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Gyvenimas ir pasitikėjimas prarandamas tik vieną kartą – Publius Syrus

Baltijos jūros kurortai Rusijoje
kitokie nei Lietuvoje – 8 psl. 

Prof. Vėjo Liulevičiaus paskaitų
galima klausytis namie – 5 psl. 
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Baltijos kelias.                                                                                                                                                                  Kęstučio Jankausko (ELTA) nuotr.

Rio de Janeiro olimpinės žaidynės baigėsi iškilmingu uždarymu.                                                                                                            EPA-ELTA nuo-ŠIAME NUMERYJE:

Sporto šventė baigėsi

Sekmadienį „Maracana” stadionas su trenksmu uždarė
Rio de Janeiro Olimpines žaidynes. Iškilmių metu es-
tafetė perduota Tokijui, kuriame vyks 2020-ųjų Olim-

piada. Šešiolika dienų per lietų, audras ir karščius Brazi-
lijoje varžėsi 67 Lietuvos atstovai. Lietuvos komanda, iš-
kovojusi vieną sidabro ir tris bronzos apdovanojimus, Rio
de Žaneiro olimpinių žaidynių medalių lentelėje užėmė 64-
ąją vietą. 

Šeštadienį olimpiniame kaimelyje apsilankė Lietu-
vos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, atvykęs

į Rio stebėti paskutinių Lietuvos sportininkų startų ir Olim-
pinių žaidynių uždarymo. Kartu su jį atlydėjusiais patarėjais
Vytautu Janušaičiu, Jonu Paslausku ir Kūno kultūros ir
sporto departamento (KKSD) generaliniu direktoriumi
Edžiu Urbanavičiumi premjeras susitiko ir pabendravo su
kaimelyje gyvenančiais olimpiečiais, apsilankė misijos būs-
tinėje, kalbėjosi su olimpinės rinktinės medikais, papie-
tavo kaimelio valgykloje ir užsuko į olimpinių žaidynių su-
venyrų parduotuvę.

Nukelta į 6 psl.

Rugpjūčio 23-ioji – Baltijos kelio diena. Ši diena reiš-
kia susitelkimą, pasmerkimą, ryžtą kovoti. 1989 me-
tais šimtai tūkstančių Estijos, Latvijos ir Lietuvos gy-

ventojų, sudarydami gyvą grandinę, susikibo rankomis,
siekdami pademonstruoti savo solidarumą. Ši grandinė –
Baltijos kelias – nusidriekė nuo Vilniaus iki Talino. 

Baltijos kelio (arba Juodojo kaspino) dienos išvakarė-
se, rugpjūčio 22 dieną, Vilniuje buvo minima kita svarbi
mūsų laisvės kovų data – kario savanorio, parlamento gy-

nėjo Artūro Sakalausko 25-osios žūties metinės.
1991-ųjų sausį A. Sakalauskas įstojo į Savanoriškąją

krašto apsaugos tarnybą, aktyviai kovojo prieš sovietų ag-
resiją, budėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
rūmuose, taip pat savanorių postuose Kaune, Sitkūnuose.
1991 m. rugpjūčio 19 d. kartu su Alytaus rinktinės savano-
riais atvykęs budėti į Vilnių vėl stojo ginti Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo Seimo.

Nukelta į 3 psl.

Lietuva prisimena laisvės kovas



lekcionavimo aistra žmones pastūmėja
juodžiausiems poelgiams. Kunigas bi-
čiuliavosi ir su būsimu savo nužudymo
užsakovu bei meno kolekcijos grobiku
Vladu Be lec ku, tuomet jau teistu as-
meniu, be sivertusiu nusikalstamu būdu
įgytų antikvarinių meno vertybių pre-
kyba ir mainais. Kaip išaiškėjo tiriant
nu žudymą, ir anksčiau V. Beleckas
buvo organizavęs ne vieną meno dirbi-

nių vagystę ir turėjo ryšių su Kauno ir kitų miestų
nusikalstamomis gru puo tėmis. V. Beleckas – tai
Vladimi ras Stupakovas, gimęs Kaune, Že muo  siuose
Šančiuose, čia apsistojusio raudonosios armijos ka-
riškio ir lietuvės sūnus. Čia gyveno nemažai sovie-
tinių karininkų našlių, kai ku rių vyrai per karą Vo-
kietijoje buvo prisigrobę senovinių meno dirbinių.
Jais susidomėjęs V. Stupakovas ėmė prekiauti se-
nienomis. Pakliuvo apga vęs vieną iš tų našlių. Su-
žinojęs apie parduodamą įspūdingo dydžio caro lai-
 kų briliantą, atvyko jo apžiūrėti, o po žvalgytuvių už-
sakė meistrams pa gaminti stiklinę kopiją. Antrą kar-
tą atėjęs derėtis moterį apmulkino pa čiu juokin-
giausiu būdu – neva tamsoje briliantas, palaikytas
prie lempos, turi švytėti. Moteriškei degiojant švie  -
są, apgavikas brangakmenį pa kei tė stikliniu. Tai
buvo 1983 m., jis gavo 5 m. kalėjimo, bet po dvejų pa-
 leistas. Išėjęs į laisvę pakeitė pavar dę. Šiuo metu, iki
gyvos galvos nu teis tas už kunigo nužudymą, žur-
nalistams, kurie jį dažnai kalbina kaip amžiaus va-
gystės autorių, giriasi, kad su „Rička” jie buvo seni
draugai, pas jį jis galėjo užeiti net naktį.

Kaip minėtame dokumentiniame filme pasa-
kojama, kunigas, likus pusmečiui iki mirties, savo
bute jau buvo apiplėštas. Gal būtų buvęs ir nužu-
dytas, bet plėšikus išbaidė tuo metu su skambėjęs
durų skambutis. Kunigas li ko surištas ir numestas
tualete. At silaisvinęs kojas nuėjo į kitoje gatvės pu-
sėje buvusį Kauno centrinį policijos komisariatą, kur
jam nuėmė ant rankius. Po kunigo mirties paaiškė-
jo, kad tuomet jis policininkams daug ką melavo –
neprisipažino, kad matė už puolikų veidus, neva du
buvo su kau kėmis. (Pasirodo, buvo užpultas tų pa-
 čių asmenų, kurie jį vėliau nužudė; apiplėšimą or-
ganizavęs tas pats V. Be leckas laukė gatvėje palik-
tame automobilyje.) Tą, kuris buvo be kaukės, jis api-
būdino klaidindamas, tarsi norėtų, kad jis nebūtų
rastas. Visa tai paaiškėjo vykdant tyrimą jau po jo
mirties. Jis sakė netiesą ir dėl nuostolių, esą buvo
išnešta apie penkis tūkstančius litų pinigais ir auk-
sinė grandinėlė. O iš tikrųjų tardytojai vė liau nu-
statė, kad plėšikų grobis siekė 23 500 litų. Kodėl ku-
nigas slėpė nusi kaltėlius?

Jeigu šiam kunigui gyvam esant visi, taip pat ir
Bažnyčios tėvai, būtų viešinę vieno iš ganytojų ne-
moralius darbus, gal tos tragedijos ir nebūtų įvykę,
o žmonės iki šiol nebūtų klaidi nami ir negyvuotų
akademijos, stu dijuojančios nebūtus dalykus.

O kunigas tikrai turėjo įtaigos jė gos, to negali-
ma atmesti – jis valdė daugelio patiklių žmonių jaus-
mus, kurie ...atverdavo pinigines. Jis turė jo daug Die-
vo dovanų, bet ne visas panaudojo tam, kam kuni-
gas turėjo panaudoti.

(Įgulos) bažnyčių rektoriaus perkeltas į Žemės ūkio
universi teto koplyčią klebonu. Dokumenti nia me
filme iš ciklo „Įvykiai, sukrėtę Lietuvą” buvo sa-
koma: „Kad kunigas daugeliui buvo tikras dvasinis
auto ritetas, labiausiai liudija tai, kad jo pasiklausyti,
tiesiog pabūti šalia jo, eidavo ir tie, kurie iki tol ne-
buvo bažnyčioje. Pas kunigą Ričardą nuolat plūsdavo
minios žmonių. Net ir tada, kai Kauno Arkivysku-
pija jam uždraudė atlikti kulto pareigas pag rin dinėse
miesto bažnyčiose. Ir lyg į tremtį – populiariausią
miesto žmogų – išsiuntė į atokią priemiesčio koply -
tėlę”. Tame pat filme buvo įvardintos ir priežastys,
kodėl Bažnyčia jį paže mino: Kauno arkivyskupija
neva ki virčijosi su kunigu „dėl žmonių baž ny čiai su-
aukotų pinigų tvarkymo”.

Prieš keletą metų konfliktas buvo įvykęs ir
tarp kunigo, tuo metu Vy tauto Didžiojo bažnyčios
rektoriaus, bei paminklosaugininkų. Kažkas iš kau-
niečių kreipėsi į Paminklosaugos centrą, kad baž-
nyčios šventorių rausia buldozeriai. Ši bažnyčia XV
a. (apie 1400-uosius) buvo pastatyta dar senesnio ka-
pinyno vietoje, todėl ši vie  ta buvo paskelbta saugo-
ma teritorija ir kasinėti, o tuo labiau rausti buldo-
zeriais buvo negalima. Kai tirti situacijos atvyko pa-
minklosauginin kai, klebonas, viešumoje šviesdavęs
nuolankia šypsena, juos išvijo kaip šunis, parodęs
jiems šventoriaus vartus. Ir pareigūnai nieko ne-
galėjo jam padaryti, nes kunigas kreipėsi „aukš čiau”,
ir jie buvo „pastatyti į vietą”. Taip buvo sunaikin-
tas archeologinis paminklas. (Beje, klebonas sava-
vališ kai elgėsi ir su Vytauto Didžiojo baž nyčia, ar-
chitektūros paminklu, kurio keitė sienas ir iškaltose
nišose prikai šiojo svetimkūnių.) 

Pats kultūrininkas kolekcionavo retą Lietuvo-
je – italų, flamandų XVI–XVII a. tapybą. 1996 m. jis
buvo išleidęs savo vertingosios kolekcijos katalogą,
iš kurio galima susidaryti vaizdą apie vertingumą,
bet, deja, po vagystės atrasta tik dalis. Iš kur pas ku-
nigą tokios vertybės? Iš kur pinigai joms įsigyti? 

Dar sovietiniais laikais muzieji nin kai šnibž-
dėdavosi, kad šis kunigas KGB buvo pagautas kont-
rabanda gabenantis meno vertybes per SSRS sieną
į Vakarus. Pagautas, bet valdžia nepasinaudojo
proga pagarsinti apie „juodaskvernių” nuodėmes.
Nors pa pras tai pati kurdavo kunigus žeminančias
istorijas. Apie tai žinojusieji įtarė, kad kunigas pa-
sirašė „velnio sutartį:”. Taip pat sklido kalbos, kad
jis veikia kartu su tuometinio Le ningrado kolekci-
ninkais ir iš Kauno smetoninių poniučių-genero-
lienių gvelbia retus paveikslus, kuriuos jos nori par-
duoti, kad išgyventų. O pa ėmęs paveikslus neva įver-
tinimui, jis jų nei grąžina, nei pinigų sumoka. 

Panašios daugelio kolekcininkų biografijos. Ko-

Lankydamasi vienoje iš parapijų,
kur dirbo kun. Ričardas Mikuta -
vičius, į vietos bendruomenės

pirmi nin kės pamąstymą, kad gal rei-
kėtų ren giamuose parapijos namuose
įreng ti šio kunigo memorialinį kam-
barį ar ką nors panašaus, kategoriš kai
šoviau: „Negarbinkit, jis gyveno kaip
mirė”. Ir dėl to labai kremtuosi. Bet
kremtuosi tik dėl savo aštrios reakcijos, ne
dėl to, ką pasakiau, nes esu įsitikinusi, kad ir prieš
žmones, ir prieš Dievą neteisinga nutylėti apie
žmogaus blogus darbus. Tegu ir kunigo, tegu ir mi-
rusio. O šio kunigo vardas iki šiol dar daug kur, ypač
Kau  ne, tariamas kaip šventojo. Jo ger  bėjai ten yra
įsteigę akademiją, skirtą garbinti jo darbus ir as-
menybę. Akademijos įkūrėjas TV laidoje yra ap-
gailestavęs, kad iki šiol kunigo gimtajame Kaune vis
dar nėra gat vės, pavadintos jo vardu... 

Tikriausiai ir išeiviją buvo pasie kusi žinia
apie kraupią kunigo, poeto, kuris buvo ir antikva-
rinių vertybių kolekcininkas, žmogžudystę 1998 m.
Jis dingo išėjęs pirkti ypatingos, XIV a. lovos, apie
kurią svajojo. Manoma, kad dar gyvas buvo ap-
svaigintas, suvyniotas į kilimą ir nuskandintas
Nemune. Skenduolis buvo rastas, bet kažkokiu
būdu – vieni įtaria tai pada rius sąmoningai, kiti
sako, kad taip susiklostė aplinkybės – jo kūnas
kaip neatpažintas palaidotas vargšų kapi nėse (dėl to
vėliau keliolikai teisė sau gininkų buvo „nuimti
skalpai”). O ku nigo ir jo 5 milijonų litų vertės ko-
lekcijos dingimo byla toliau buvo nesėkmingai ti-
riama. Praėjus pus ant rų metų kitas kolekcinin-
kas, Vi lius Kavaliauskas, Vilniuje, ant Tau ro kalno
veikiančiame antikvarinia me turgelyje, pamatė
parduodamą kunigui Prezidento A. M. Brazausko
įteiktą Didžiojo Lietuvos kunigaikš čio Gedimino IV
laipsnio ordiną. At pažino, nes pats, tuo metu Prezi -
dento patarėjas, buvo tvarkęs apdovanojimo doku-
mentus (ordinai yra nume ruojami, šio eilės nume-
ris buvo ket virtas; pasirodo, valstybėje iki tol te buvo
tik trys tokios vertės žmonės!). Tada įvykių karuselė
pajudėjo – bu vęs Prezidento patarėjas nuskubėjo pas
patį saugumo vadą, buvo suimti ordino pardavėjai,
o grandinėle – ir kiti žmonės, dalyvavę kunigo nu-
žu dy me bei jo kolekcijos pagrobime. Ku nigo kūnas
ekshumuotas ir palai dotas Petrašiūnų kapinėse. Pa-
laido tas iki šiol neregėto masto iškilmė mis, kaip
spaudoje buvo parašyta: Lietu voje yra buvusios tik
dvejos to kios laidotuvės – 1933 m. liepą Kaune, kai
buvo atsisveikinama su lakūnais Ste ponu Dariumi
ir Stasiu Girėnu, ir 1999 m. kovo 31 d., taip pat Kau-
ne, Petrašiūnų kapinių panteone, kur šalia daktaro
Jono Griniaus ir poetės Salomėjos Nėries buvo lai-
dojamas kunigas Ričardas Mikutavičius.

Gyvas būdamas kunigas Kauną buvo tiesiog pa-
kerėjęs – jo paklau syti, tuoktis, krikštyti, atgailau-
ti, drau gauti plūsdavo minios. Jo artimi bičiuliai
buvo abu pirmieji atkurtos Lietuvos prezidentai.
Nors, tiesą pa sa kius, juo žavėjosi ne visi. Bažnyčiai
įprasta savo vidaus problemų nevie šinti, bet prieš
mirtį kunigas buvo pažemintas pareigose – iš Kau-
no Vy tauto Didžiojo, Kauno Šv. Mykolo Arkangelo
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ŽYGIMANTAS PAVILIONIS

Paskutinėje klubo „Res Publika”
renginyje  „Lofte” (menufabri-
kas.lt) vos tilpo žmonės, norintys

dalyvauti pokalbyje apie „Brexit” pa-
sekmes Lietuvai ir mūsų diasporai už-
sienyje. Diskusijoje dalyvavo Pasaulio
Lietu vių Bendruomenė (PLB) ir JK
Lietu vių Bendruomenių pirmininkės
Da lia Henkė bei Dalia Asanavičiūtė,
kiti PLB valdybos nariai, Tėvynės Są-
jun gos-Lietuvos krikščionių demok-
ratų (TSLKD) partijos pirmininkas
Gab rielius Landsbergis, Europos Par-
la men to narys Antanas Guoga, Vil-
 niaus vicemeras socialdemokratas
Gintautas Paluckas, „Investuok Lie tu-
 voje” agentūros vadovas Mantas Ka-
tinas ir   žurnalistas Andrius Tapi-
 nas.

Esminė šios diskusijos išvada – su-
vienijus jėgas su išvykusiais lietu-
viais „Brexit” pasekmes galima su ma-
 žinti, o gal net ir jomis pasinaudoti. Bet
kokia krizė yra galimybė pri imti se-
niai delsiamus radikalius sprendi-
mus: Lietuvą sustiprinti taip, kaip
padarė Izraelis, Airija ar kitos šalys,
kuriose diasporos vaidmuo visa da bū-
davo ypatingai svarbus. Susivienijus
būtų žymiai lengviau atlaikyti tekto-
ninius smūgius, kurie šią vasarą mus
pasiekė iš JK, bet dar gali pasiekti ir
iš JAV, o gal ir Vo kietijos bei Prancū-
zijos, kur vyks di dieji rinkimai. Be to,
niekas nežino, kokias naujas ekskur-
sijas sugalvos Kremlius prieš „rinki-
mus” šį rudenį Rusijoje. Taigi, jeigu su-
sivienytume – turėtume milžinišką
potencialą, ku rio iki šiol neišnaudo-
jame, nes n e su gebame užmegzti su
išvykusiais lie tuviais tikro, abipusio
ryšio – kaip api bendrino JAV Lietuvių
Bendruo me nės Krašto valdybos pir-
mininkė Sigita Šimkuvie nė: „Dažnai
atrodo, kad stiprios už sienio išeivijos
Lietuvai nereikia”. Globali Lietuvos
strategija, deja, ne veikia, bent jau
taip, kaip norėtųsi, ar kaip turėtų
veikti, tokios krizės akivaizdoje.

Minėjime dalyvavo Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Paaiškėjo, kas gali sumažinti 
„Brexit” pasekmes lietuvių šeimoms

Ką daryti – atsakymai seniai žino -
mi. Suteikti Lietuvos piliečiams, gy-
venantiems transatlantinėje šei mo je,
dvigubą pilietybę. Leisti lietuviams
užsienyje rinkti savo Seimo narius –
tiek JK, tiek JAV šiuo metu jau gyve-
na panašus skaičius Lietu vos pilie-
čių; abi šios šalys galėtų išrinkti po vie-
ną Seimo narį, o likusi Europa bei pa-
saulis – dar vieną. Trys parlamentarai,
renkami užsienyje bū tų labai rimtas
svoris Lietuvos Seime, kur kartais
koalicijas nulemia ir vienas balsas. Ti-
kėtina, kad tai padidintų ir Lietuvos
politikų domė jimąsi užsienyje gyve-
nančiais lietuviais, kuris dabar yra,
deja, minima lus. Tam, kad „pramuš-
tume” to kias užsienyje renkamų Seimo
narių apygardas (paprastai jas sudaro
apie 40 000 rinkėjų), būtina paraginti
Lie tuvos piliečius užsienyje balsuoti
daug aktyviau. Tiek JAV, tiek JK reik-

tų „pridėti po vieną nulį” prie šiose ša-
lyse balsuojančių kelių tūkstančių lie-
tuvių. Be abejonės, internetinis bal-
savimas padėtų parodyti užsienyje gy-
venantiems lietuviams savo tik rą po-
litinę jėgą, tačiau kol ši galimybė ne-
suteikta, privalu maksimaliai pa di-
dinti balsuojančių skaičių jau šių metų
spalio mėn. rinkimuose.

Daugelis kalbėjusių pritarė
TSLKD pirmininko Gabrieliaus Lands-
 bergio siūlymui vietoje Globa lios Lie-
tuvos programos įkurti Grįži mo agen-
tūrą – be abejonės, grįš ne visi, tačiau
privalome sudaryti visas galimybes
grįžti bent jau norintiems. „Brexit”
kontekste Lietuva turi siekti maksi-
maliai prisitraukti iš JK naujas in-
vesticijas ir paslaugų centrus, tačiau to
nepavyks efektyviai atlikti, jeigu ne-
prisitrauksime bent dalies išvykusių
lietuvių. Idealiausia būtų kiekvienai

investicijai Lietuvoje su rasti atitin-
kamą skaičių grįžtančių lie tuvių –
gal po rinkimų tai galės tapti sustip-
rintos „Investuok Lietu voje” vienu iš
svarbiausių naujų tikslų. Prieš kelis
mėnesius kartu su Amerikos inves-
tuotojais Lietuvoje jau ieškojome dar-
bo jėgos Londone – ma no žiniomis,
„Strategic Staffing Solutions” šį rudenį
rengs antrą to kią misiją kartu su „In-
vest Lithua nia”– po rinkimų tokios mi-
sijos tik dažnės.

Diskusijoje dalyvavę politikai ir
verslininkai sutarė ir dar dėl vieno
strateginio tikslo – nepritrauksime
išvykusių į Lietuvą, jeigu nepakeisime
Lietuvos.  „Esame  maži,   todėl   turi-
me būti greiti”, – teigė Mantas Kati-
nas.

„Jeigu būsime tik maži ir dar to-
 kie lėti kaip šiandien, su savo neefek-
tyvia ir neprofesionalia biurokratija,
politine klase, menančia XX, bet ne
XXI amžių, toli nenueisime. Privalo me
radikaliai sumažinti biurokratiją ša-
lyje, prie valdžios vairo atvesti jau nus
profesionalus. Švietimo reforma – dar
viena sritis, dėl kurios visi su taria”, –
teigė M. Katinas.

Taip pat buvo akcentuojamas at-
lyginimų didinimas ir mokesčių ma ži-
nimas, ypač kalbant apie neap mokes-
tinamą minimumą, kuris turi būti
dar didesnis, nei neseniai pasiū lė val-
dantieji. Ir, galų gale, pagarba žmogui,
kurios posovietinėje Lietu voje vis dar
trūksta. Kuo greičiau tu ri me imti pa-
vyzdį iš Izraelio, išeiti iš vidutiniškos
valstybės vegetacijos, ir tapti viena ge-
riausių, konkurencingiausių valstybių
regione, arba visą Šiaurės-Baltijos-
Lenkijos-Vokietijos regioną tokiu pa-
daryti. Labai gaila, kad JK atsitraukus
iš Europos Sąjun gos (ES) sustiprės
socializmas, papras tai proteguojamas
pietinių vals tybių. Galbūt ateina laikas
Lietu vai ir visam likusiam ES šiaurės
re gionui užimti liberaliosios ir sveiko
proto JK vietą.

www.ekspresas.co.uk

„Facebook” nuotr.

1991 m. rugpjūčio 21 d. sovietų ar-
mijos provokacijos metu Seimo rūmų
prieigose vyko Lietuvos savanorių su-
sirėmimas su sovietų armijos specia-
liosios paskirties dalinio kariais, kurie
automobiliu įsiveržė į karių savanorių
saugomą teritoriją prie posto A. Goš-
tauto gatvėje. Per susidūrimą su jais
buvo sužeisti dvylika Lietuvos karių.
Vieno iš jų – savanorio A. Sakalausko
– žaizdos buvo mirtinos.

Parlamento gynėjas palaidotas
gimtojoje Dzūkijoje, Alytuje, šalia pir-
mojo už Lietuvos nepriklausomybę
žuvusio (1919 m.) karininko Antano
Juozapavičiaus.

A. Sakalauskas po mirties apdo-
vanotas Vyčio Kryžiaus pirmojo laips-
nio ordinu, Sausio 13-osios atminimo
ir Lietuvos kariuomenės kūrėjo sava-
norio medaliais.

Pagerbiant A. Sakalausko atmi-
nimą sekmadienį Lietuvos kariuome-

nės Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje buvo
aukojamos šv. Mišios. Seimo Kovo 11-
osios Akto salėje surengta konferencija
,,1991 m. rugpjūčio pučas Maskvoje, jo
pasekmės Vilniuje ir atgarsiai pasau-
lyje. Atkurtos Lietuvos Nepriklauso-
mybės pripažinimas”.

Pirmadienį A. Sakalausko atmi-
nimas pagerbtas ir jo žūties vietoje,
prie paminklinio akmens. Iškilmėse
kalbėjo Seimo pirmininko pirmasis pa-
vaduotojas Vydas Gedvilas, krašto ap-
saugos ministras Juozas Olekas, Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų vadas Ar-
tūras Jasinskas, A. Sakalausko motina
Genovaitė Sakalauskienė.

Vėliau Seimo Parodų galerijoje
buvo rodomi trumpametražiniai fil-
mai. A. Sakalausko artimieji ir ben-
dražygiai, Laisvės gynėjai dalijosi pri-
siminimais, buvo galima apžiūrėti A.
Sakalausko atminimui skirtą parodą.

ELTA

Lietuva prisimena 
laisvės kovas
Atkelta iš 1 psl.
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TELKINIAI

LTSC paroda buvo pristatyta šokių mokytojų pagerbimo vakare. Iš k.: šokių grupės LB
,,Spindulys” va dovė Danguolė R. Varnienė, XV tautinių šokių šventės meno vadovas
Tomas Mikuckis ir LTSC vicepir mininkė Loreta Timukienė.

LTSC paroda buvo pristatyta šokių mokytojų pagerbimo vakare. JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininkė Sigita Šimkuvienė (d.) ir LTSC vice pirmininkė Loreta Timukienė.

Rimo Gedeikos nuotr.

4

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
(LTSC) paruošė dar vieną kilnojamą
parodą – dvylikoje parodos ,,Nu pinsim
margą šokių pynę” sten dų pasakojama
turtinga ir įdomi Šiau rės Amerikos lie-
tuvių tautinių šo kių švenčių istorija, pra-
sidėjusi 1957 m. ir tebesitęsianti iki šiol.

Ši paroda buvo pristatyta birželio
30–liepos 3 d. Baltimorėje vyku-
sioje Šiaurės Amerikos lietuvių

lietuvių XV tautinių šokių šventėje, ją
turėjo galimybę pamatyti tūkstančiai
šokė jų, žiūrovų ir šventės svečių.
Džiau gia mės, kad stendų nuotraukose
ne vienas atpažino save ar savo tėvus,
draugus, pažįstamus. Šventės metu
vy kusiame poezijos vakare buvo eks-
 ponuojama dalis LTSC kartu su Lie tu-
vos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka paruoštos parodos, skirtos
Lietuvių rašytojų draugijos 70 metų
veiklos jubiliejui. 

Iš Baltimorės paroda ,,Nupinsim
margą šokių pynę” iškeliavo į Frack-
 ville, PA – rugpjūčio 13–14 d. jau 102-ąjį
kartą vykusiose Lietuvių dienose ji

Parodos keliauja po Ameriką

Mes kiekvienas ateiname po vieną į tą di delį gy-
venimo lauką, kiekvienas vin giuojame savais ke-
liais ir baigus savo žemišką kelionę, kiekvienas po vie-
 ną išeiname, surišę sekantį mazgą...     (V.  Švėkšna)

Nieko neužmiršome, niekas ne užmiršta. Gražų
saulėtą liepos mė nesio rytą susirinkome į Palaimin-
 tojo Jurgio Matulaičio misiją pri si minti Jolandą Ke-
relienę, prieš penkerius me tus užbaigusią savo žemišką
ke lio nę. Susirinko giminės, draugai bei visi, su ku riais
Jolanda bendravo ir kurių  prisiminimuose ji liko.

Prisiminimo šventę pradėjome šv. Mišiomis,
kurias aukojo kun. tė vas Algis Baniulis SJ, giedojo
misijos choras, muz. A. Barniškis ir dukra Vilija.

Po Mišių visus susirinkusius Ke relių šeima pa-
kvietė į vaišes. Puošni pokylių salė vos sutalpino visus,
norinčius dalyvauti Jolandos atminimo pagerbime.

Mintimis dalijosi lietuviškų or ga  ni zacijų na-
riai, vadovai. Ypatingas dėmesys buvo skirtas skau-
tų organizacijai, kuriai ilgą laiką vadovavo Jo landa.
Prisiminimais dalijosi Lietu vių Bendruomenės at-
stovai, draugai, šeimos nariai. Šilti ir gražūs prisimi -

nimai sugrąžino visus į praeitį. Su pratome, koks reikš-
mingas buvo Jo lan dos gyvenimas, nes  ji buvo – orga -
nizato rė, va dovė, talentinga lietuvė, žmona, motina.

Graži aplinka, draugiška nuotaika pakylėjo ir ap-
jungė visus daly vius.

Jolandos draugai, artimieji dėkojo šei mai – Al-
fonsui Kereliui, duk roms Vilijai ir Svajonei už gra-
žią, emocingą ir šauniai suruoštą šventę  a. a. mamos
ir žmo nos atminimui.

Alina Bičkienė
PJM misijos choro choristė

buvo eksponuojama Schuylkill Mall
kartu su kitomis LTSC paruoštomis
kilnojamomis parodomis – ,,Spor tas
JAV lietuvių gyvenime” ir ,,Atversim
dainų švenčių skrynią”. Iš Frackville
visos trys LTSC parodos pervežtos į
Washington, DC – ten jos bus ekspo-
nuojamos spalio mėnesį, kuo met vyks

JAV Lietuvių Bendruo menės XXI Ta-
rybos sesija, LR amba sados krepšinio
turnyras ir Švč. M. Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bazilikoje esančios lietu-
vių koplyčios 50-mečio minėjimo iš-
kilmės.

Šių kilnojamų LTSC parodų rė mė-
 jai – Lietuvių Fondas, LR ambasada

JAV, JAV Lietuvių Bendruomenė ir
Lietuvių tautinių šokių institutas, taip
pat esame dėkingi visiems, padė ju-
siems sukurti ir pristatyti šias turtin-
gą išeivijos istoriją liudijančias pa ro-
das. 

LTSC informacija

LTSC parodos Lietuvių dienose Frackville, Pennsylvanijoje.                                                                                                        Elaine Luschas nuotr.

Prisiminėme Jolandą Kerelie nę

Kerelių šeima.                                        Šeimos archyvo nuotr. Į paminėjimą susirinko daug žmonių.                                                                                                            Peter Ramanausko nuotr.
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RIMAS ČERNIUS

Būti amžinu studentu nėra gėda.
Žmogus yra būtybė, kuri vi-
suomet nori žinoti.  Progų pra-

plėsti akiratį  netūksta net ir tiems, ku-
riems studentavimo dienos jau seniai
praėjo. JAV, Virginijos valstijoje, yra
įsikūrusi ,,The Great Courses” ben-
drovė, kuri įrašo Amerikos universi-
tetų profesorių paskaitas įvairiose
srityse ir tas paskaitas siūlo plačiajai
visuomenei. Paskaitos – apie istoriją,
filosofiją, teologiją, literatūrą, meną,
muziką, ekonomiką ir įvairias tiks-
liųjų mokslų sritis.  O svarbiausia – jų
ramiai galima klausytis savo namuo-
se.

2015 m. ,,The Great Courses” ben-
drovė išleido įrašytų paskaitų ciklą
apie Rytų Europos istoriją – ,,A History
of  Eastern Europe”. Jas paruošė lie-
tuvis mokslininkas, Tennessee uni-
versiteto profesorius Vėjas Liulevi-
čius. Prof. Liulevičiaus paskaitų ciklas
ypač aktualus dabar, kai tarp ameri-
kiečių kartais jaučiamas polinkis
įtampas Rytų Europoje ignoruoti.     

Prof. Liulevičiaus įrašytą Rytų
Europos istorijos paskaitų ciklą su-
daro 12 kompaktinių  plokštelių (CD).
Paskaitas galima įsigyti ir DVD for-
mate. Tada galima ne tik klausytis, bet
ir stebėti paskaitininką bei jo rodomas
skaidres. Iš viso yra 24 paskaitos.
Kiekviena jų – pusės valandos ilgumo.
Tai plati ir išsami Rytų Europos isto-
rijos apžvalga. Kartu su paskaitomis
prof. Liulevičius paruošė knygą, ku-
rioje paskaitų klausytojai ras kiek-
vienos paskaitos santrauką, iliust-
ruotą nuotraukomis ir žemėlapiais, bei
išsamią knygų apie Rytų Europą bib-
liografiją.  

Prof. Liulevičiaus paskaitų ciklas
prasideda Rytų Europos geografijos ir
senosios istorijos apžvalga. Profesorius
trumpai aptaria įvairias migracijas,
mongolų ir germanų veržimąsi į Rytų
Europą ir vadinamąjį aukso amžių, ku-
ris tęsėsi nuo XIV iki XVIII šimtmečio.
Po to – Lietuvos-Lenkijos padalijimų is-
torija. Kelios paskaitos skirtos XIX a.
pasireiškusiems tautiniams sąjū-
džiams ir imperijoms, kurios tuo metu
kūrėsi.   

Prof. Liulevičius nušviečia Pir-
mojo pasaulinio karo pasekmes Rytų
Europoje. Jis nagrinėja naujai atkur-
tų Rytų Europos valstybių valdžias
1918–1939 m. laikotarpiu. Viena pas-
kaita skirta Molotovo-Ribbentropo pa-
ktui, kurio slaptaisiais protokolais
Hitleris ir Stalinas pasidalijo Rytų
Europą. Paskaita apie Antrąjį pasau-
linį karą pabrėžia kovas Rytų fronte,
kurios amerikiečiams ir apskritai Va-
karų Europos  gyventojams mažiau ži-
nomos. Profesorius aptaria nacių įvyk-
dytą masinį žydų genocidą Antrojo pa-
saulinio karo metu.  

Kitos paskaitos aptaria Antrojo pa-
saulinio karo pasekmes: masinius trė-
mimus ir emigracijas, rezistencines
„miško brolių” kovas. Prof. Liulevičius
aptaria kasdienį gyvenimą už „geležinės
uždangos” ir Rytų Europoje kilusius pa-
sipriešinimus komunistinėms val-
džioms. Jis iškelia pasipriešinimus
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir Lenkijo-
je, analizuoja Lenkijos Solidarumo at-
siradimą ir paaiškina, kaip Rytų Euro-
pai pavyko iš komunizmo išsilaisvinti.

Paskaitų ciklas baigiamas kelio-

mis paskaitomis apie įvykius Rytų
Europoje XX a. pabaigoje ir XXI a. pra-
džioje. Prof. Liulevičius aptaria sudė-
tingą buvusios Jugoslavijos padėtį ir
Balkanuose vykusius karus. Apibū-
dina ,,Naująją Europą”, kuriai pri-
klauso ir Rytų Europos šalys, įsijun-
gusios į Europos Sąjungą ir NATO. Pa-
galiau jis aptaria įvykius Ukrainoje ir
konfliktą tarp Ukrainos ir Rusijos.  

Paskaitų ciklo pradžioje prof. Liu-
levičius nurodo keturias pagrindines
temas, kurias savo paskaitomis bando
nagrinėti. Tai Rytų Europos politinis
ir religinis daugialypiškumas, nuola-
tinė Rytų Europos valstybių sienų
kaita, skirtumas tarp Rytų ir Vakarų
Europos ir Rytų Europos santykiai bei
ryšiai su Vakarų Europa. Taikliai pro-
fesorius pastebi, kad amerikiečių ir va-
karų europiečių istorijos supratimas
daug kur skiriasi nuo rytų europiečių
istorijos supratimo. Pavyzdžiui, ame-
rikiečiai ir vakarų europiečiai yra
linkę Pirmąjį pasaulinį karą laikyti
,,bloguoju karu”, kada ilgai nesibai-
giančiose apkasų kovose žuvo milijo-
nai, o Antrąjį pasaulinį karą – ,,ge-
ruoju karu”, nes buvo nugalėti naciz-
mas ir fašizmas. Tuo tarpu rytų euro-
piečiams Pirmasis pasaulinis karas
kai kuriais atžvilgiais buvo ,,gerasis
karas”, nes susidarė sąlygos Rytų Eu-
ropos gyventojams atgauti nepri-
klausomybę ir sukurti savarankiškas

valstybių narystę NATO ir Europos Są-
jungoje. Amerikiečiai  šiuos įvykius ir
asmenis nelabai pažįsta. Todėl prof.
Liulevičiaus paskaitų ciklas yra svar-
bus žinių apie Rytų Europą, ypač apie
Baltijos valstybes, šaltinis.  

Rytų Europos paskaitų ciklas ža-
dina susidomėjimą Rytų Europos is-
torija. Tam tikslui prof. Liulevičius pa-
teikia išsamią bibliografiją. Paskaitų
metu jis rekomenduoja knygas, ku-
riose atsispindi Rytų Europos istorija.
Tarp jų yra daug rimtų mokslinių
veikalų, bet pasitaiko ir grožinės lite-
ratūros, pvz., profesorius  siūlo ru-
munės-vokietės rašytojos, Nobelio pre-
mijos laureatės Herta Muller romanus
ir net lietuvio poeto Marcelijaus Mar-
tinaičio ,,Ku kučio balades”.  

Prof. Vėjas Liulevičius gimė Či-
kagoje. Bakalauro laipsnį įsigijo Či-
kagos universitete 1989 m. Mokėsi Ru-
sijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, o dakta-
ro laipsnį iš Europos istorijos įsigijo
Pennsylvanijos universitete 1994 m. Jo
specialybė – Vokietijos istorija. Nuo
1995 m. jis profesoriauja Tennessee
universitete, Knoxville mieste, kur
dėsto įvairius kursus apie Europos is-
toriją. Tennessee universitete jis kelis
kartus apdovanotas už ypač gerą dės-
tymą. Prof. Liulevičius buvo Baltiškų
studijų puoselėjimo draugijos (Asso-
ciation for the Advancement of  Baltic
Studies) pirmininkas. Yra dviejų
mokslinių knygų ir daugelio moksli-
nių straipsnių autorius. ,,Great Cour-
ses” įrašytų paskaitų programai jis yra
paruošęs ir skaitęs iš viso septynis
kursus. Lietuviams, be kurso apie
Rytų Europos istoriją, turbūt labiau-
siai aktualūs yra paskaitų ciklai apie
Pirmąjį pasaulinį karą ir apie XX a.
utopijas ir terorą. Pilną ,,Great Cour-
ses” bendrovės įrašytų paskaitų sąrašą
galima rasti internete:  www.theg-
reatcourses.com arba paskambinus
1-800-832-2412.  

Prof. Vėjas Liulevičius priklauso
mokslininkų šeimai. Jo tėvelis yra
daktaras Arūnas Liulevičius – ilga-
metis matematikos profesorius Čika-
gos universitete.  O Vėjo Liulevičiaus
senelis, Vincentas Liulevičius, buvo
mokslininkas istorikas. Vincentas Liu-
levičius daug metų Lietuvos istoriją
dėstė Čikagos aukštesniojoje litua-
nistikos mokykloje. Jis parašė Lietu-
vos istorijos vadovėlius aukštesniajai
mokyklai. Be to, parašė ar redagavo
daug mokslinių knygų Lietuvos isto-
rijos temomis, pvz., ,,Lietuvių švieti-
mas Vokietijoje” (1969 m.), ,,Išeivijos
vaidmuo Nepriklausomos Lietuvos
atkūrimo darbe” (1982 m.) ir kt. Tie,
kurie kadaise klausėmės Vincento
Liulevičiaus paskaitų apie Lietuvos is-
toriją, dabar galime klausytis jo vai-
kaičio Vėjo Liulevičiaus paskaitų apie
Rytų Europos istoriją. 

Buvo įprasta laikraščių pirmaja-
me puslapyje spausdinti šūkį ,,per-
skaitęs duok kitam”. Tą šūkį patiks-
linus galima pritaikyti ir prof. Vėjo
Liulevičiaus paskaitų ciklui ,,A His-
tory of  Eastern Europe” – ,,išklausęs
duok kitam”. Ypač vertėtų šį ciklą
mandagiai įbrukti draugams ameri-
kiečiams, kuriems Rytų Europa yra
miglota nežinomybė ir kurie dažnai
neatskiria Baltijos valstybių nuo Bal-
kanų. Prof. Liulevičius atliko reikš-
mingą darbą, kuriuo susidomėti ver-
tėtų visiems.   

Išklausęs duok kitam!
Profesoriaus Vėjo Liulevičiaus paskaitos anglų kalba 

valstybes, o Antrasis pasaulinis karas
buvo ,,blogasis karas”, nes Rytų Eu-
ropos valstybės buvo pavergtos ru-
siškojo komunizmo ir anapus „gele-
žinės uždangos” išbuvo beveik 50
metų. 

Prof. Liulevičiaus paskaitose daug
kur liečiamos sunkios, skausmingos
temos, tačiau jis savo mintis moka dės-
tyti gyvai ir įdomiai. Dažnai savo pas-
kaitas apie komunistinius režimus
Rytų Europoje paįvairina komunisti-
nę santvarką išjuokiančio humoro
pavyzdžiais. Žinoma, kad Rytų Euro-
pos kraštuose humoras tapo vienu iš
daugelio pasipriešinimo komunistinei
valdžiai būdų. Kai kada profesorius
įterpia ir asmeninių išgyvenimų. Pa-
vyzdžiui, buvo įdomu sužinoti, kad
griuvus Berlyno sienai prof. Liulevi-
čius buvo nuvykęs į Berlyną, kur Ber-
lyno sieną padaužė pats. Baigdamas
paskaitų ciklą profesorius kviečia
savo klausytojus pakeliauti. Jis pamini
istorines vietoves, paminklus Rytų
Europoje, kuriuos vertėtų aplankyti.  

Malonu, kad prof. Liulevičius ne-
bijo paminėti lietuvių, latvių ir estų.
Jis aiškina partizanines kovas Lietu-
voje, Latvijoje ir Estijoje, primena
1989 m. Baltijos kelią, išvardija išei-
vijoje gyvenusius Baltijos valstybių
prezidentus: latvę Vairą Vike-Frei-
bergą, lietuvį Valdą Adamkų ir estą
Toomą Hendrik Ilves, mini Baltijos

Įrašytų paskaitų ciklas „A History of Eastern Europe”.

Vėjas Liulevičius, Irena Blekys ir Guntis Šmidchens AABS suvažiavime Čikagoje 2012 m.
Jono Kuprio nuotr.
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Ši Olimpiada Lietuvai nebuvo
pati sėkmingiausia. Garsūs Lie-
tuvos sportininkai, iš kurių buvo

tikėtasi medalių, į Lietuvą grįžo  nu-
sivylę. Lietuvos antrąja religija vadi-
namas krepšinis nuvylė ne vieną rink-
tinės gerbėją. Lietuvos komanda, labai
sėkmingai pradėjusi pogrupio kovas,
jį baigė ketvirtfinalyje ir dėl medalių
kovoti nebegalėjo. Olimpinė čempionė
ir didžiausias Lietuvos pasididžiavi-
mas Rūta Meilutytė finale liko sep-
tintoje vietoje. Didžioji Lietuvos irk-
lavimo viltis Henrikas Žustautas ne-
sugebėjo patekti į finalą, o šiuolaikinės
penkiakovės olimpinei čempionei Lau-
rai Asadauskaitei-Zadneprovskienei
kovą dėl olimpinių medalių nutraukė
užsispyręs žirgas. Tuo tarpu olimpinei
vicečempionei Gintarei Scheidt stip-
rūs Brazilijos vėjai ir patirta diskva-
lifikacija pirmajame plaukime nei-
giamai atsiliepė kovoje dėl medalių. 

Nors didžiąsias Lietuvos viltis ly-
dėjo nesėkmės ir jų sunkus ir ilgas dar-
bas link medalių neatsipirko, Lietuvą
nustebino kiti sportininkai. Šios Olim-
piados herojais tapo irkluotojai – net
trys įgulos Lietuvai padovanojo olim-
pinius medalius. Pirmą kartą istorijoje
olimpinis medalis į Lietuvą buvo par-
vežtas iš sunkiosios atletikos atstovo.
Lietuva Rio de Janeire iškovojo vieną
sidabro ir tris bronzos medalius, viso
medalius pelnė 88-nių valstybių spor-
tininkai. Nors šiose Olimpinėse žai-
dynėse Lietuva medalių gausa negali
pasigirti, būnant tokiai mažai valsty-
bei tai yra didelis pasiekimas. Mūsų
kaimynai estai iškovojo tik vieną bron-

Žurnalistė Monika Juodeškaitė

OLIMPINĖ PANORAMA

zos apdovanojimą o latviai nesugebė-
jo laimėti nei vieno medalio. Sidabro
medalį Lietuvai iškovojo porinių dvi-
viečių valčių įgula Saulius Ritter ir
Mindaugas Griškonis, toje pačioje mo-
terų klasėje sužibėjo bronzą laimėju-
sios Donata Vištartaitė ir Milda Val-
čiukaitė. 200 metrų distancijoje, dvi-
vietėje baidarėje bronzą iškovojo Au-
rimas Lankas ir Edvinas Ramanaus-
kas, o sunkiojoje atletikoje, svorio ka-
tegorijoje iki 94 kilogramų trečiają vie-
tą laimėjo Aurimas Didžbalis. Šie stip-
rūs ir užsispyrę atletai visiems lai-
kams įsirašė į olimpinę Lietuvos ir pa-
saulio istoriją. Didelis ačiū jiems ir vi-
siems, kas prisidėjo ir padėjo jų kely-
je pergalės link. 

Deodoro stadionas ir jo žirgai
tapo prakeiksmu Lietuvos 

atstovams

Lietuvos olimpinio aukso viltis su-
griovė žirgas „Calgary Z”. Šiuolaikinės
penkiakovės olimpinės čempionės ti-
tulą gynusi Laura Asadauskaitė-Zadnep-
rovskienė kovas dėl olimpinių medalių
buvo priversta nutraukti po nesėk-
mingai susiklosčiusios jojimo rung-
ties. Lietuvoje penktadienio vakaras
buvo kupinas nusivylimo ir kontro-
versiškų diskusijų: kodėl Laurai ati-
teko šis žirgas, ar ji galėjo jį pakeisti po
jo nesėkmingo pirmojo pasirodymo, ar
galimas protestas ir, galų gale, kur šia-
me sporte teisybė? Diskusijos šiais
klausimais nesustojo internetiniuose
tinklalapiuose ir Lietuvos sirgalių
galvose. Nors atsakymus į visus šiuos

klausimus turime, tai Laurai medalio
nebeatkovos. Šiuolaikinėje penkiako-
vėje jojimo rungtis visada buvo ir yra
siejama su sėkme ir burtais – pastarieji
lemia, kokiu žirgu jos sportininkės.
Asadauskaitei burtai lėmė žirgo „Cal-
gary Z” kompaniją. Nors pati Laura ti-
kino, jog prasijodinėjimo metu ji ne-
turėjo jokių problemų šokant per kliū-
tis su šiuo žirgu, tačiau prieš pat var-
žybas žirgas buvo lyg nesavas. „Aš
tikrai iš savo pusės padariau viską ge-
rai. Apšilimas buvo geras, jis man
idealiai šoko per apšilimą, jokių pre-
tenzijų. Tačiau prie arenos jis tiesiog
drebėjo iš baimės, pajutau, kad žirgas
kažko bijo. Kai mes išėjom į aikštę, jis
net nenorėjo eiti į priekį, toks vaizdas,
kad tokioj auditorijoj jam pirmą kar-
tą tenka joti. Gal po nesėkmingo egip-
tietės pasirodymo jis dar labiau išsi-

gando. Nežinau, ką ir bepridurti, tie-
siog tai buvo ne mano kaltė”, – pasa-
kojo Laura. 

Blogas ženklas buvo jau tada, kai
„Calgary Z” pirmajame jojime dukart
numetė penkiakovininkę iš Egipto.
Atėjus Lauros eilei žirgas peršoko tik
per pirmąją kliūtį ir atsisakė šokti net
per keturias tolimesnes kliūtis, taip su-
daužydamas visas Lietuvos ir Lauros
viltis kovoti dėl olimpinio medalio.
Šiuolaikinės penkiakovės jojimo rung-
ties taisyklės apibrėžia, jog nulis taš-
kų sportininkėms skiriama tada, kai
žirgas keturis kartus sustoja prieš
kliūtį ir jos net nebando peršokti. Bū-
tent taip ir atsitiko Asadauskaitei,
kuri nebuvo vienintelė nuskriaustoji
– net penkios kitos sportininkės, tarp
kurių buvo ir pasaulio bei olimpinė
čempionė vokietė L. Schoneborn, pa-

Penkiakovininkė L. Asadauskaitė pasiekė olimpinį rekordą, bet jos kovą dėl medalių  sustabdė
žirgas.            

Baidarininkas Ignas Navakauskas liko 9-tas.

Penkiakovininkui J. Kinderiui jojimo rungtis buvo nesėkminga.      Vytauto Dranginio nuotraukosPenkiakovininkė I. Serapinaitė plaukimo rungtyje užėmė 10-ąją vietą.                                                               

Penkiakovininkas J. Kinderis Olimpinėse žaidynėse liko 34-as.        
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tyrė tą patį. Tai parodo, koks netei-
singas ir nenuspėjamas šis sportas
gali būti. Sportininkėms, kurios įdeda
tiek daug darbo ir pastangų ne viene-
rius ir ne kelerius metus, būnant se-
zono lyderėmis ir tikintis aukščiausių
rezultatų, sutrukdyti gali užsispyrę
žirgai. „Tai yra nelygybė, viską lemia
loterija. Viskas, ką tu pasiruošei bėgi-
mo, plaukimo, fechtavimo rungtyse,
viskas netenka prasmės, nes tu ne-
prajojai, reiškiasi, tavo varžybos jau
baigėsi. Aš manau, kad Olimpinėse žai-
dynėse negali būti tokio dalyko, kad
žirgai visiškai atsisakytų šokti”, – nu-
sivylusi teigė Asadauskaitė. Tačiau
net ir po tokio nusivylimo mūsų olim-
pinė čempionė pademonstravo stiprų
charakterį ir įrodė, jog dėl medalių tik-
rai būtų galėjusi pakovoti. Lauros
mėgstamiausioje kombinuotoje rung-
tyje, kur bėgamos keturios atkarpos po
800 metrų, o tarp jų lazeriniu pistole-
tu penkis kartus tiksliai šaudoma į tai-
kinį, ir tam skiriama po 50 sekun-
džių, Laura pasiekė greičiausią laiką
ir pagerino pasaulio rekordą (12:01,01
min). Primenu, jog po fechtavimo rung-
ties Laura buvo 11 vietoje su 21 laimė-
ta kova ir 216 taškų. Plaukimo rung-
tyje, kuri nėra Lauros stiprioji pusė, ji
savo plaukime finišavo antra, tačiau
galutinėje įskaitoje užėmė 28-tą vietą
ir surinko 277 taškus. Tai mūsų spor-
tininkei, kuri lyderiauja bėgime, buvo
šauni pradžia link medalių. 

Jaunoji Lietuvos penkiakovininkė
Ieva Serapinaitė Olimpiadoje debiutavo
29-toje pozicijoje. 21-erių lietuvė fech-
tavime užėmė 26-ąją vietą (nugalėjo 15
kovų ir surinko 190 taškų). Plaukime
Ieva užėmė 10-tą vietą ir surinko 297
taškus. Jojimo rungtis Serapinaitei
buvo kur kas sėkmingesnė nei L. Asa-
dauskaitei-Zadneprovskienei. Ieva su
žirgu „Carpe Diem” įveikusi penkias
kliūtis pelnė 265 taškus. Kombinuotą
rungtį lietuvė pradėjo nuo lyderės at-
silikdama 1 min. ir 35 sek. Ši rungtis
yra Serapinaitės silpniausia, joje ji fi-
nišavo 35-oje vietoje ir galutinėje įskai-
toje po visų rungčių liko 29-ta. 

Žirgas koją pakišo ir vieninteliam
mūsų rinktinės penkiakovininkui. Jus-
tinas Kinderis jojimo rungtyje ne tik su-
rinko nulį taškų, bet ir numestas žir-
go, turėjo jį gaudyti po visą areną.
Nors lietuviui žirgą „SL Special” pa-
vyko pavyti ir sutramdyti, jis peršoko
tik vieną kliūtį ir per kitas nebešoko.
Nulis taškų jojimo rungyje lėmė ne-
sėkmingą Kinderio pasirodymą Rio
Olimpinėse žaidynėse. Fechtavimo
rungtyje Justinas su 21 laimėta kova
užėmė 18-tą vietą ir surinko 211 taškų.
Plaukime Kinderis pagerino savo se-
zono asmeninį rezultatą 2 min. 6,84 sek.
ir, užėmęs 30-tą vietą, surinko 220 taš-
kų. Po nesėkningos jojimo rungties
Kinderiui beliko kovoti dėl garbės ir

kuo aukštesnės pozicijos. Kinderis iš-
bėgo nuo lyderio atsilikęs net dvi mi-
nutes, rungtyje iškovojo 15-ąją vietą ir
su 613 taškų galutinėje įskaitoje buvo
34-tas. 

Sėkmė nelydėjo ir lengvaatlečių

Ašaromis olimpinio medalio viltis
palydėjo Airinė Palšytė ir visi lengvosios
atletikos sirgaliai. Airinė buvo rea-
liausia pretendentė Rio Olimpinėse
žaidynėse iškovoti medalį lengvojoje at-
letikoje. Reali galimybė Airinei suži-
bėti pasitaikė ne tik todėl, kad Rusijos
šuolininkės į aukštį buvo diskvalifi-
kuotos dėl dopingo skandalų, tačiau ir
dėl įspūdingai žemo aukščio barjero,
kuris Ispanijos sportininkei Ruth Be-
itia garantavo auksą. Nugalėtojos
įveiktas aukštis, 197 centimetrai, yra
toks pats, kaip Airinės sezono asme-
ninis rezultatas. Palšytei olimpiniame
finale pakluso tik 188 centimetrų aukš-
tis, kuris lietuvei garantavo 13-ąją vie-
tą. Po nesėkmingo starto Airinė su aša-
romis akyse nesutvardė nusivylimo,
„Tiesiog sunku stebėt, kai matai, kaip
kiti tavo svajones išpildo. Tai buvo
mano šansas ir aš juo nepasinaudojau.
Tai yra sportas, jisai kartais būna
žiaurus”, – teigė Airinė.

Gausi Lietuvos sportinio ėjimo
delegacija nepateisino olimpinių lū-
kesčių. Nei mūsų ėjikų vyrų, nei mo-
terų sėkmė nelydėjo. Net 50 kilometų
ėjimo distancijoje po kepinančia Rio
saule kovojo Arturas Mastianic ir Tadas
Šuškevičius. Olimpinių žaidynių de-
biutantas 24-erių A. Mastianica finišo
linijos nekirto, 35-40-ajame kilometre
jis pats pasitraukė iš varžybų. Tadas
Šuškevičius, dalyvavęs jau trečioje
Olimpiadoje, finišavo 33-čias. Lietu-
vis trasą įveikė per 4 val. 04,10 min. Rio
Tadas nedaug atsiliko ir nuosavo aukš-
čiausio olimpinio pasiekimo, Pekine iš-
kovotos 32-osios vietos. 

Penktadienio vakarą 20 kilometrų
ėjimo rungtyje startavo trys lietuvės –
Neringa Adietytė, Živilė Vaiciukevičiūtė ir
Brigita Virbalytė-Dimšienė, tačiau vienai
iš jų olimpinis startas baigėsi vos tik
jam prasidėjus. N. Adietytė jau pir-
muose varžybų kilometruose patyrė
traumą. Sutrauktas šlaunies raumuo
ją privertė pasitraukti iš varžybų.
Olimpinė debiutantė 20-metė Vaiciu-
kevičiūtė distanciją įveikė per 1 val.
41,28 min. Ir užėmė 56-ąją poziciją.
Geriausiai iš Lietuvos ėjikių pasirodė
Brigita Virbalytė-Dimšienė, užėmusi
29-ąją vietą. 20 kilometrų trasą Brigi-
ta įveikė per 1 val. 35,11 min. Distanciją
Brigita pradėjo 25 pozicijoje ir že-
miausiai buvo nukritusi į 30-tą – pa-
saulio čempionato 7-tos vietos laimė-
tojai šis pasiekimas nėra pats sėk-
mingiausias. Rio de Janeire iš visos ėji-
kų delegacijos geriausiai pasirodė Ma-

Ėjikas T. Šuškevičius (k.) olimpinėse žaidynėse – 33-ias.                                        EPA–ELTA nuotr. Ėjikė B. Virbalytė olimpinėse žaidynėse finišavo 29-a.                              Alfredo Pliadžio nuotr.

Maratonininkas R. Kančys (d.) olimpinėse žaidynėse – 75-as, V. Dopolskas – 111-as. 

Šuolininkė į aukštį A. Palšytė Olimpinėse žaidynėse – 13-a.                    Alfredo Pliadžio nuotr.

rius Žiūkas, kuris 20 kilometrų ėjimo
distancijoje pasiekė savo asmeninį re-
kordą (1 val. 22 min. 27 sek.) ir finiša-
vo 26-oje pozicijoje.

Vyrų maratone, paskutiniąją
Olimpiados dieną, Rio gatvėmis var-
žėsi du lietuviai – Remigijus Kančys ir
Valdas Dopolskas. Abiems lietuviams di-
delis pasiekimas buvo įvykdytas olim-
pinis normatyvas. Paskutinį kartą šio-
je rungtyje varžėsi Mindaugas Pukštas
Atėnų Olimpinėse žaidynėse, vyku-
siose 2004 metais. Karštomis ir tvan-
kiomis oro sąlygomis Remigijus ma-
ratoną įveikė per 2 val. 21 min. ir tarp
155 dalyvių užėmė 75-ąją vietą. V. Do-
polskas finišavo 111-oje pozicijoje, 42 ki-
lometrus ir 195 metrus įveikęs per 2
val. 28 min. Uždarymo iškilmėse auk-
so medaliu pasipuošė šios rungties
laimėtojas Eliud Kipchoge.

Baidarininkas Ignas 
Navakauskas – devintas

Lietuvai net tris medalius pado-
vanojusi Rodrigo de Freitas lagūna
savo olimpinę programą baigė. Pa-
skutinysis Lietuvos olimpietis, varžę-
sis šioje lagūnoje, buvo baidarinin-

kas Ignas Navakauskas. 26-erių lietuvis
startavo 200 metrų distancijoje vien-
viete baidare. Atrankos plaukime Na-
vakauskas užsitikrino sau vietą pus-
finalyje, tačiau prasibrauti į pagrindinį
finalą lietuviui nepavyko. Iš dviejų
pusfinalio plaukimų į finalą pateko po
keturias baidares, Ignas savo pusfina-
lio plaukime liko penktas ir per vieną
vietą nepateko į pagrindinį finalą.
Lietuvos baidarininkas dėl kuo aukš-
tesnių vietų kovojo B finale, kuriame
laimėjo ir galutinėje įskaitoje užėmė 9-
tą vietą. 200 metrų distanciją Ignas įvei-
kė per 37,075 sekundes ir nuo pat var-
žybų pradžios neapleido lyderio pozi-
cijos. 

Olimpinėms žaidynėms pasibai-
gus į Lietuvą sugrįžę sportininkai tei-
gė, jog porą savaičių džiaugsis pelny-
tu poilsiu, o po jo kibs į tolimesnius
darbus, kurie juos ves link sėkmingų
Tokijo Olimpinių žaidynių startų. Na,
o aš tikiuosi, kad ,,Olimpinė panora-
ma” jums pateikė svarbiausią ir įdo-
miausią informaciją apie Lietuvos
rinktinės pasirodymą Rio de Janeiro
Olimpinėse žaidynėse ir sportininkų
vardu dėkoju už dėmesį bei palaiky-
mą. 



8 2016 RUGPJŪČIO 23, ANTRADIENIS

Baltijos jūros kurortai Rusijoje
– kitokie nei Lietuvoje

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vasara – atostogų metas, ir daugelis traukia prie jū-
ros, kur galima pailsėti, pasideginti saulėje ir pasi-
maudyti. Lietuviai vis dažniau traukia į Turkiją, kur
ir oras visada labai geras, ir kainos nesikandžioja. Lie-
tuvoje vasaros dažnai būna lietingos, Baltijos jūros
vanduo menkai tesušyla ir retai viršija 20 laipsnių pa-
gal Celsijų. Nepaisant to, Palanga vasarą būna per-
pildyta, bet mažai kas ryžtasi ilsėtis prie tos pačios
Baltijos, tik jau Rusijos Federacijos teritorijoje.

Norint patekti į Baltijos jūros kurortus ana-
pus sienos, reikalinga nepigiai kainuojanti
Rusijos viza, aišku, reikia mokėti ir rusų kal-

bą, tenka eurus keisti į rublius, tačiau egzotika, kuri
pasitinka anapus sienos bei noras pamatyti buvu-
sius Rytų Prūsijos kurortus padeda įveikti kliūtis.
Net ir kelių dienų apsilankymas tuose kurortuose
dovanoja nemažai įspūdžių, o jų lyginimas su Lie-
tuvos pajūriu yra akivaizdus pastarojo naudai.

Karaliaučius, dabar vadinamas Kaliningradu
– didelis, apie pusę milijono gyventojų turintis
miestas, kuris pastaraisiais metais itin išgražėjo –
čia tviska prabangios parduotuvės, gatvėmis važi-
nėja galingi visureigiai, apsilankyti kviečia bran-
gūs restoranai. Rusija šiam miestui skiria didžiu-
les lėšas, tačiau mažesniuose srities miesteliuose dar
mažai kas pasikeitę – ir gatvės duobėtos, ir namai
nušiurę, ir parduotuvės varganos. 

Visa tai gali matyti važiuodamas maršrutiniu
autobusu iš Lietuvos į Karaliaučių – pakeliui ten-
ka apsišarvuoti kantrybe, nes sienos kirtimas, do-
kumentų tikrinimas užima beveik dvi valandas. Į
Karaliaučių per Lietuvą kasdien važiuoja autobu-
sai iš Baltarusijos, ir apie šešių valandų kelionė į vie-
ną pusę tekainuoja apie 8 dolerius. 

Norint pamatyti Jantarno, Pionersko, Svetlo-
gorsko ar Zelenogradsko kurortus, visai nebūtina
juose gyventi – šie miestai išsidėstę Baltijos pajūryje
netoli vienas kito, atstumas nuo Karaliaučiaus iki
jų siekia apie 30–40 kilometrų, kelionė kas pusva-
landį važiuojančiu maršrutiniu autobusu tekai-
nuoja šiek tiek daugiau nei dolerį, o pakeliui gali ste-
bėti siaurus prieškaryje nutiestus kelius, žaliuo-
jančius apleistus žemės plotus ar daugybę gandrų.

Buvusių Palmininkų, dabar vadinamų Jan-
tarnu paplūdimys platus, smėlėtas, žmonių čia iš-
ties nedaug, tačiau įspūdį gadina daugybė į krantą
išmestų ir saulėje pūvančių vabalų – jų kvapas iš-
ties atbaido. Vabalų ar žuvų Baltija kasmet išmeta
ir Lietuvos pajūryje, tačiau čia jie nedelsiant su-
renkami ir išvežami, tad mažai kas juos ir pamato
bei jokių nepatogumų nepatiria.

Netoliese – ir kitas nedidelis miestelis, kurį lie-

tuviai vadino Naujaisiais Kuršiais,
vokiečiai – Nojkurenu, o dabar jis
vadinasi buvusią ideologiją pri-
menančiu Pionersku. Jis įsikūręs
Sembos pusiasalio šiaurėje – šiose
vietose buvo senovės prūsų šventos
vietos, Rantavos šventykla, kuri
dar išlikusi iki mūsų dienų. Pirmą
kartą Kuršių gyvenvietės vardas pa-
minėtas dar 1254 metais, o kurortas
pradėtas statyti 1837-aisiais. Be-
veik šimtą metų dabartinis Pio-
nerskas buvo Prūsijos karalystės
Rytų Prūsijos departamento mies-
tu, vėliau priklausė Vokietijos im-
perijai, Veimaro respublikai, Tre-
čiajam Reichui. Ženklų apie buvusią praeitį mies-
telyje beveik nėra, bet jo centre pastatytas didelis
stendas, kuriame parašyta apie miestelio išlaisvi-
nimą iš nacistinės Vokietijos 1945 metų balandį. 

Baltijos pakrantės čia dažnai atsiveria nuo
aukštų skardžių, tad gražių gamtovaizdžio gerbėjai
gali pasigėrėti jūra iš Lesnojės, Primorės ir Dons-
kojės kaimelių. Rusijos Federacijai priklausančioje
Kuršių nerijos dalyje  yra keletas istorinių gyven-
viečių, tačiau istorinių paminklų jose beveik nelikę
– vienas kitas senesnis pastatas yra buvusioje Pil-
kupoje (Morskoje), o važiuojant pro Rasytę (dabar –
Rybačij) įdomu apžiūrėti neogotikinį bažnyčios pa-
statą, kuriame dabar veikia pravoslavų cerkvė.
Cerkvėmis paverstos beveik visos išlikusios buvusios
vokiečių kirchės ir kituose miestuose.

Pats didžiausias Karaliaučiaus srities kurortas
yra buvę Riaušiai, dabar vadinamas Svetlogorsku.
Sembos žemės kaimo pavadinimas Rūsjai, Roūšai yra
prūsiškos kilmės. Dar XIII amžiuje čia atsibastę kry-

Zelenogradskas.                                                                                                                                              Algio Vaškevičiaus nuotraukos Buvusios vokiečių kirchės virto pravoslavų cerkvėmis.

Senojo kranto fotografijos.

Gatvių pavadinimai net ir nedideliuose miesteliuose rašomi ir angliškai.

DRAUGAS

žiuočiai vietovę iš pradžių vadino Rauše-moter, o nuo
XIV a. dėl panašumo į vokiečių k. žodį „rauschen”
– „ošti”, „šlamėti”, pradėjo vadinti Raušenu. XIX a.
pradžioje Europoje paplitus poilsinėms kelionėms,
gyvenvietė, išsidėsčiusi ant aukštos kopos prie jūros
kranto, tapo populiariu kurortu. Oficialiai Raušeno
kurortas buvo  atidarytas 1820 metų vasarą, čia po
savo karūnavimo ilsėjosi Prūsijos karalius Frydrich
Vilhelm IV, kurį pakerėjo apylinkės. Raušene buvo
nutiestas geležinkelis, pastatytas hipodromas, įreng-
tas jūros tiltas poilsiautojų pasivaikščiojimui, 1912
m. atsirado ir keltuvas, kuris palengvino poilsiau-
tojams kelią ant 40 metrų aukščio jūros kranto.

Pirmojo pasaulinio karo metais Raušenas tapo
kariuomenės gydykla. Ta gydykla, dabar jau karinė
sanatorija veikia iki šiol, o jos pasididžiavimas – 25
metrų aukščio nacionalinio romantizmo stiliaus 1908
metais pastatytas vandens bokštas, vienas iš ne-
daugelio praeitį mininčių pastatų. Apie šio kurorto
reikšmę pasako ir  faktas, kad ant jūros kranto tada
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

buvo įrengta 3 000 uždaromų indivi-
dualių persirengimo kabinų, veikė 20
viešbučių, pensionų su restoranais ir
kavinėmis.

Dabar apie 15 000 gyventojų tu-
rintis Svetlogorskas palieka gana nykų
įspūdį. Jo paplūdimio juosta labai siau-
ra, visai šalia didžiuliai skardžiai, tad
žmonės prie jūros susigrūdę kaip silkės
statinėje, aplink gana nešvaru, vyrau-
ja nelabai malonūs kvapai, ir pats van-
duo neatrodo švarus. Visas miesto

centras iškasinėtas, tiesiami nauji ša-
ligatviai, gatvės pilnos dulkių ir triukš-
mo. 

Nepaisant to, dešimtyse Svetlo-
gorsko sanatorijų, poilsio namų, vieš-
bučių, turistinių bazių, kempingų ir
vaikų poilsio stovyklų kasmet apsi-
lanko šimtai tūkstančių poilsiautojų.
Vietos gyventojai didžiuojasi, kad bu-
vusiame Raušene ilsėjosi ir didysis
vokiečių rašytojas, Nobelio premijos
laureatas Thomas Mann – jis čia apsi-
lankė 1929 metų rugpjūtį ir parašė ži-
nomą novelę „Mario ir burtininkas”.
Įamžinant šį faktą, 2003 metais mieste
pastatytas paminklinis akmuo. Jį ap-
žiūrėjęs pagalvojau, kad T. Mann po to,

kai pamatė lietuvišką Nidą, į Raušeną
niekada negrįžo, o Lietuvoje įsigijo
vasarnamį ir prie Baltijos praleido
tris vasaras.

Daug geresnį įspūdį palieka kitas
kurortas prie Baltijos jūros Zelenog-
radskas, kurį lietuviai vadino Krantu,
o vokiečiai – Cranz. Jis išsaugojęs ir
daugiausia romantiškų praeities ženk-
lų, ir yra labiausiai pritaikytas poilsiui,
o paplūdimys čia ir platus, ir švarus,
kaip ir pati jūra.

Senovėje Kranto
miesto vietoje buvo
prūsų žvejų kaimelis.
Kryžiuočiams užka-
riavus Prūsiją, jis buvo
apgyvendintas vokie-
čių. Vokiškas pavadi-
nimas Cranz (iš pra-
džių vadinosi Cranz-
kuhren) ir yra kilęs iš
prūsų – lietuvių žodžio
krantas.

XIX a. kaimelis
tapo vienu pagrindi-
nių Prūsijos karalys-
tės kurortu Rytų Prū-
sijos pakrantėje. Jo po-
puliarumas dar labiau
išaugo pastačius gele-
žinkelio liniją iš Ka-
raliaučiaus. Jau nuo
1895 m. Krantas buvo
žinomas kaip „kara-
liškasis kurortas”.  Čia
ne tik gausėjo turistų,
bet ir žvejyba liko la-
bai stipria pramonės
šaka, o rūkyta plekšnė
buvo vietos delikate-
sas. 

Rytų Prūsiją oku-
pavus Sovietų Sąjun-
gai Antrojo pasaulinio
karo metu, vietos gy-
ventojai pabėgo arba
buvo išvaryti, nors
pats miestelis ir nu-

kentėjo nedaug. Nors kadaise buvę
gražūs ir grakštūs XIX a. pabaigos  –
XX a. pradžios Kranto, dabartinio Ze-
lenogradsko kurortinio stiliaus pa-
statai atrodo iš dalies apleisti, tačiau se-
namiestis tvarkomas, buvusiame van-
dens bokšte įrengtas Kačių muziejus,
o grakštūs statiniai su dekoratyvinė-
mis detalėmis – stogeliais, balkonė-
liais, arkomis išties džiugina akį ir pri-
mena praeitį.

Mieste daug viešbučių, poilsio
namų, ir nakvynės kainos juose kartais
neatsilieka nuo lietuviškojo pajūrio. Il-
sėtis į Svetlogorską atvyksta nemažai
rusų iš Maskvos ir Sankt Peterburgo,
per dieną Kaliningrado oro uoste iš šių

Svetlogorsko karinės sanatorijos bokštas. Svetlogorsko paplūdimys – siauras ir nešvarus.

miestų leidžiasi po keliolika lėktuvų.
Rusai Baltiją renkasi ir todėl, kad
jiems nerekomenduojama skristi į
Egiptą, o ir Turkijos kurortai tik ne-
seniai atsivėrė dėl įvairių draudimų.
Tiesa, nemažai rusų atvyksta ir į Pa-
langą, nes ramų poilsį čia atsimena dar
nuo sovietmečio. Palanga jų laukia –
vietos gyventojai kalba rusiškai, ka-
vinėse neretai skamba rusiška muzika.   

Lyginant kurortus prie Baltijos
anapus sienos ir Lietuvoje, skirtumai
akivaizdūs. Palanga, jau nekalbant
apie Nidą gerokai lenkia Rusijos ku-
rortus ir savo išvystyta infrastruktūra,
ir įvairiais patogumais, ir pačiu pa-
plūdimiu, gal todėl lietuviai ir nesi-
veržia čia. Vakarų šalyse yra populia-
rus kultūrinis turizmas, kai organi-
zuojamos tikslinės kelionės ir ekskur-
sijos į egzotiškus kraštus, istorinėmis
ir kultūrinėmis įžymybėmis garsias
vietas – jos vilioja keliautojus išskirti-
nai pažintine prasme. Tokios ir yra ke-
lionės į Karaliaučiaus kraštą – čia tar-
si sugrįžti į praėjusį laiką, sustingusią
praeitį, kai gali pamatyti istorijos vin-
gius, tai, kuo pavirto kadaise klestėję
nuostabūs Prūsijos kurortai, kokie
žmonės, be savo šaknų ir istorijos, čia
atsidūrė ir gyvena jau 75-erius metus. 

O grįžtant namo, kai pasienyje iš-
sitrauki savo Lietuvos, Europos Są-
jungos pasą ir tau šypsosi Lietuvos pa-
sienietis, apima be galo mielas jaus-

Kačių muziejus įsikūrė buvusiame Kranto vandens bokšte.

Daugelyje miestelių – paminklai sovieti-
niams kariams išvaduotojams.

mas, kad toji, anapus sienos tik ką bu-
vusi ir dar gerai pažįstama ,,tvarka” ta-
vęs jau visai neliečia, kad ten buvai tik
užklydęs svečias, ir nors gimtinėje
gal ne viskas idealu, bet  čia ypač ryš-
kiai pajunti, kad jau esame tikrai labai
nutolę nuo buvusios Sovietų Sąjungos,
ir tas ketvirtis amžiaus viską pakeitė
negrįžtamai. Ir tai, žinoma, labai džiu-
gina. Tam, kad suprastum, kaip gerai
mes gyvename, tokios kelionės – tie-
siog būtinos.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Oficialu: Lietuva perka vokiškus šarvuočius 
V i l n i u s

(KAM info) –
Lietuva pasira-
šė sutartį dėl
vokiškų šar-
vuočių „Boxer”
pirkimo už be-
veik 386 mln.
eurų. Tai bran-
giausias pirki-
nys Lietuvos
kariuomenės
istorijoje.

,,Už 385,6
mln. eurų bus nupirkta 88 pėstininkų
kovos mašinų, pagamintų pagal Lie-
tuvos kariuomenės iškeltus reikalavi-
mus”, – sakė krašto apsaugos minist-
ras Juozas Olekas. Pasak J. Oleko,
šarvuočiai Lietuvos kariuomenėje bus
eksploatuojami mažiausiai tris de-
šimtmečius.

84 iš įsigijamų šarvuočių bus pės-
tininkų kovos mašinos, likę keturi – va-
dovavimo šarvuočiai. Perkamos pės-
tininkų kovos mašinos bus apgink-
luotos 30 mm patranka, prieštankine
ginkluote ir kulkosvaidžiais.

Lietuvos kariuomenės vadas ge-
nerolas leitenantas Jonas Vytautas

Žukas sakė, kad šalies ginkluotosios
pajėgos bus aprūpintos vienomis mo-
derniausių, pagal mūsų specialistų
iškeltus reikalavimus pagamintų ma-
šinų.

Pirmosios keturios mašinos Lie-
tuvą pasieks 2017 metų pabaigoje, pro-
jekto trukmė siekia iki 2021 metų.

Reaguodama į Rusijos veiksmus
Ukrainoje ir aktyvumą Baltijos jūros
regione, Lietuva nuo 2014 metų kasmet
gynybos biudžetą didina maždaug treč-
daliu. Kitąmet krašto apsaugai nu-
matoma skirti 725 mln. eurų, tai su-
darys apie 1,8 proc. bendrojo vidaus
produkto.

Vilnius (KAM info) – Valstybės
institucijos kviečia verslininkus ir
mokslininkus sukurti Lietuvos ka-
riuomenės poreikius atitinkančią ra-
dijo ryšio technologiją, kuri leistų ka-
riams neatskleisti tikslių savo pozici-
jų. Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra bendradarbiaudama su Kraš-
to apsaugos ministerija bei Švietimo ir
mokslo ministerija, paskelbė šios tech-
nologijos konkursą.

Konkursas neapsiriboja dalyviais

iš Lietuvos, jame gali dalyvauti ir už-
sienio įmonės.

Numatoma, kad projektų trukmė
bus iki 24 mėnesių. Vienam projektui
gali būti skiriama iki 300 tūkst. eurų.

Konkurso dalyvių prašoma su-
kurti technologiją, kuri leistų per-
duoti informaciją ir kuri būtų sunkiai
aptinkama elektromagnetinių bangų
skenavimo, krypties bei vietos nusta-
tymo įrenginiais.

Paraiškų laukiama iki rugsėjo 13 d.

Ukraina paskelbė oficialų protestą Rusijai 
Kijevas (BNS) – Ukrainos užsienio

reikalų ministerija griežtai pasmerkė
Rusiją, kad praėjusią savaitę įvykęs
Prezidento Vladimiro Putino vizitas
Maskvos aneksuotame Kryme nebuvo
suderintas su Kijevu.

„Naujas Rusijos Federacijos pa-
reigūno vizitas Krymo autonominėje
respublikoje ir Sevastopolio mieste,
kurie yra neatsiejama Ukrainos dalis
– įrodymas, kad Rusijos Federacija to-
liau nepaiso Jungtinių Tautų chartijos,
JT Generalinės Asamblėjos 2014 metų
kovo 27 dienos rezoliucijos ‘Dėl Ukrai-

nos teritorinio vientisumo’, Baku dek-
laracijos ir ESBO (Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos) Par-
lamentinės Asamblėjos rezoliucijos
bei kitų tarptautinės teisės principų”,
– sakoma ministerijos notoje.

Ministerija priminė jau daug kar-
tų siuntusi žinią, kad nepriimtini yra
iš anksto nesuderinti Rusijos parei-
gūnų vizitai Juodosios jūros pusiasa-
lyje, kurį Kijevas ir tarptautinė ben-
druomenė laiko Ukrainos dalimi. 

Ši protesto nota buvo išsiųsta Ru-
sijos užsienio reikalų ministerijai.

Kuriama radijo ryšio technologija kariuomenei

Vilnius („Draugo” info) – Seimas
per ketverius metus neatrado laiko
apsvarstyti Seimo nariams nelabai
patogaus Tarnautojų elgesio kodekso,
reguliuojančio viešajame sektoriuje
dirbančių asmenų elgesio principus.

Pasak Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komiteto pirmininko Va-
lentino Bukausko, visą šią kadenciją
komitetas daugiausia dėmesio skyrė
Rinkimų kodekso projektui, todėl Tar-
nautojų elgesio kodeksui laiko nebe-
liko.

2010 metais parengtame kodekso

projekte buvo siūlyta įteisinti keletą
naujovių. Pavyzdžiui, numatyti, kad
valstybės tarnautojas, diskreditavęs
valstybės tarnautojo ar institucijos
vardą, galėtų būti tuoj pat atleistas iš
pareigų. Taip pat, kad tarnautojų el-
gesys būtų vertinamas ne tik tarnybos
metu, bet ir viešajame gyvenime ne tar-
nybos metu, jeigu tai susiję su insti-
tucijos ar tarnautojo vardo diskredi-
tavimu.

Projektu be kita ko buvo siūloma
apibrėžti, kas laikoma nepriekaištin-
ga reputacija.

Elgesio kodeksas paliekamas kitam Seimui 

Vilnius („Draugo” info) – Rugp-
jūčio 31 – rugsėjo 4 d. Vilniaus uni-
versitete vyks Europos archeologų
asociacijos kongresas. Tikimasi su-
laukti ne mažiau kaip 1500 moksli-
ninkų ir tyrėjų iš Europos, Azijos,
Šiaurės Amerikos, Australijos. Žy-
miausi Lietuvos ir pasaulio archeolo-
gai pristatys žodinius, stendinius pra-
nešimus, bus organizuojamos apskri-
tojo stalo diskusijos, seminarai.

Kongresas padalytas į 108 sekcijas.
Mokslininkai aptars archeologinių
duomenų interpretavimo, archeologi-
nio paveldo tvarkymo ir pritaikymo
šiuolaikinėms reikmėms, archeologi-
jos teorijos ir metodologijos, tarpdis-
cipliniškumo archeologijoje klausi-
mus. Speciali sekcija skirta „Brexit”
įtakai archeologijos mokslui.

Kadangi kongresas rengiamas Lie-

tuvoje, dėmesio sulauks Baltijos re-
gionas. Iki šiol jis neretai laikytas
„balta dėme” pasaulio archeologijoje.
VU vicerektoriaus, kongreso moksli-
nio komiteto nario prof. Rimanto Jan-
kausko teigimu, mūsų archeologijos
mokslas jau pasiekęs tarptautinį lygį
ir pripažinimą, tad Lietuvos moksli-
ninkai kaip lygūs partneriai gali da-
lyvauti įvairiuose projektuose ne tik
dalydamiesi savo duomenimis, bet ir
prisidėdami prie jau esamų interpre-
tacijų.

Šis kongresas yra proga parodyti
pasauliui, kad Lietuva garsėja ne tik la-
zeriais ar biotechnologijomis, bet ir hu-
manitariniais mokslais. Archeologija,
nors ir priskiriama pastariesiems, pa-
gal taikomų metodų platumą, prie-
monių sudėtingumą artėja prie gamtos
ir tiksliųjų mokslų.

Suvažiuos pusantro tūkstančio archeologų 

Berlynas (BNS) – Vokietija pri-
statys savo pirmą po Šaltojo karo ci-
vilinės gynybos strategiją ir paragins
gyventojus laikyti maisto ir vandens
atsargas, kurių užtektų kelioms die-
noms.

Planą, kuriuo prioritetu iškeliama
civilių gyventojų parama pajėgoms, di-
dinamas pastatų atsparumas ir svei-
katos apsaugos sistemos pajėgumai,
vyriausybė turi priimti artimiausi-
mis dienomis.

Strategijos tekste pažymima, kad
„ataka Vokietijos teritorijoje, dėl ku-
rios reikėtų įprastinės gynybos yra ma-
žai tikėtina”, bet sakoma, kad šalis tu-

rėtų būti „pakankamai pasirengusi, jei
ateityje (būtų) pavojų egzistencijai ke-
lianti plėtotė, kurios (tikimybės) at-
mesti negalima”.

„Gyventojai bus skatinami su-
kaupti maisto (atsargas) dešimčiai
dienų”, – sakoma tekste, kuriame pri-
duriama, kad žmonės taip pat turėtų at-
sidėti vandens penkioms dienoms, po
du litrus žmogui vienai dienai.

Vokietija šiemet paskelbė naujas
karines gaires, kuriomis išdėstomos
Vokietijos ambicijos prisiimti didesnį
gynybos vaidmenį užsienyje, pagal
NATO ir Europos Sąjungos pagrindų
programas.

Vokietija susirūpino civiline sauga

Manila (BNS) – Filipinų prezi-
dentas Rodrigo Duterte pagrasino iš-
vesti savo šalį iš Jungtinių Tautų (JT),
prieš kurias paleido naują nešvanky-
bėmis pastiprintą tiradą dėl to, kad ši
organizacija kritikavo jo kruviną karą
su nusikalstamumu.

Daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių
žuvo nuo to laiko, kai R. Duterte pa-
rėmęs prezidento postą iškart pradėjo
savo kovos su nusikalstamumu prie-
mones, rodo policijos skaičiai. Tai
griežtai kritikavo JT ir teisių gynimo
grupės.

Teisininko išsilavinimą turintis
R. Duterte, garsėjantis kandžiu liežuviu
ir ne kartą sakęs JT nesikišti, dar su-
griežtino savo retoriką. Jis sakė, kad ga-
lėtų galvoti apie kitos tarptautinės or-
ganizacijos įsteigimą. „Pakviesčiau vi-
sus. Pakviesčiau galbūt Kiniją, Afrikos
(valstybes)”, – kalbėjo R. Duterte.

JT specialioji įgaliotinė Agnes Cal-
lamard praėjusią savaitę pasakė, jog R.
Duterte pažadas skirti neliečiamybę ir
premijas saugumo pajėgų nariams už
įtariamų prekeivių narkotikais žudymą
pažeidžia tarptautinę teisę.

Filipinai  grasina trauktis iš JT

Dzangdziad-
zie, Kinija (BNS) –
Turistams, kuriems
būna, kad svaigsta
galva, nereikėtų
pirkti bilietų į nau-
ją atrakciją Kinijoje
– įspūdinguose
Dzangdziadzie kal-
nuose, kurie įkvė-
pė ir amerikiečių
filmo „Įsikūniji-
mas” (,,Avatar”) kū-
rėjus, atidarytą il-
giausią pasaulyje ir
aukščiausiai ka-
bantį tiltą stikliniu
dugnu.

Maždaug 430 m ilgio, 300 m virš že-
mės esantis tiltas kabo virš tarpeklio
tarp dviejų uolų Dzangdziadzie parke
Kinijos centrinėje Hunano provinci-
joje.

Šešių metrų pločio tiltas iš maž-
daug 99 skaidraus stiklo panelių vienu
metu gali išlaikyti iki 800 žmonių.

Turistai gali pereiti Izraelio ar-
chitekto Haim Dotan suprojektuotą
tiltą, o drąsesnieji galės šokti nuo jo
prisirišę elastinga virve arba skrieti
lynu.

Po 2015 metų incidento, kai įskilo
stiklinis tiltas Juntajaus kalnuose He-
nano šiaurėje, Dzangdziadzie parko

pareigūnai labai stengėsi pademonst-
ruoti struktūros saugumą.

Jie organizavo virtinę renginių
žiniasklaidai. Per vieną jų žmonės
buvo kviečiami daužyti stiklo panelius
kūju, o kito metu per tiltą važiavo au-
tomobilis.

Per dieną tiltu bus leidžiama per-
eiti tik 8 tūkst. žmonių. Turistai turės
užsisakyti 138 juanius (17,6 euro) kai-
nuojančius bilietus viena diena anks-
čiau.

Kameros ir asmenukių darymui
skirtos lazdos draudžiamos, tiltu ne-
galės eiti ir aukštakulnius avintys as-
menys.

Kinijoje atidarytas ilgiausias stiklo tiltas

Šarvuočiai „Boxer” Lietuva pasieks kitais metais.              Lrytas nuotr.

Kinijoje atidarytas ilgiausias pasaulyje stiklinis tiltas.
EPA-ELTA nuotr.
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Galiu rinktis – uždengti žvakę
gaubtu ar dalytis jos šviesa su ki-
tais. Aš skaiTAU. Ne, ne tik sau.

Lietuvos nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos ir DELFI projekto „Aš
skaiTAU” ambasadorius ne tik skai to,
bet ir gyvena Tau. Tau ir man, sa vo gim-
tai šaliai ir tolimiems kraštams, ku-
riuos vadina namais. Toks yra apsčiai
sava šviesa besidalijantis kunigas An-
tanas Saulaitis SJ. 

Tėvas A. Saulaitis pasakoja, kad jo
vaikystės miestelyje jau 10 metų gy-
vuoja tradicija paskelbti vasaros kny-
gą, kurią skaito visas miestelis – 10
tūkst. gyventojų. Šio žmogaus patirčių
atmintis, rodos, bedugnė – po pasako-
jimą kiekvienai progai. Tačiau, pa-
prašytas atsiremti į kertines savo gy-
venimo istorijas, kaipmat išryškina jų
pamatus. Kun. A. Saulaičio mėgsta-
miausių knygų lentynoje rasime gyvą
troškimą pažinti ir suprasti savo tau-
tines ir dvasines šaknis – tvirtą atspirtį
atviram žvilgsniui į save ir kitą.

Vincas Pietaris,
,,Algiman tas”.

„Nors veikalą sudaro net penkios
dalys, vaikystėje ir jaunystėje jį skai-
čiau daug kartų. XIII a. vykstantis is-
torinio romano veiksmas liudija nuo-
latinį tautos ir valstybės rūpestį lais-
ve ir vienybe. Man jis sužadino dar di-
desnį susidomėjimą Lietuvos praeiti-
mi ir lietuvių paveldu.”

Vincas Mykolaitis-Putinas,
,,Sukilėliai”.

,,Perskaitęs šią knygą, sustojęs
prie 1863 m. sukilėlių paminklų, mąs-
tysi kitaip. Prisiminsi kun. Antaną
Mackevičių ne tik kaip karį ir sukili-
mo vadą, bet ir kaip asmenybę, pri-
mygtinai kviečiančią tautiečius ryž-
tingai atsitiesti ir būti ne aukomis ar
pašaliniais, o  atsakingais savo pačių
ateities kūrėjais. Drauge su šia knyga
norisi paminėti ir XIX a. pab. – XX a.
pr. gyvenusio lietuvių pulkininko, vi-
suomenės veikėjo Jono Petruičio me-
muarus ‘Mūsų žygiai’. Per šias knygas
pažinęs Lietuvos kariuomenės sava-
norius, imi suvokti jų drąsą, sumanu-
mą, sėkmę ir pralai mėjimus; pažinti
kovą už nepriklausomybę kaip nuola-
tinę Lietuvos būseną ir amžiną siekį;

„Aš skaiTAU”:
kun. Antano Saulaičio pažinimai

Pro Šventąsias
duris įžengė
jau per 13 mln.
piligrimų

Popiežiškoji naujojo evangeli-
zavimo taryba, atsakinga už
Gailes tingumo jubiliejaus ren-

ginius Vati kane, informuoja, kad
nuo Šventųjų metų pradžios – pra-
ėjusių metų gruodžio 8 d.,  į Šv. Pet-
ro baziliką pro Šventąsias duris
įžengė  daugiau nei 13 mln. piligri-
mų.

Iki šventųjų metų pabaigos dar
daugiau nei trys mėnesiai. Oficia lia-
me Gailestingumo jubiliejaus ka-
 lendoriuje dar keletas svarbių ren-
ginių, kuriuose laukiama gausių
piligrimų. Visų pirma tai rugsėjo 4
d. įvyksianti Kalkutos Motinos Te-
resės  kanonizacija. Šią dieną bus
taip pat minima gailestingumo liu-
dytojų, savanorių, slaugos ir huma-
nitarinių darbuotojų jubiliejinė
šventė.

Rugsėjo 25 d. – XXVI eilinį sek-

madienį – bus švenčiamas tikybos
mokytojų jubiliejus.

Spalio 8 d., šeštadienį, ir spalio
9 d., sekmadienį, – bus minima Ma-
ri jos, Rožinio Karalienės šventė ir
švenčiamas įvairias Marijos gerbi-
mo tradicijas puoselėjančių judėji-
mų jubiliejus.

Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų iš-
kil mės dieną, ir lapkričio 2-ąją, Vė-
 li nių dieną, – Gailestingumo jubi-
liejaus kontekste bus meldžiamasi
už mi rusius.

Lapkričio 6 d. – XXXII eilinį
sekmadienį, Gailestingumo jubilie-
juje bus švenčiama kalinių diena.

Lapkričio 13 d. – XXXIII eilinį
sek madienį – trijose didžiosiose Ro-
mos bazilikose ir vyskupijų kated-
rose bus uždaromos Šventosios du-
 rys. Lapkričio 20 d. – Kristaus Vi-
satos Valdovo iškilmės dieną bus už-
daromos Šv. Petro bazilikos Švento-
sios durys ir užbaigiamas nuo pra-
ėjusių metų gruodžio 8 d.,  Švč. M.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iš-
kilmės švęstas Gailestingumo jubi-
 liejus.

Bernardinai.lt

Antanas Saulaitis SJ. DELFI nuotr.

Kuo širdingiausia užuojauta tėveliams STASIUI ir
IRENAI JURJONAMS, sesutei BIRUTEI, išlydint
myli mą sūnų ir brolį VYTAUTĄ Amžinon kelionėn.

Duok Dieve Jums stiprybės šią sunkią  valandą.

Gailutė Jurjonaitė-Palionienė
Pranas Jurjonas

o kartais į rimtus dalykus žvelgti ir su
humo ru.”

Jürgen Moltmann,
,,Theology of Hope”.

,,Kai studijavau kunigų seminari-
joje, Katalikų Bažnyčia pradėjo žengti
Vatikano II susirinkimo lemto atsi-
naujinimo link. Šioje knygoje aprašoma
Vilties teologija tuo metu atitiko mūsų
pačių – jaunų seminarijos studentų –
gyvą ir šviesią viltį prisidėti prie pla-
tesnio Bažnyčios žvilgsnio į tikėjimą,
šiuolaikinio dvasingumo ir gyvo ryšio
tiek tarp Kristaus suburtųjų (jėzuitų –
red. past.), tiek ir su pasauliu.”

Šv. Aurelijus Augustinas,
,,Išpažinimai”.

,,Jėzuitų vienuolyno naujokyne

gavau užduotį išversti šį IV a. veikalą
iš lotynų į anglų kalbą. Tada ir susi-
domėjau ankstyvąja krikščiony be ir
Bažnyčios gyvenimo tikėjimo ištako-
mis – būtinomis, norint supras ti šiuo-
laikinio katalikų tikėjimo atsinauji-
nimo kryptis ir galimybes.”

Kenneth Roberts, 
,,Arundel”.

„Teko gyventi ne viename pasau-
lio krašte. Visada norisi pažinti gyve-
namą šalį, jos praeitį ir paveldą. Skai-
tant šią knygą, atgyja man puikiai pa-
žįstamos Naujosios Anglijos vietos.
Iki pat šių dienų noriu kuo geriau su-
prasti Jungtinių Amerikos Valstijų
kūrimąsi ir jų nepriklausomybės kovas
žemyne ir jūroje, suvokti tiek papras-
tų, tiek iškilių šios šalies žmonių su-
siklausymo būdą ir svarbą.”

Martyno Mažvydo bibliotekos info
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� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) rugpjūčio 28 d. 10 val. r. švęsime
22-ąjį eilinį metų sekmadienį.  Eucharisti-
jos šventimą atnašaus kunigas Gediminas
Keršys. Lietuviškos šv. Mišios taip pat at-
našaujamos kiekvieną ketvirtadienį 8:30 val.
r. Kviečiame dalyvauti. 

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

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko 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 6 d., antradienį, 7 val. v. kvie-
čiame visus Pal. J. Matulaičio misijos narius
į „Parish Transformation Initiative” parapi-
jos atsinaujinimo programos pristatymą.
Susitikime dalyvaus Čikagos arkivyskupijos
paskirtas pagalbininkas Robert Kastenholz.

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

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

Cathedral”). Adresas: 735 North State Street,
Chicago. Kviečia me da lyvauti poras, susi-
tuokusias 1966 m. Informacija ir registraci-
ja tel. 312-534-8351 arba el. paštu: www.fa-
milyministries.org

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

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

� Prasidėjus mokslo metams, Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje Lemonte, kiekvieno mėne-
sio pirmąjį sekmadienį vyksta vaikų šv. Mi-
šios. Pradžia 9 val. r.

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

www.draugas.org

Vydūno fondas, kurio raštinė yra Lemonte, IL per gerb. Jūratę Variakojienę
pirmieji užsakė stalą į metinius ,,Draugo” pietus, kurie vyks spalio 30 dieną,
sekmadienį, Willowbrook pokylių salėje Willow Springs priemiestyje. Ačiū jums!

Šiame tradiciniame metiniame renginyje kviečiame dalyvauti visus „Draugo” skai-
tytojus, rėmėjus, lietuviškų parapijų ir mokyklų, įstaigų bei organizacijų atsto-
vus. Jūs visi – labai laukiami svečiai!

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

Olimpiečių sutiktuvės Olimpiniame kaimelyje Kaune.                                           Lrytas.lt nuotr.

Irkluotoja Milda Valčiukaitė: apie geresnį de-
biutą olimpinėse žaidynėse negalėjau pa-
galvoti.         Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.                                           

Olimpinius medalius į Lietuvą parskraidinę
irkluotojai Saulius Ritteris ir Mindaugas
Griškonis spindėjo šypsenomis.                                         

Lietuva pasitinka sugrįžtančius olimpiečius
,,Kiekvienos olimpinės žaidynės organizuojamos pagal tam tikrą formatą, todėl yra labai panašios – sportininkai gyvena olimpiniame kaimelyje, maitinasi valgykloje, į
arenas keliauja specialiu transportu, žaidynės prasideda ir baigiasi įspūdingomis atidarymo ir uždarymo ceremonijomis, tačiau kiekvienoms žaidynėms savitą spalvą ir
atmosferą suteikia šalis, kurioje jos vyksta. Sakyčiau, kad kiekvienas atvažiavęs į Rio susidūrė su čia gyvenančių žmonių nuoširdumu. Brazilai moka švęsti ir džiaugtis
gyvenimu, todėl per varžybas arenose tvyrojo tikra šventinė nuotaika”, – pasakojo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Pasak LTOK vadovės, mūsų šalies sportininkai pateisino lūkesčius. ,,Sporto specialistai buvo iškėlę tikslą parvežti 2–3 medalius. Tikslas yra pasiektas ir viršytas. Nepasisekė
tiems, iš kurių visa šalis laukė pergalių. Sportas labai nepastovus, negali visada būti aukštumoje, kartais koja pakiša psichologija, o kartais tiesiog pritrūksta sėkmės. Iš Rio
de Janeiro negrįžtame tuščiomis. Pagal laimėtų medalių skaičių lenkiame tokias šalis kaip Norvegija, Austrija, Portugalija”,  – sakė D. Gudzinevičiūtė.


