventumu Jėzus ir Mari-
ja, kad kaip ir Jie patektumėte į Dan-

gų. Abiejų Jų kūnus ma čiau žengiant
į Dangų. Ga liu tai pa liudyti. Gyvenkite
kaip tei sieji, kad kada nors gyventu-
mėte nau jame, am žiname pasaulyje su
kū nu ir siela kar tu su Jėzumi – saule
ir Marija – žvaigždžių Žvaigžde”. – Dar
kartą dė koju Tau, mano Dieve! O da bar
su rinksiu gėles, nukritusias nuo Jos
drabužio bei alyvų šakelės. Ir saugosiu.
Jos pasitarnaus... taip, pa gel bės mano
broliams ir paguos juos. Veltui jų lau-
kiau, tačiau surasiu vėliau ar anks-
čiau...”

Po atskirus žiedų lapelius Jonas
surenka į savo atsipalaidavusio ap-
siausto skverną ir grįžta į kambarį.
Čia staiga pamato angą stoge ir su-
šunka: „Dar vienas stebuklas! Jis rodo
santykį tarp stebuklų Jėzaus ir Mari-
jos gyvenime: Jis, Dievas, pats prisi-
kėlė, savo valia nuritino akmenį nuo
kapo ir įžengė į Dangų, o Marijai,
nors ir Švenčiausiajai, bet žmonių
dukrai, paimant Ją Dangun, angelai at-
vėrė angą ir nunešė Ją į  Dangų. Į Kris-
taus kūną siela sugrįžo dar Jam tebe-
sant žemėje, nes tai turėjo įvykti, kad
būtų nutildyti Jo priešai, o šalininkai
su stiprinti tikėjime. Marijos gi siela
su grįžo į Jos šventąjį kūną jau ant Ro-
 jaus slenksčio, nes žemėje kūno Jai ne-
bereikėjo. Kokia tobula amžinoji Die-
vo išmintis!..”

Gėles ir dar guolyje pasilikusias
šakeles, kartu su jau surinktomis, Jo-
 nas sudeda ant drobulės ir padeda
ant skrynios viršaus. O vidun įdeda
mažą Marijos pagalvėlę ir antklodę.
Nuei na į virtuvę, iš kur atneša Jos
naudotus daiktus: verpstę su priedais
bei dubenėlius ir taip pat padeda skry-
 nion. Tai atlikęs, atsisėda ant krėsle-
lio ir garsiai sau sako: „Viskas atlikta.
Dabar ir aš esu laisvas, galiu eiti, kur
ves Viešpaties Dvasia. Eiti sėti Moky-
tojo man pasakytus žodžius, per  duoti
juos kitiems žmonėms ir mo kyti juos
mylėti. Dabar jau galiu mokyti, kad jie
patikėtų Meile ir jos galia. Tegul visi
sužinos, ką padarė žmonėms Dievo
meilė, tesužinos apie Jo Auką, sakra-
mentus ir liturgiją, ku  rių dėka iki
amžių pabaigos Eu cha ristijoje mes
susijungiame su Jė zumi Kristumi,
taip galėdami atnaujinti Auką pagal Jo
pasakytus žo džius. Visa tai – tobulos
meilės do vanos! Mokyti mylėti, kad
žmonės patikėtų Meile kaip ir mes ti-
kėjome ir tikime. Sėti Meilę, kad Vieš-
paties pjūtis ir žuvų laimikis būtų
gausus. Meilė gali viską! Taip sakė Ma-
rija pa skutinį kartą man kalbėdama;
ma ne Ji pavadino tobulai mylinčiuo-
ju apaštalų būrelyje, priešingybe Is-
kari jotui, kuris buvo pilnas neap-
ykantos, Petrą – karštuoliu, Andriejų –
švelniuoju, o Alfiejaus sūnus – įkūni-
jusiais šventumą, išmintį ir orumą...
Taigi aš, my lintysis, dabar, kai žemė-
je jau negaliu mylėti Mokytojo ir Mo-
tinos, nešiu savo meilę tautoms. Mei-
lė bus mano ginklas ir mokymas. Ja aš
nu galėsiu ir šėtoną, ir pagonybę, ir
dau gelį sielų. Taip aš lyg pratęsiu
Jėzų ir Mariją, kurie žemėje buvo to-
bula Meilė.

Iš Marijos Valtorta kn. ,,Dievo – žmo-
gaus poema”

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ’’! • www.draugas.org
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos
šventės Pirmojoje Lietuvos Respubli-
koje (1918–1940 m.)” – taip pa vadinta
paroda veikia Kaune, Isto rinėje Prezi-
dentūroje. Tai turbūt pirmas toks įdomus
bandymas panagri nėti, kokios šventės
buvo svarbios Lie  tuvai per praėjusį šimt-
metį, ku rios iš tų švenčių išliko iki mūsų
die nų ir kurių mes jau neminime.

Viena iš šios įdomios, netradici-
 nės parodos kuratorių istorikė
Justi na Minelgaitė, lydėjusi

„Draugo” žurnalistą po parodos sales,
paklausta, kaip apskritai kilo idėja pa-
nagrinėti šią temą, sakė, jog artėja
valstybės at kūrimo 100-metis, ir tai yra
gera pro ga iš tų tarpukario švenčių vie-
niems pasimokyti dalyvavimo kultūros,
o ki     tiems to, kaip reikia suvienyti žmo-
 nes bendrai idėjai. Be to, šventėse vi sa-
 da buvo svarbus ir patriotinis ak centas.

Parodos rengėjai teigia, kad dar
lie tuvių tautinio atgimimo laikotar piu
mūsų inteligentija suvokė, jog vals   tybę
sudaro ne tik teritorija ir val  džios ins-
titucijos, bet ir bendri pi liečių kultū-
riniai, socialiniai bei po li tiniai įsipa-
reigojimai, tad modernia tautine vals-
tybe tapusi Lietuvos Res publika buvo
neįsivaizduojama be pi liečių pagar-
bos istorijai ir kultūrai. Tai pagarbai
ugdyti ir buvo naudoja mos valstybinės
šventės bei patrioti nės akcijos. Buvo
suteikiami prioritetai tam tikriems
tautai reikšmin giems įvykiams ir su-
kaktims – tokiu būdu tuomečiai val-
džios atstovai tar si pasjansą dėliojo

Parodoje Istorinėje Prezidentūroje – 
tarpukario šventės ir jų ritualai

svarbias dienas šven čių kalendoriuje.
Žinoma, visada buvo švenčiamos

Kalėdos ar Velykos, o 1918 m. Nepri-
 klausomybę atkūrusioje Lietuvoje Va-
 sario 16-oji tapo itin svarbia šven te. Ji
dar nebuvo plačiai minima 1919 metais,
kai kraštas buvo karo nualintas, bet
1920-ųjų Vasario 16-oji jau bu vo šven-
čiama surengus paradą ir ki tus šven-
tės akcentus. Nuo tada to   kiais valsty-
binių švenčių renginiais ir kitomis
tautinėmis akcijomis pi lie čiai buvo
skatinami jaustis tik rai siais Lietuvos
istorijos dalyviais, o šventės buvo įspū-
dingai minimos ne tik Laikinojoje sos-
tinėje Kaune, bet ir pro vincijos mies-

teliuose.
Pirmojoje parodos salėje yra pri-

 statomas tarpukario valstybės šven čių
ir poilsio dienų kalendorius bei jo kai-
ta. Įdomu tai, kad pagrindinė valsty-
binė šventė per metus buvo viena, ta-
čiau jos data keitėsi (tai buvo ir va sario
16 d., nuo 1924 iki 1928 metų – ge gužės
15-oji, Steigiamojo Seimo die na, po
1930 metų – rugsėjo 8-oji, ne įvy kusio
Vytauto karūnavimo die na.). 

„Yra išlikę dokumentai, kurie ro -
do, kad šventes buvo būtina švęsti ir
per jas nebuvo galima dirbti. Jeigu šios
tvarkos nebuvo laikomasi, grėsė bau-
da iki 500 litų, o tais laikais tai bu vo di-

deli pinigai”, – pasakojo J. Mi nel gaitė.
Švenčių dienas papildė ir valsty-

binės reikšmės minėjimai, kurie bu vo
rengiami sausio 15-ąją – Klaipėdos
krašto sukilimui ir prijungimui prie
Didžiosios Lietuvos atminti bei spa lio
9-ąją – Vilniaus gedulo dieną. Šios dvi
datos nebuvo įtrauktos į švenčių ir
poilsio dienų sąrašą, tačiau tapo la bai
svarbiais tautinės ideologijos ak meni-
mis – apie tai galima sužinoti an  trojoje
parodos salėje. Čia taip pat eksponuo-
jama daug įdomių istorinių nuotraukų,
keletas to laiko visuo me ninių organi-
zacijų vėliavų, taip pat kariniai apdo-
vanojimai. 

Parodos salėse. Parodos kuratorė J. Minelgaitė.

Per Lietuvą keliavęs Vytauto Didžiojo paveikslas.                                                                                                                  

Valstybiniai apdovanojimai. Dovanos Prezidentui A. Sme tonai jo 60-mečio proga. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Senovinės Žolinės puokštės buvo
pailgos – kaip augalai stiebiasi į dan-
gų, taip ir puokštėse bu vo norėta tai
pabrėžti. 

Pagrindinis puokštės kompozici-
nis augalas senovėje buvo diemedis.
Tačiau, nepaisant visų jo nuostabiau -
sių savybių – netgi gydomųjų, bet dėl
savo dekoratyvumo stokos, XX am-
žiaus pradžioje jį pakeitė paprastasis
kietis, o kai kuriose vietovėse, įsi-
tvir tino pelynas. 

Be pelyno ar kurio kito augalo
buvo naudojamos margaspalvės ir
ryškiažiedės darželių gėlės. Jomis ap-
gobdavo tą centrinį puokštės auga lą ir
kad puokštelė būtų stabilesnė, tvir-
tesnė, ją sutvirtindavo siūlu. Be je, tas
siūlas turėjęs būti tik lininis.  

Žinoma, šią puokštę taip pat baž-
 nyčioje šventindavo. Parnešus namo,
užkišdavo  už švento paveikslėlio ar tie-
siog matomiausioje ir pagarbiau sioje
vietoje už trobos balkio. Tai buvo
namų apsaugos priemonė. Ir nuo ne-

laimių, bet, svarbiausia, nuo gaisrų.
Sakyta, kad jeigu bažnyčioje būsi be
puokštės – būtinai nepastebimai tau į
delną įspraus velnias savo uodegos
galą. O su velnio uodega rankoje di-
delės sėkmės labai tikėtis nereikėtų. 

Žinoma, kiekvienas regionas Žo-
 linę švęsdavo vis kitaip. Ji įmantresnė
buvusi Žemaitijoje, nors negalima pa-
sakyti, jog ji menkiau būtų buvusi
švenčiama Suvalkijoje ar Aukštai ti jo-
je.

Dabar patys garsiausi Žolinės at-
 laidai – kas negirdėjęs atlaidų Piva šiū-
nuose (Alytaus raj.)? Žolinė didingai
švenčiama ir Kabeliuose (Varė nos
raj.), Krekenavoje (Panevėžio raj.),
Pažaislyje (Kaunas), Rumšiškė se, Ši-
monyse (Kupiškio raj.), Pane mu nyje
(Rokiškio raj.), Surdegyje (Anykščių
raj.), Zarasuose, Gelgau diš kyje (Ša-
kių raj.), Pašaltuonyje (Jurbarko raj.),
Veliuonoje (Jurbarko raj.).

Parengė Vitalius Zaikauskas

Gavai gera  – padėkok 
Atkelta iš 3 psl.

Dzūkijoje Žolinės vadinamos Kopūstine ir simbolizuoja atsisveiki nimą su želmenimis bei
gėlėmis.

A † A
VYTAS S. JURJONAS

Mirė 2016 m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 37 metų.  
Gyveno Čikagoje.  
Nuliūdę liko: tėvai Stasys ir Irena (Skiriūtė) Jurjonai, sesuo Bi -

rutė Jurjonaitė, močiutė Regina Skirienė, dėdė Edmundas Jur jonas
su žmona Rože, dėdė Algirdas Jurjonas, dėdė Ričardas Ski rius, pus-
broliai Andrius ir Matas Jurjonai, kiti giminės, draugai bei
pažįstami. 

A. a. Vytas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 19 d. Con boy’s
Westchester Funeral Home, 10501 W. Cermak Road, West chester,
nuo 4 val. p. p. iki 8 val. vakaro.  

Mišios už velionį bus aukojamos šeštadienį, rugpjūčio 20 d. 9
val.  ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje,
2745 W. 44th Street, Chicago, IL. Po Mišių  a. a. Vytas bus palaido-
tas Šv. Ka  zimiero kapinėse. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti University of  Illinois College
of  Law Scholarship Fund www. law.illinois.edu/giving/make-a-gift.

Kviečiame visus artimuosius, draugus bei pažįstamus dalyvau -
ti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laid. direk. Brian Kuratko, tel. 708-609-5585 arba 
www.convoywestchesterfh.com

Tarpukariu švęsta ir daugiau šven-
 čių – medelių sodinimo diena, taip pat
kariuomenės ir visuomenės suartėjimo
diena, Darbo šventė, iki šių dienų išli-
kusi jau antrą šimtmetį minima Jūros
šventė. Propagandos to se šventėse taip
pat būta nemažai, ir ji tarnavo visuo-
menei sutelkti. 

Trečioji parodos salė yra skirta pa-
rodyti kaip XX a. 4-ojo dešimtme čio pra-
džioje sustiprėjusio autorita rinio val-
dymo sąlygomis 1934 m. rug sėjo mėne-
sį buvo pompastiškai minėtas Prezi-
dento Antano Smetonos 60-metis. Čia ga-
lima išvysti ir Prezi den tui įteiktus svei-
kinimus, taip pat do vanas – nuo alaus
statinaitės iš vieno bravoro iki stambių
gintaro gabalų, ori ginaliai įpakuoto
„Tilkos” bendro vės šokolado ar įspū-
dingo žemės iš įvai rių vienuolikos Lie-
tuvos geo gra finių vietovių rinkinio
„Tautos že mė”, kurį surinko specialaus
bėgimo per Lietuvą dalyviai, organiza-
cijos „Jau   noji Lietuva” sportininkai.
Čia ga  lima pamatyti ir A. Smetonos
me dalį, kuris buvo specialiai pagamin-
 tas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Ketvirtosios salės eksponatai pa sa-
koja apie nuo 4-ojo dešimtmečio pag rin-
dine valstybine metine švente tapusią
Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną –
rugsėjo 8-ąją. Čia lankytojai gali pa-
matyti visus 1930-uosius sėkmingai
švęstų jubiliejinių Vytauto Di  džiojo
500-ųjų mirties metinių ren ginių isto-
riją. Muziejininkai šioje sa lėje siūlo ir
išbandyti savo jėgas žai dime – mesti
kauliuką bei kartu su Vy  tautu Di-
džiuoju pakeliauti per Lie tuvą.

Naujojoje parodoje yra ir išties
retų eksponatų – pirmą kartą po 86
metų lankytojai gali pamatyti Vy tau to
Didžiojo paveikslą, kuris tais ju bi lieji-
niais 1930 metais apkeliavo visą Lietu-
vą. Šalia jo – ir kartu keliavusi įspūdinga
Raportų knyga. Paveikslas ir knyga
per Lietuvą keliavo nuo 1930 metų liepos
15 iki rugsėjo 8 dienos, Raportų knygo-
je buvo registruoja mos vietovės, kur pa-
veikslas lankėsi, joje pasirašydavo pa-
veikslą sutikusių organizacijų, inteli-
gentijos, kariuo me  nės, tautinių mažu-
mų atstovai. Lan kytojai parodoje gali pa-
matyti ir Vilniaus pasą bei patyrinėti,
kaip mi nutes be istorinės Lietuvos sos-
tinės skaičiavo specialus laikrodis „Mes
be Vilniaus nenurimsim”.

Įdomu ir tai, kad parodos rengėjai
pristato dar nematytą pirminį Juo   zo Zi-
karo skulptūros „Laisvė” pro jektą – ori-
ginalus ir brangus su ma nymas tada
liko tik gipso formoje, o Kauną pa-

puošė visai kita skulptū ra. Parodoje ga-
lima apžiūrėti ir aukš čiausius valsty-
bės apdovanojimus, taip pat ekrane ro-
domi archyviniai vaizdo kadrai iš 1925,
1928 ir 1930 me tų valstybės švenčių.

To meto iškilmių mastą liudija
nuotraukose užfiksuotos dalyvių mi-
 nios su vėliavomis, tribūnose ugnin gas
kalbas sakę prezidentai, Vyriau sy bės
ar Seimo nariai, taip pat kari niai pa-
radai. Švenčių organizavimu užsiim-
davo daugybė žmonių, ypač pe dagogai,
įvairių visuomeninių organizacijų na-
riai. Visuomenės atstovai tada galėjo
patys pasiūlyti švenčių pro gramos idė-
jas, ir į renginių organizavimą įsi-
traukdavo tautinės ma žu mos, taip pat
inteligentai, bažny čios atstovai, stu-
dentai ir moks lei viai. 

Parodos rengėjai teigia, kad to me   -
to valstybės ir tautos šventės pa si tar-
navo tautinės propagandos sklai dai –
per šventes būdavo atidengiami pa-
 minklai, atidaromos įvairios įstaigos,
o iš tribūnų sakomos kalbos pa dė  jo val-
džios atstovams sukurti pa geidaujamas
kultūrinės ir istorinės atminties in-
terpretacijas. To meto šven tės lyg pa-
sjanso kortos buvo dė liojamos atsi-
žvelgiant į vidaus ir tarp  tautinę padė-
tį, politines ir ideolo gines valdančiojo
elito pažiūras, di džiausius valstybės lai-
mėjimus ir siekius.  

„Rengėjai tikisi, kad ši paroda pa-
 dės suvokti, kad šventėse reikia ne
tik dalyvauti, bet ir prisidėti jas ren-
giant savo mieste, bendruomenėje ar su
bendraminčiais. Gal pavadinimas ‘vals-
tybinė šventė’ sukuria tam tikrą bar-
jerą ir valdiško reguliavimo pojū tį, ta-
čiau nuotraukose ir videofil muo se už-
fiksuotos dalyvių emocijos leidžia teig-
ti, kad net ir oficialūs minėjimai vienija
žmones, padeda atsi skleis ti kūrybiš-
kumui, skatina do mė tis šalies istorija,
suprasti ją ir di  džiuo tis savo tėvyne”,
– rašoma parodos pristatyme.

„Manau, kad mus pavyko pateikti
plačią to meto švenčių apžvalgą, ras ti
įdomių eksponatų. Nors ir kaip galvo-
tume apie tarpukario Lietuvą ir ją
vertintume, bet talento, noro ir pas tan-
gų kalbėti su tauta bei gauti jos palai-
kymą to meto valdžios atstovams tikrai
netrūko”, – sakė parodos kuratorė.

Įspūdingą parodą su retais eks po-
natais Istorinėje Prezidentūroje ga-
 lima apžiūrėti iki ateinančių metų va-
sario 1-osios. Apžiūrėti ją tikrai ver ta,
pasitinkant mūsų atkurtos valstybės
100-metį ir planuojant, kaip kuo įspū-
dingiau jį paminėti.
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) rugpjūčio 21 d. 10 val. r. švęsime
21-mąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharis-
tijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas
Keršys. Primename, kad ketvirtadieniais
8:30 val. r. taip pat vyksta lietuviškos šv. Mi-
šios.

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko gegužinė.
Renginyje skambės muzika, vyks loterija, bus
pardavinėjami šalti gėrimai bei lietuviški už-
kandžiai. Veiks lietuviška mugė. Daugiau in-
formacijos paskambinus tel. 630-257-
8787. Visi labai laukiami! 

� Rugsėjo 9 d., penktadienį, 7:30 val. v.
„Sielos” galerijoje (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Mariaus Jampolskio mono-
spektaklis: „Dukrai ir sūnui. Tėtis”.  Bilietus
galite nusipirkti „Old Vilnius”, „Lithuania
Plaza” arba prie durų. Taip pat bilietus gali-
ma užsisakyti paskambinus tel. 630-291-
0097 (Asta).

� Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7 val. v. „Sie-
los” galerijoje (14911 127th St., Lemont, IL
60439) jūsų laukia teminis vakaras: ,,Lan-
gas į Nijolės Oželytės gyvenimo mome ntus”.
Po renginio galėsite įsigyti N. Oželytės poe-

zijos knygelę. Bus meninė programa ir vaišės.
Taip pat susitikimas su N. Oželyte vyks ir sek-
madienį po šv. Mišių. Pradžia 12 val. p. p.
Visi laukiami ,,Sielos” galerijoje. Daugiau in-
formacijos 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”.  Pasi-
rodymas vyks „Bunkeryje” (Willowbrook
Ballroom, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 60480). Daugiau informacijos pa-
skambinus tel. 708-668-6214.

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

� Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejaus salėje (14911 127th St., Le-
mont, IL 60439) vyks monospektaklis pagal
M. Ravenhillo pjesę: „Produktas”. Spektak-
lio aktorius – Igoris Reklaitis, režisierius – To-
mas Jašinskas. Bilietus galite nusipirkti LDM
galerijoje „Siela”, kavinėse „Senasis Vilnius”,
„Smilga” arba užsisakyti vietas palikus žinu-
tę tel. 630-291-0097.

Suniokotas visame pasaulyje išgarsėjęs grafitis 

Labiausiai Vilnių išgarsinęs grafitis  – sunaikintas. Apie tai socialiniuose tinkluose
paskelbė restorano, ant kurio sienos jis buvo nupieštas, savininkai. Ant užkan-
di nės „Keulė Rūkė” nupieštus besibučiuojančius Rusijos prezidentą Vladi mirą Pu-

tiną ir respublikonų kandidatą į JAV prezidentus Donald Trump kažkas užpaišė bal-
tais dažais. „Nemanome, kad tai tiesiog vandalizmas – tai yra terorizuojanti ataka prieš
žodžio laisvę Lietuvoje. Šios atakos tikslas yra priminti mums, laisvojo pasaulio žmo-
nėms, kad mūsų visuomenėje vis dar aktyvūs autoritarizmo advokatai. Tuo pačiu metu
esame laimingi, kad mums primena, jog laisvė nėra kažkas, ką galėtum visada laimėti,
tai yra nuolatinė kova. Priimame iššūkį be baimės – mes ir toliau ginsime žodžio lais-
vę, Vilniaus laisvę ir Lietuvos laisvę. Pažadame atnaujinti šį meno kūrinį, kuris visame
pasaulyje tapo laisvės ir nepaklusnumo simboliu”. Pa klaustas, kas galėjo imtis tokių
veiks mų, vienas užkandinės savininkų Dominykas Čečkauskas sakė nenorintis spe-
kuliuoti. „Veikiausiai tai buvo kažkas iš konservatyviai nusiteikusių žmonių – ar kokie
nors D. Trump, ar V. Putino, ar krikščionių, ar antigėjų, ar dar kokie kiti palaikytojai, bet
tai sakyti būtų spekuliacija”, – kalbėjo vienas iš savininkų. Jo teigimu, grafiti visą lai-
ką filmuoja vaizdo kamera, tad peržiūrėjus gautus įrašus bus aiškiau, kas galėjo jį už-
dažyti. 

Kol kas dėl šio įvykio į policiją nesikreipta, tačiau artimiausiu metu tai bus pada-
ryta. Patį piešinį planuojama atnaujinti iki mėnesio pabaigos. Prie Vilniaus Halės tur-
gaus esančios užkandinės siena garsių politikų bučinių buvo papuošta šių metų ge-
gužę. Netrukus į jį dėmesį atkreipė didžiausios pa saulio žiniasklaidos priemonės. 

ELTA

Dainiaus Labučio nuotr.

Galerija ,,Siela” 2016–2017 metų sezoną atidaro jungtine dailininkų paroda spalio 1 d.,
šeštadienį, 7 val. v. Galerija įsikūrusi Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio lietuvių centre
Lemonte. 


