
Iškilmingai atšvęstas auksinis
Šiluvos koplyčios jubiliejus

LR diplomatinio korpuso ir JAV LB bei PLB vadovų pasitarimo LR ambasadoje dalyviai (iš k.): LR ambasados Washingtone pir-
masis sekretorius Vadim Lucenko, JAV LB vicepirmininkė informacijai Laima Liutikienė, LR generalinis konsulas Los Angeles
Darius Gaidys, LR ambasados pirmoji sekretorė Evelina Petronė, LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamen-
to direktorius Vytautas Pinkus, JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, LR ambasadorius Washingtone Rolandas
Kriščiūnas, PLB  pirmininkė  Dalia  Henke,  JAV  LB  XXI  Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis,  LR ambasadoriaus
Wa shing tone patarėja Lyra Puišytė-Bostroem ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.      Laimos Liutikienės nuotr.
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Susitarimai primena rožes ir jaunas mergaites – gyvuoja tol, kol nuvysta – Charles de Gaulle

Lietuviškoje Ukrainoje 
pasidairius – 6 psl.

Rinkėjai nori permainų – 3 psl. 
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Spalio 9 d. JAV tautinėje šventovėje, Švč. M. Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje, Was-
hington, DC. iškilmingomis šv. Mišiomis buvo

atšvęsta lietuvių tikinčiųjų lėšomis bazilikoje įreng-
tos Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50 metų su-
kaktis. Mišiose su padėka buvo prisiminti šio didelio
projekto vykdytojai ir aukotojai, taip pat buvo mel-

džiamasi už dabartinę Lietuvą ir lietuvių išeiviją.
Mišiose dalyvavo per 1 000 lietuvių tikinčiųjų, at-

vykusių iš visos Amerikos.  Organizuotai dalyvavo
Lietuvos vyčiai, skautai ir ateitininkai bei Washing-
tono lituanistinės mokyklos vaikai, pasipuošę tauti-
niais drabužiais.

– 5  psl. 

Praėjusį savaitgalį, spalio 7–9 dienomis Washingtone vyko JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) XXI Tarybos antroji sesija. Nuo
1951 metų JAV LB stengiasi išsaugoti Lietuvos kultūrinį iden-

titetą ateities kartoms ir kas metai jos atstovai iš 58 apylinkių, vei-
kiančių 27 valstijose ir sostinėje Washingtone, vis skirtingose JAV
vietovėse  renkasi  aptarti  praėjusių  metų  darbus ir suplanuoti
atei  nančius. Sesijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, LR generaliniai konsulai Či-

kagoje, Los Angeles ir New Yorke Marijus Gudynas, Darius Gaidys
ir Julius Pranevičius, URM Užsienio lietuvių departamento direk-
torius Vytautas Pinkus. Pagrindiniai šių dienų išeivijos iššūkiai ir ben-
dradarbiavimas su Lietuvos diplomatine tarnyba aptarti LR am-
basadoje vykusiame pasitarime, dalyvaujant JAV LB Tarybos Pre-
zidiumo pirmininkui Juozui Polikaičiui, JAV LB Krašto valdybos pir-
mininkei Sigitai Šimkuvienei ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkei Daliai Henke.                                                       URM info

Washingtone aptarti Lietuvių Bendruomenės reikalai

Šv. Mišių vaizdas JAV tautinėje šventovėje, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje, Washington, DC, švenčiant Šiluvos kop-
ly čios auksinį jubiliejų. Už altoriaus – 170 balsų lietuvių jungtinis choras.  Jono Kuprio nuotr.
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Pirmadienis po rinkimų
Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos spaudos konferencijoje.

LVŽS: politinės galios

centras turi grįžti į Seimą

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas
Karbauskis sako, kad Lietuvoje bū-
tina atkurti politinės galios balansą ir
Seimui sugrąžinti politinę įtaką. Pa-
sak R. Karbauskio, Lietuvoje politi-
nis galios centras šiuo metu yra Vy-
riausybė, kurios niekas efektyviai ne-
kontroliuoja. ,,Dauguma Lietuvos
problemų, tarp jų ir korupcija, egzis-
tuoja todėl, kad niekas nekontroliuoja
Vyriausybės", – pirmadienį žurnalis-
tams teigė R. Karbauskis.

Pasak LVŽS pirmininko, stip-
riame Seime turėtų dirbti visų par-
tijų vadovai. Jis taip pat pridūrė, kad
profesionalų Vyriausybė turi būti for-
muojama tik po antrojo rinkimų turo. 

ELTA

G. Landsbergis su rinkimų
rezultatais sveikina

liberalus  ir valstiečius

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų pirmininkas Gab-
rielius Landsbergis su Seimo rinkimų
rezultatais pasveikino liberalus ir
valstiečius. Su liberalais partija buvo
susitikusi viešai rinkimų naktį, o su
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos (LVŽS) atstovais, pasak G. Lands-
bergio, praėjusią naktį susitikimo ne-

buvo. 
,,Yra dar likutis – 0,09 proc. šian-

dien, kad galėtume tvirtai pasakyti,
kas laimėjo pirmąjį rinkimų turą. Čia
norėčiau šiek tiek ‘padėkoti’ ir Zeno-
nui Vaigauskui, kad 2016 metais, XXI
amžiuje, elektronikos ir elektroninių
prietaisų eroje, mes vis dar nežinome
galutinių rinkimų rezultatų. Dažnas
žmogus susitikimuose Lietuvoje klau-
sia apie elektroninį balsavimą, kokios
būtų jo perspektyvos, aš manau, kad
Zenonas į tuos klausimus atsakė ga-
nėtinai aiškiai. Reikia pokyčių VRK,
kad sistema išties atverstų naują pus-
lapį", – spaudos konferencijoje sakė
G. Landsbergis.

,,Aš norėčiau pasinaudoti proga
ir pasveikinti kolegas iš kitų partijų,
pirmiausia Liberalų sąjūdį. Jie suge-
bėjo atkurti pasitikėjimą, ir aš ma-
nau, kad tai yra sveikintinas dalykas.
(...) Taip pat noriu pasveikinti LVŽS.
Tai vis dėlto yra daugelį galbūt ir nu-
stebinęs rezultatas, bet vienas daly-
kas yra tikrai akivaizdus, kad Lietu-
vos žmonės nori permainų, ir tai nėra
tik didžiųjų miestų jaunimas, kas
mus nepaprastai džiugina, kurie mus
arba liberalus palaikė, bet visi Lietu-
vos žmonės nori permainų", – sakė G.
Landsbergis.

TS-LKD pirmininkas teigė, kad
naktį į pirmadienį prasidėjusios kon-
sultacijos su liberalais yra ,,labai švel-
nios", tai, pasak jo, reiškia, kad nėra
konkrečių nuostatų, kaip būtų ben-
dradarbiaujama toliau, tačiau tai tu-
rėtų paaiškėti iki antrojo turo.

Konservatorių vadovas patikino,
kad dar nebuvo susitikimo su valstie-
čių lyderiais, ir kol nėra galutinių rin-
kimų rezultatų nekalba, ar būtų lin-
kęs šiai partijai palikti premjero
postą.

Konservatoriai nedaug vilčių
deda į galimybes sudaryti bendrą koa-
liciją su socialdemokratais.

TS-LKD rinkimų štabo vadovas
Dainius Kreivys Seimo rinkimų re-
zultatą vadino vienu geriausių, pasi-
ektų partijos per rinkimų istoriją. 

,,Mes esame patenkinti rinkimų
rezultatu ir balsų skaičiumi, kurį mes
gavome daugiamantėje apygardoje.
265 tūkst. balsų yra vienas geriausių
rezultatų TS rinkimų istorijoje. (...)
2012 metais buvome gavę 206 tūkst.
balsų, tai yra beveik 30 proc. mes pa-
gerinome rezultatą. Jeigu žvilgtel-
sime į 2008 metus, kai jie mums buvo
neblogi ir pergalingi, esame surinkę
240 tūkst. balsų. Beveik 10 proc. page-
rinome netgi tą rezultatą", – teigė D.
Kreivys.

Štabo vadovo įsitikinimu, partijai
pavyks pasiekti savo tikslus dėl vietų
skaičiaus Seime. 

,,Išėjome į antrą turą 43 apygar-
dose ir 23 esame pirmi. Su tokiu re-
zultatu mes tikimės, kad tikslas – 40–
45 narių frakcija (Seime – ELTA) yra
visiškai pasiekiamas", – sakė D. Krei-
vys. 

ELTA

V. Landsbergis sveikina R. Karbauskį.

TS-LKD spaudos konferencija – Dainius Kreivys ir Gabrielius Landsbergis. 
Dainiaus Labučio nuotr.
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Seimas 2016: šypsenos ir ašaros
VITALIUS ZAIKAUSKAS 

Štai ir baigėsi 2016-ųjų rinkimų
pirmasisi turas. Iki pat prašvintant Lie-
tuva naktinėjo prie televizorių, prie ra-
dijo aparatų. Įvykis sekė įvykį, kaip
srauni kalnų upė.

Sekmadienį nuo pat ryto visoje
Lietuvoje pylė lietus. Gal visi
laukė pragiedrėjimo, nes balsa-

vusių rinkėjų skaičius augo labai van-
giai. Būtinas lygis buvo pasiektas li-
kus vos dviems valandoms iki rin-
kimų apylinkių uždarymo. 

Kas valandą radijo stotys prane-
šinėjo žinias iš rinkimų apygardų, po-
licija ir visuomeninė organizacija
„Baltosios pirštinės”, prižiūrinčios
rinkimų skaidrumą, nuolat infor-
mavo apie nežymius ir nelabai gau-
sius rinkimų įstatymų pažeidimus:
tai kaimo girtuoliai už porą eurų par-
davė savo balsą, tai koks vietinis ,,ka-
raliukas” vežė rinkėjus balsuoti savo
automobiliu... Bene pats didžiausias –
ir taip skandaluose paskendusi Šir-
vintų merė važinėjo po kaimus pas
senyvus žmones, ragindama balsuoti
už Darbo partiją, už savo vyrą, kuris,
kaip jau rašėme, kėlė juoką savo pa-
žadais kiekvienam Vilniaus Lazdynų
mikrorajono gyventojui duoti po ne-
mokamą naują butą, ir sakėsi būsiąs
„rįžtingas”.

Nesisekė ir Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK) – vidurdienį, kaip
jau ne sykį yra atsitikę ankstesniuose
rinkimuose, vėl „užlūžo” svetainė. Ta-
čiau viena bėda ne bėda – visiškai at-
sitiktinai paaiškėjo, kad VRK svetai-
nėje „Rinkėjo puslapis” visiškai ne-
apsaugoti rinkėjų asmeniniai duome-
nys: vardas, pavardė, asmens kodas,
namų adresas ir kt. Teko skubiai ją
laikinai uždaryti. VRK tinklalapį ir
,,rinkėjopuslapis.lt” aptarnauja
įmonė iTree.eu (laimėjusi viešuosius
pirkimus, iš valstybės ji uždirbo apie
5 milijonus eurų). Šie rinkimai įmo-
nei – nebe pirmieji, bet skandalai kyla
kaskart, be jokių išimčių. Ir ši įmonė
tikisi Lietuvoje įgyvendinti interne-
tinį balsavimą! Estijos, kurioje inter-
netinis balsavimas pasiteisino su
kaupu, rinkimų komisijos vadovas,
išgirdęs apie tai, net sutriko: „apie to-
kią sumą mes net nesam pasvajoję”. 

Išmušė 20 valanda. Užsidarė rin-
kimų apylinkės. Paskelbta, kad Seimo
2016 rinkimuose dalyvavo beveik 50
procentų rinkėjų – trimis nuošimčiais
mažiau nei ankstesniuose 2012 me-
tais. Bet reikia atkreipti dėmesį, jog
šiemet su rinkimais nevyko joks refe-
rendumas, kuris paprastai padidina
atėjusių balsuoti skaičių.

Dalyvavusios rinkimuose parti-
jos susirinko laukti rezultatų. Visi ne-
rimastingi, kas minutę naršo po VRK
tinklalapį, tikėdamiesi sulaukti pačių
geriausių jiems žinių iš rinkimų apy-
linkių, kurių visoje Lietuvoje yra 1
996. Tačiau tinklalapis nieko nerodo.
Praeina pusvalandis, praeina va-
landa... Partijų vadovai dalina inter-
viu į kairę ir į dešinę, kalbėdami kas
užeina ant seilės. Žurnalistai skam-
bina, kalbina VRK pirmininką Ze-
noną Vaigauską – tas gūžčioja pečiais. 

Įtampa pasiekia viršūnę apie
23:30 – prieš tris su puse valandos bai-
gėsi balsavimas, o rezultatų nėra jo-
kių. Z. Vaigauskas surengia skubią
spaudos konferenciją, kurios metu dėl
tokio fiasko apkaltino jau minėtąją
įmonę iTree.eu, pareikšdamas, jog tai
jie „elgiasi nekorektiškai”.  Ką tai
reiškia – neaišku. Užsipultas žurna-
listų VRK pirmininkas pareiškia, kad
ima rimtai svarstyti apie pasitrau-
kimą iš šio posto. 

Tik prieš pat vidurnaktį pradeda
veikti kompiuterinė sistema ir imta
viešinti rinkimų rezultatus. Lėtai lė-
tai, bet jau ima ryškėti nugalėtojai ir
nugalėtieji. 

Daugiamandatinių apygardų
rinkimų rezultatai: 

1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga – 21.62 proc., 20 mandatų. 

2. Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai – 21.62 proc.,
19 mandatų.  

3. Lietuvos socialdemokratų par-
tija – 14.44 proc., 13 mandatų. 

4. Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis – 9 proc., 8 mandatų. 

5. Antikorupcinė N. Puteikio ir K.
Krivicko koalicija (Lietuvos centro
partija, Lietuvos pensininkų partija) –
6.07 proc., 0 mandatų. 

6. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-
Krikščioniškų šeimų sąjunga – 5.47
proc., 5 mandatai.

7. Partija ,,Tvarka ir teisingumas”
– 5.34 proc., 5 mandatų. 

8. Darbo partija – 4.69 proc., 0
mandatų. 

9. Lietuvos laisvės sąjunga (libe-
ralai) 2.13 proc., 0 mandatų. 

10. Lietuvos žaliųjų partija – 1.94
proc., 0 mandatų. 

11. Politinė partija „Lietuvos są-
rašas” – 1.71 proc., 0 mandatų. 

12. Lietuvos liaudies partija – 1.01
proc., 0 mandatų. 

13. S. Buškevičiaus ir Tautininkų
koalicija „Prieš korupciją ir skurdą”
(Partija „Jaunoji Lietuva”, Tauti-

ninkų sąjunga) – 0.54 proc., 0 manda-
tų. 

14. „Drąsos kelias” politinė par-
tija – 0.28 proc., 0 mandatų.

Reikia pažymėti, kad norint pa-
tekti į Seimą partijoms reikia gauti 5
proc. rinkėjų balsų – koalicinėms par-
tijoms būtini 7 proc. 

Vienmandatinių apygardų
rinkimų rezultatai:  

1. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-
Krikščioniškų šeimų sąjunga  – 2 iš-
rinkti ir 2 pateko į antrąjį turą. 

2. Tėvynės sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai – 1 išrinktas
ir 42 pateko į antrąjį turą. 

3. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga – 0 išrinktų ir 42 pateko į antrąjį
turą.

4. Lietuvos socialdemokratų par-
tija – 0 išrinktų ir 21 pateko į antrąjį
turą.

5. Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdis – 0 išrinktų ir 12 pateko į ant-
rąjį turą.

6. Partija Tvarka ir teisingumas –
0 išrinktų ir 5 pateko į antrąjį turą.

7. Darbo partija – 0 išrinktų ir 5
pateko į antrąjį turą.

8. Save išsikėlę – 0 išrinktų ir 2
pateko į antrąjį turą.

9. Lietuvos laisvės sąjunga (libe-
ralai) – 0 išrinktų ir 2 pateko į antrąjį
turą.

10. Lietuvos centro partija – 0 iš-
rinktų ir 1 pateko į antrąjį turą.

11. Politinė partija „Lietuvos są-
rašas” – 0 išrinktų ir 1 pateko į antrąjį
turą.

12. Lietuvos žaliųjų partija – 0 iš-
rinktų ir 1 pateko į antrąjį turą.

Antrasis rinkimų turas vyks spa-
lio 23 dieną. 

Balsavimas užsienyje vyko 51 Lie-
tuvos Respublikos atstovybėje. Jose
buvo užsiregistravę 19 207 rinkėjai,
balsavo 14 101 rinkėjas. Jeigu būtų bal-
savę 35 tūkstančiai rinkėjų – būtų
įsteigta atskira rinkimų apygarda iš-

eivijai. Tačiau reikia pažymėti, kad
tai dar ne galutiniai rezultatai, nes ke-
letoje  atstovybių balsai tebeskaičiuo-
jami, laukiama balsavimo biuletenių,
kurie iki atstovybių keliauja paštu.
Pasak VRK pirmininko Zenono Vai-
gausko, galutinių rezultatų laukiama
iki šio ketvirtadienio, spalio 13 die-
nos. 

Dar negalutiniais duomenimis
rinkimuose dalyvavo 2 495 630 rinkė-
jų. 

Negaliojančių biuletenių – 72 158.
Į 141 vietą Seime kandidatavo 14

116. Vyriausiajam kandidatui buvo 88
metai, jauniausiajam greitai sukaks
25-eri metai. Kandidato vidutinis am-
žius 49 metai. Į Seimą tikėjosi patekti
15 milijardierių. 

Vilniaus Naujamiesčio apygar-
doje, kurioje balsavo išeivija ir užsi-
enyje gyvenantys ar laikinai išvykę
Lietuvos piliečiai, balsavusių apygar-
doje rinkėjų aktyvumas buvo 57,98
proc., pirmauja Žygimantas Pavilio-
 nis (Tėvynės sąjunga – Lie tuvos kon-
servatorių demokratų partija). Jis
gavo 44,39 proc. balsų ir pateko į ant-
rąjį turą, kur turėtų susirungti su Li-
beralų partijos kandidatu olimpiniu
čempionu Virgilijumi Alekna (tega-
vusiu nepilnus 19 proc. balsų).  Žygi-
mantui Pavilioniui pritrūko labai ne-
daug, kad būtų išvengęs antrojo turo.
Tačiau reiktų dar kartą pažymėti, kad
dar ne visos užsienio atstivybės atsi-
untė balsavimo rezultatus. 

Paskutiniai pranešimai 

Darbo partijos, nepatekusios į
Seimą,  vadovas V. Mazuronis trau-
kiasi iš šios partijos vadovo posto, iš
savo posto traukiasi ir šios partijos
deleguota Lietuvos Respublikos Seimo
pirmininkė Loreta Graužinie nė. Ji
praneša ir apie pasitraukimą iš Darbo
partijos. 

„Tvarka ir teisingumas” partijos
vadovo postą palieka ir nušalintasis
Prezidentas Rolandas Paksas.

VRK vadovas Zenonas Vai gaus-
kas, šiame poste esantis jau net 23 me-
tus, vakar naktį kalbėjęs apie galimą
atsistatydinimą, šiandien vis dėlto
persigalvojo.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos atstovai rinkimų rezultatų laukia restorane ,,Green Hall”.
Martyno Ambrazo nuotr.
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TELKINIAI

GITANA MERKELIENĖ

Ar daug belikę mūsų, vertinančių gyvą
žodį, gimtąją kalbą, jos nuostabų skam-
besį ir grožį, kai, rodos, kiekviename gy-
venimo žingsnyje kala į galvą infor-
macijos srautai: pardavimai, paskolos,
mokėjimai, karjera, tempas... Nuolati-
nis klausimų-atsakymų ieškojimas
mūsų, sugrįžusių gyventi į gimtinę,
galvose, ieškant tos pusiausvyros tarp
materijos ir meno...

Štai paskutinįjį rugsėjo ketvirta-
dienį Vilniaus M. K. Čiurlionio
namų salę užpildė gana didelė

poezijos mėgėjų ir bičiulių auditorija.
LGUVO (Lietuvių, gyvenusių užsi-
enyje, visuomeninė organizacija „Su-
grįžus”) sukvietė į Undinės Gavėnai-
tės naujos poezijos knygos pristatymą. 

Poetė Undinė Gavėnaitė gimė 1961
m. Kaune, Žaliakalnyje. Tėvams per-
sikėlus į Vilnių, 1967 m.  ji pradėjo lan-
kyti S. Nėries vidurinę mokyklą su su-
stiprinta anglų kalba bei muzi kos mo-
kyklą. Rašyti jaunąją asmenybę pa-
skatino W. Shakespeare, J. Marcinke-
vičiaus bei M. K. Čiurlionio kūryba.
1984 m. baigė Vilniaus universitetą, Is-
torijos fakultetą. 2000–2006 m. U. Ga-
vėnaitė gyveno JAV, Floridos valstijo-
je. „Interna tional Society of  poetry”
narė 2006 metais dalyvavo Baltimorės
poezijos kongrese. Nuo 2006-ųjų gyve-
na Lietuvoje, rašo poeziją lietuvių,

Poezijos vakaras Vilniuje alsavo gyvybe

anglų kalbomis bei kuria muziką. 
„Poezija” – taip ir vadinasi knyga,

kuri buvo pristatyta vakaro metu. No-
vatoriško leidinio eilėse nėra didžiųjų
raidžių bei skyrybos ženklų. Pauzės da-
romos  individualiai – apmąstymui ir

išjautimui. Tuo skaitytojas skatina-
mas dalyvauti, kurti, tobulėti. „Auto-
rius yra Dievas. Mes esame tik rašy-
tojai. Mes tik tie, kurie užrašome. To-
dėl dedikacija yra skirta Dievui”, –
sakė poetė. Ji ypatingą pagarbą ir dė-

kingumą vakaro metu išreiškė savo
mamai: „Be Jūsų, mama, nebūtų nei
manęs, nei poezijos, nei šios knygos”.
Poetę sveikino didelis būrys giminai-
čių, draugų, bendražygių, pagalbinin-
kų leidžiant knygą.

Undinės knygos pristatymas. Alvydo Stričkos nuotr.

Undinę sveikina draugai.                                                                             G. Merkelienės nuotr. Už viską gyvenime Undinė dėkoja savo brangiausiam žmogui – mamai!

Undinės knygelė.Poetę sveikina Ugnius Vaiginis.
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Renginyje savo kūrybą skaitė Ed-
mundas Atkočiūnas ir Gitana Merke-
lienė. Su knygos gimimu atvykęs poe-
tės pasveikinti susirinkusius nuotai-
kingomis gyvos muzikos interpretaci-
jomis pradžiugino muzikos pedago-
gas, „Trimito” vyr. dirigentas Ugnius
Vaiginis, pasidalijęs įspūdžiais iš ben-
dro JAV ir Lietuvos projekto. Tarp
garbių vakaro svečių buvo lakūnas, tei-
sininkas, Vilniaus žemaičių kultūros
draugijos pirmininkas Al vydas Strič-
ka. Mėgavomės A. Strič kos tikros že-
maitiškos tarmės šmaikš tumu.

Vakaro metu U. Gavėnaitė džiau-
gėsi matydama ir cituodama savo pus-
brolį, lietuvių rašytoją Edmundą Ma-
lūką. Ką tik išleistas jo istorinis ro-
manas „Vytauto žemė”, kurio prista-
tymas vyks spalio 27 d. Trakų pilyje. Ko
gero, tai bus pratęsimas, nes vakaro
buvo lyg ir mažai, ištirpo laikas...

Be ypatingos išankstinės režisūros
(kaip pati poetė vėliau vertino) vakaras
buvo pripildytas tikro, gyvo, sultingo
lietuviško žodžio skambesio, fortepi-
jono ir trimito gaivumo, nuoširdžios
žmonių  šilumos. 

Edmundo Atkočiūno sveikinimas: „Esame, kuriame ir tą kultūrą perduosime kitiems.
Turime melst Dievo, kad tai išlaikytume, ir ta patirtis, kuri yra čia, įsikūnytų.”

Atkelta iš 1 psl.

Šv. Mišias aukojo JAV Vyskupų kon-
ferencijos prezidentas arkivyskupas Jo-
seph E. Kurtz, Apaštalinis nuncijus JAV
arkivyskupas Christophe Pierre, Kauno
arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ,
Lietuvos vyskupų konferencijos delega-
tas užsienio lietuviams katalikams pre-
latas Edmundas Putrimas, monsinjoras
Rolandas Makrickas ir kelios dešimtys
lietuvių bei kitataučių vyskupų ir ku-
nigų. Mišioms didingumo suteikė jung-
tinis choras, susidedąs iš Čikagos ,,Dai-
navos” ansamblio, Clevelando ,,Exul-
tate”, Toronto ,,Volungės” ir Philadelp-
hijos ,,Laisvės” choristų.

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo bazilika yra pagrindinė visų JAV
katalikų šventovė. Joje įrengta per dvi-
dešimt tautinių koplyčių. Lietuvių kop-
lyčia, skirta Šiluvos Mergelės Marijos
garbei, yra viena iš ištaigingiausių, pa-
puošta skulptoriaus Vytauto Kašubos Ši-
luvos Marijos statula bei dailininkų Vy-
tauto Jonyno ir Albino Elskaus mozai-
komis. 

„Draugo” info

Iškilmingai atšvęstas
auksinis Šiluvos koplyčios
jubiliejus

LR Seimo rinkimai – kaip balsuota Čikagoje 

Šių metų spalio 9 d. įvyko LR Seimo rinkimai. Ilinojuje ir kitose JAV vidurio vakarų regiono vals-
tijose gyvenantys ir balso teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai turėjo galimybę balsuoti
paštu arba atvykti asmeniškai į vieną iš dviejų balsavimo punktų: generaliniame konsulate Čikagoje

bei Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lemonte.
Asmeniškai balsuoti šiuose rinkimuose atvyko 312 rinkėjų, iš jų 86 balsavo generaliniame konsu-

late Čikagoje, o 226 – PLC. Rinkėjų patogumui PLC, kuriame veikia didžiausia lituanistinė mokykla JAV
bei daugelis kitų lietuviškų organizacijų, buvo sudaryta galimybė balsuoti dvi dienas  –spalio 8 ir 9 d.. 

Kaip ir per ankstesnius rinkimus, daugiausia piliečių balsuoja paštu. Iki spalio 9 d. į generalinį kon-
sulatą Čikagoje atsiųsta 273 LR piliečių balsų. Per artimiausias 5 dienas (iki spalio 14 d.) tikimasi su-
laukti dar apie 100 paštu balsavusių rinkėjų biuletenių.

Spalio 9 d. suskaičiuoti konsulate Čikagoje bei PLC, Lemonte, gauti balsai pasiskirstė taip: vien-
mandatėje apygardoje: Žygimantas Pavilionis – 366, Virgilijus Alekna – 56, Dovilė Šakalienė – 44, Al-
vydas Medalinskas – 23, Elona Švipienė – 20. Daugiamandatėje apygardoje: Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai – 335, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 50, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
partija – 48, Lietuvos socialdemokratų partija – 25, Lietuvos liaudies partija – 23. Kitos partijos ir kan-
didatai gavo po mažiau balsų.

Kadangi per pirmą rinkimų turą vienmandatėje Naujamiesčio apygardoje LR Seimo nario išrink-
ti nepavyko, š. m. spalio 23 dieną vyks antras LR Seimo rinkimų turas. Išsamią informaciją apie balsavimo
tvarką galima rasti Vyriausios rinkimų komisijos tinklalapyje – www.vrk.lt. Kviečiame balso teisę tu-
rinčius Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai dalyvauti rinkimuose.

LR generalinio konsulato 

Čikagoje info ir nuotr.Balsavimo konsulate akimirkos
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DONATAS  JANUTA

Šią vasarą Ukrainoje apvažinėjau dalį buvusių Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) valdų, pama-
čiau šiek tiek išlikusio LDK paveldo ir pabendravau
su Ukrainoje dabar gyvenančiais lietuviais.

Kai Lietuvos valstybė tęsėsi nuo Baltijos iki
Juodosios jūros,  į ją įėjo ir dabartinės Ukrai -
nos žemės. Vilnius valdė tas žemes apie 250

metų – nuo 1321 iki 1569 metų Liublino unijos, kada
Ukrainos žemės perėjo Len kijai. Tačiau ir po Liub-
lino unijos Lie  tuvos didikai ir jų palikuonys toliau
veikė Ukrainoje – gyveno, kovojo, statė pilis.   

Apie 1321-uosius metus (tiksli data nenustatyta)
Gediminas sumušė Kijevo kunigaikščio kariuome-
nę prie Irpinės upės ir užėmė Kijevo že mes. Bet Ki-
jevas dar vis turėjo mo kėti duoklę Aukso ordai, kol
Gedi mino sūnus Algirdas su savo brolio Karijoto
trim sūnumis 1362-aisiais metais prie Mėlynųjų
Vandenų Auk so ordą sutriuškino. Po šios pergalės
didelė dalis šiandienos Ukrainos tapo įjungta į Lie-
tuvos Didžiąją Kuni gaikštiją. 

Taip Algirdas Lietuvai atvėrė kelią tarp Vidu-
rio Europos ir Krymo  prekybininkų. Saugoti tą pre-
kybos kelią Algirdas paskyrė Karijotaičius, kurie Uk-
rainoje statė pilis ir steigė miestus. Valdant šias že-
mes, jiems teko kovoti ne tik prieš mongolus-totorius,
bet ir prieš mūsų kaimynus lenkus. Ukrainiečių šal-
tiniai rašo, kad vietiniai gyventojai draugiškai
priėmė Karijotaičius ir jų veiklą – kaip išvaduoto-
jus iš mongolų-totorių priespaudos.         

*   *   *     

Su manim Ukrainoje keliavo prityrusi keliautoja
dukra Andrea ir Kau  ne gimęs ir augęs ukrainiečių
kilmės daktaras Vladimiras Petren ko, kuris buvo ne
tik mūsų vertėjas, bet ir puikus kompanionas. Visą
ke lionę, pagal mano pageidavimus ir vietines gali-
mybes, iš anksto organizavo čikagiškis Algis Grigas
kartu su daktaru Petrenko.   

Skrydis iš Vilniaus į Kijevą truko nepilną va-
landą. Kijevo oro uoste mus pasveikino, kaip visus
atvykstan čius į Ukrainą, pranešimas dide lėm rai-
dėm, ukrainietiškai ir angliš kai: „NESIŪLYKITE KY-
 ŠIŲ. KYŠIS YRA NUSIKALTIMAS”. Tai vienas da-
bartinės Ukrainos reiškinių – giliai įsišaknijusi val-
dininkų korupcija. Neaišku, ar gyventojai labiau ne-
 kenčia savo korumpuotų valdininkų, ar rusų dėl pa-
grobto Krymo ir nesibaigiančių karo veiksmų Rytų
Ukrai noje.

Mes norėjome maršrutą pradėti automobiliu iš
Lvovo miesto ir baigti Kijeve, tačiau iš Vilniaus į Lvo-
vą mums pasitaikė skrydis su persė dimu Kijeve. Ir
dar septynias valandas reikėjo laukti Kijevo oro uos-
te. Oro uostas modernus ir prilygsta Vakarų šalių oro
uostams, bet ne ke tinome jame septynias valandas
nuobodžiauti.   

Praėjus pasų kontrolę, mus pa sitiko užsakytas
vairuotojas su mašina ir nuvežė į Kijevo centrą pa-
sidai ryti ir papietauti. Pakeliui iš oro uos to geru plen-
tu pravažiavome pro automobilių parduotuves „Vol-
vo”, „Porsche”, „Volkswagen”, pro „Mc Do nald’s” už-
kandinę, matėme kitų ži nomų tarptautinių verslų už-
 ra šus. Bu vo antra valanda po pietų, oras karštas ir
tvankus, artėjant prie miesto automobilių susi-
kimšimas didėjo.  

Važiuojant  vairuotojas aiškino, kad kitoje mies-
to pusėje yra tipiškas sovie tų statybos rajonas – vien
aukšti pastatai, nėra medžių nei žalumynų, viskas
pilka. Andrea atsiliepė, kad skamba lyg New Yorko
Manhattan, kur ji gyvena. Pats miesto centras ne ką
skiriasi nuo Vakarų Europos mies tų. Truputį pasi-
dairėme mieste, papietavome ir grįžome į oro uostą

Lietuviškoje Ukrainoje pasidairius

Čiurliono lituanistinės mokyklos patalpose, Lvove, Ukrainoje.  Iš kairės:  Valdimiras Petrenko,  Andrea Janutaitė, Ole -
gas Trocenko, Donatas Januta, Marina Trocenko Renke,  Vytautas Naruševičius ir Vytautas Vaitekauskas.

Donato Janutos archyvo nuotraukos

tęsti skrydžio į Lvovą. 
Prieš apytikriai 10 metų Ukrai noje veikė 11 lie-

tuvių draugijų.  Jos puoselėjo lietuvių kultūrą, li-
tuanis tinį švietimą, ruošė lietuviškus ren ginius, dai-
nų ir šokių šventes. Še šiuose Ukrainos miestuose vei-
kė sekmadieninės lituanistinės mokyklos. 

Ta veikla šiandien tęsiama, bet ryškiai suma-
žėjusi. Kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, nema-
žai Ukrai nos lietuvių, turėdami arba įsigiję Lietuvos
pasus, išvažiavo į Angliją, Airiją ir kitas šalis už-
darbiauti. Kiti išvyko Lietuvon, nes Ukrainoje eko-
 no minis gyvenimas sunkus. Taip pat užgrobus Kry-
mą ten nustojo veikti dvi lietuvių draugijos; prasi-
dėjus karui su Rusija nustojo veikti Donba so lietu-
vių draugija. 

Ukrainoje lietuvių yra beveik vien mišrios šei-
mos – lietuvis vedęs ukrainietę arba ukrainietis ve-
dęs lie tuvę. Senbuvių lietuvių Ukrainoje lyg ir
nėra.  Visi atsiradę jau po Ant rojo pasaulinio
karo. Vieni – buvę Si biro tremtiniai ir jų palikuonys.
Kiti – Raudonosios armijos kariai, čia pa skirti. Treti
– čia apsigyvenę darbo ar meilės reikalais. 

Lvovas

1848 metais valstiečių ir darbi nin kų revoliuci-
niai sukilimai vyko beveik kiekvienoje Europos ša-
ly je. Tie sukilimai neaplenkė ir šio krašto. Todėl Aust-
rijos imperija, ku riai ši Ukrainos dalis tada pri-
klausė, Lvove pasistatė tvirtovę apsisaugoti ne nuo
svetimųjų, priešų, bet imperijos valdžią apsaugo-
ti nuo savų gyventojų.    

Nedaug kas likę tos tvirtovės. Bet vienas bokš-
tas likęs, dabar pertvar kytas į penkių žvaigždučių
viešbutį „Citadel Inn”, kuriame apsigyveno me. Kas
vakarą grįžę iš dienos eks kursijų, kad ir labai vėlai,
prie baro šiame bokšte-viešbutyje atsisėsdavo me su
vynu, su ukrainietiška gorilka ir su užkandžiu.    

Vokiečių pirkliai ir amatininkai Lvove vyravo
jau nuo XIII šimtmečio. XIV amžiuje, kai lietuviai ko-
vojo su lenkais dėl šių žemių, Lvovas ėjo iš rankų į
rankas. Vėliau Lvovas daug metų priklausė Lenki-
jai, paskui Aus trijos imperijai, o tarpukariu –
vėl Len kijai.  

Gatvėse ir restoranuose matyti daug lenkų ir vo-
kiečių turistų, kurie grįžta į „savą” kraštą pasi-
žvalgyti. Mies to architektūra rodo Austrijos impe-
rijos vokišką įtaką. Žmogus jautiesi lyg vaikščiotum
kuriame nors Vokietijos ar kitame Vakarų Europos
mieste. 

Labai gražus Lvovo operos teat ras, austrų sta-
tytas 1900 metais. Pa sisekė mums gauti gerus bilie-
tus į Mozarto „Figaro vedybų” spektaklį. (Palyginus„Frau Ribbentrop” alus.

Iš KELIoNės sugrįžus
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su JAV operos bilietų kai na, beveik sar-
mata, kad už gerą spektaklį mokėjome
tiek mažai – atskira ložė kainavo tik-
tai 10 dol. asmeniui.) Marcelinos rolę
operoje vaidino mums negirdėta so-
listė lietuviška pavarde Irena Kiber-
taitė (Ірина Кібертайте).  

Lvovo kraštas trumpai priklausė
Gedimino sūnui Liubertui. Čia veikė
ir kiti Lietuvos Didžio sios Kuni gaikš -
tijos vietininkai, karžygiai ir didikai.
Žalgirio mūšyje 1410 m. paimti į ne lais-
vę vokiečių riteriai buvo laikomi bu-
vusioje Lvovo tvirtovėje.   

Vincas Krėvė, nors studijas pra dė-
jo Kijeve, įsgijo filosofijos daktaro
laipsnį Lvovo universitete. Lietuviš ko
paveldo žymių šiame mieste ne-
 daug. Tačiau šis tas yra.  

Lvovo istorinėse Ličiakovo kapi nė-
se palaidota 1863 metų sukilėlių lie tu-
vių, kurie buvo pabėgę į šį kraš tą. Tarp
jų – iš Birštono kilęs Adomas Domi-
nykas Bartuševičius, kuris po  su kili-
mo Lvove leido laikraščius ir kny-
gas. Kitas buvęs sukilėlis – Lvove pa-
laidotas Simonas Vizūnas Šidlaus kas,
kuris sugebėjo išgelbėti ir išvežti į
Lvovą sukilimo kovų vėliavą.

Leonas Sapiega (ne tas Lietuvos di-
dysis etmonas Leonas Sapiega, kuris
palaidotas Vilniaus Šv. Mykolo baž-

nyčioje, bet Sapiegų giminės vė lesnis
bendravardis), buvęs 1830–1831 m. su-
kilėlių vadas, vėliau finansiškai rėmęs
1863 m. sukilimą, kurį laiką gyvenęs
Lvove. Tarp jo kitų nuopelnų yra tai,
kad jis čia pastatė geležinkelį. Sako,
kad dabartinė Banderos gatvė anks-
čiau vadinosi Sapiegos gatve.  

Yra didelė ir įspūdinga Ado-
 mo Mickevičiaus statula. Bet negalima
jos priskirti prie lietuviško paveldo,
nes čia jis ne lietuvis, o uk rai nie tis, –
kaip Lenkijoje jis lenkas, o Gu-
 dijoje/Baltarusijoje gudas. Šau nus vy-
 ras buvo tas mūsų visų Mic ke vi čius –
turi net keturias pilietybes. O mes, lie-
tuviai, vien dėl dvigubos pilie tybės ne-
sutariame. 

Išvažiavę iš miesto aplankėme ku-

nigaikščių Ostrogiškių Stare Selo pi-
lies griuvėsius. Vienu laiku ta pilis pri-
klausė ir Radviloms. Belaipinė da mas
tuose griuvėsiuose paslydau ir viena
ranka prisiliečiau prie dilgėlių – pa-
raudonavo ir skaudžiai niežėjo visą
dieną. Greta griuvėsių – kaime lis, ku-
riame ganosi ožkos, vištos, kie muose
šunys loja.  

Lvovo turgeliuose netrūksta Vla-
 di mirą Putiną išjuokiančių karika tū-
 rų. Bet buvo įdomu užtikti ir antausį
Vokietijos Angelai Merkel už tai, kad
Vokietija čia matoma kaip pataikau-
janti Maskvai.  

Viena rūšis alaus su Merkel vo kiš  -
ka kariška uniforma pavadinta „Frau
Ribbentrop”. Įdomu, kad ir čia dar ne-
užmirštamas Molotovo-Rib ben tropo
paktas, kuris atidavė Mask vai Ukrai-
ną kartu su Baltijos šalimis.  

Lvove veikia Lietuvos genera li-
 nis garbės konsulatas. Teko susitikti su
draugiška ir energinga konsulo at sa-
kingąja sekretore Beatriče Bi liavtsyv.
Lvovo lietuvių draugijai pri-klauso
apie 140 narių. 

Lituanistinę mokyklą lanko 40
mokinių. Mokyklai patalpas gauna iš
valdžios nemokamai buvusiame Pio-
 nierių namų komplekse, kuriame tu -
ri savo kambarius ir lenkai, rusai ir

kiti. Sako, kad beveik su kiekvienu mo-
kiniu reikia dirbti atskirai, nes mo ki-
nių lietuvių kalbos žinojimas yra labai
skirtingas. Viena mergina – tėvas lie-
tuvis, motina ukrainietė – visiškai
nemokėjo lietuviškai, bet mo kytojos
Marinos Trocenko-Ren ke pastangomis
išmoko lietuviškai tiek, kad buvo pri-
imta į Vilniaus universitetą, kuriame
dabar studijuoja 3-iame kurse. 

Susėdus restorane su tuzinu vie ti-
nių lietuvių – mokytoja Marina Ren ke,
lietuvių draugijos pirminin ku Vytau-
tu Naruševičium, iš Ivano Franko
miesto atvykusiu Vytautu Vai tiekaus-
ku ir kitais, papietavome ir pasikal-
bėjome. 

Bus daugiau

Kunigaikščių Ostrogiškių pilies griuvėsiai.                           D. Janutos archyvo nuotraukos

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Nuostabusis vokiečių kompozitoriaus Richard Wagner ciklas ,,Der Ring
des Nibelungen” (,,Nibelungo žiedas”) pagaliau sugrįžta į ,,Vėjų mies-
tą”. Jei dar nesate matę šios operos, nusiteikite patirti neįsivaiz-

duojama. Šioje epinėje Wagner fantazijoje figūruoja dievaičiai ir milžinai,
nykštukai ir nimfos, meilė ir grožis, jėga ir turtas. Tai, ko gero, vienas iš pa-
čių aistringiausių kada nors parašytų kūrinių. Būtent šio ciklo pirmąją dalį,
,,Das Rheingold” (,,Reino auksas”), Čikagos Lyric Opera pasirinko savo nau-
jojo sezono atidarymui, kuris įvyko šeštadienį, spalio 1 dieną. Spektakliui
įgyvendinti pasitelkti ypatingi ištekliai: padidintos sudėties orkestras, ku-
riam dirigavo seras Andrew Davis, pasauliniu mastu pripažinti solistai ir
nauja scenos technologija, įgalinusi sukurti kvapą gniaužiančius vizuali-
nius efektus. Dramatiškas pasakojimas, nuostabi muzika, išradinga sce-
nografija susilieja į sudėtingą, tačiau harmoningą visumą. Dvi su puse (be
pertraukos) valandos trukęs spektaklis prabėgo nepastebimai greitai – pra-
skrido tarsi stebuklingas feniksas. Kaip supratote, tai tik pradžia – teatro
vadovybė nutarė per artimiausius ketverius metus pamaloninti Čikagos mu-
zikos mėgėjus visomis ,,Nibelungo žiedo” ciklo operomis. Drąsaus muziki-
nio užmojo kuliminacinis akordas nuskambės 2020 metais.

Keturių operų ciklas ,,Nibelungo žiedas” (,,Reino auksas”, ,,Valkirija”,
,,Siegfriedas” ir ,,Dievų sutemos”) – unikalus muzikinis reiškinys. Operų
libretus kompozitorius sukūrė remdamasis XIII a. vokiečių eiliuotu epu ,,Ni-
belungų giesmė” bei ankstyvesniais skandinaviškaisiais jo šaltiniais (ni-
belungai – tamsos ir ūkanų krašte Nibelheime gyvenantieji ir didelius tur-
tus valdantieji nykštukai; vokiškai ,,nebel” – tarmiškai ,,nibel” – reiškia ,,ūka-
na”). Ciklo visuma pagrįsta leitmotyvų sistema; kai kurie – pavyzdžiui, auk-
so, žiedo, kalavijo ir kiti motyvai pasikartoja visose operose. Visas ciklas pir-
mą kartą buvo parodytas tam tikslui Beyreuth mieste (Bavarijoje) pasta-
tytame teatre 1876 m. rugpjūčio 13 d. Nuo tada ten vyksta Wagner operų fes-
tivaliai. Po kompozitoriaus mirties iš pradžių jiems vadovavo jo žmona Co-
sima (vengrų kompozitoriaus Franz Liszt duktė), vėliau, 1908–1944 m. – jų
sūnus Siegfried su žmona Winifred; 1951 m. festivalius atnaujino jųdviejų
sūnūs, kompozitoriaus vaikaičiai Wolfgang ir Wieland. Operos ,,Reino auk-
sas” premjera įvyko 1869 m. rugsėjo 22 d. Miunchene.     

Nukelta į 11 psl.

TEATrų Ir KoNcErTų
sALėsE

Wagner opera – kino filmo trukmės?
Lyric Opera pradėjo 62-ąjį sezoną

Eric Owens-Wotan ir Tanja Ariane Baumgartner-Fricka. 
Todd Rosenberg nuotraukos

Laura Wilde-Freia
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Kad Lietuvos valdovų rūmų muziejus veiktų, 
prisidėjo ir paramos komitetas JAV 

Iš Valdovų rūmų paramos komiteto JAV 
2016 m. ataskaitos JAV LB Tarybai

REGINA NARUŠIENĖ 

2003 m. rugpjūčio 14 d. JAV kelių entuziastų pa-
stangomis buvo įsteig tas Valdovų rūmų paramos
komitetas (VRPK), kuris gyvuoja ir dabar, veikia ir
remia tolesnį, dar ne visiš kai atstatytų Lietuvos
valdovų rūmų atkūrimą. Komitetas žengia jau savo
gyvavimo keturioliktuosius metus. Daug kas pasi-
keitė nuo įkūrimo da tos. Tada, kai komitetas susi-
kūrė, Val dovų rūmams (VR) labiausiai reikėjo pa-
laikymo iš žmonių, tautos ir visa me pasaulyje, taip
pat ir JAV, pa bi rusių tautiečių. JAV lietuvių palai-
kymas visad buvo stiprus ir girdimas, nes jie kaip
vienas stovėjo už šio Lie tuvos istorinio simbolio at-
kūri mą, rėmė jį ir mintimis, žodžiais, darbais, o
svarbiausia – savo aukotais pinigais, finansavo
kaip patį Rūmų atsta tymą, taip ir atskirų menių
įrengimą bei reikalingų projektų įgyvendini mą.
Ypač tai buvo svarbu tada, kai atskiri Lietuvos vei-
kėjai, žinomi moks lo žmonės, istorijos profesoriai
ir jų šalininkai stovėjo prie atstato mų rūmų, šauk-
dami ir ragindami juos sugriauti, nušluoti nuo že-
mės pa viršiaus. Iš mūsų pusės ateidavo ramus, ty-
lus aukotojų rūmams pasi ryžimas: atstatykime,
neklausykime neišmanėlių. Žinoma, kartu atei-
davo didesnė ar mažesnė auka, paremiant istorinio
objekto atstatymą. 

Šiandien jau džiaugiamės, kad Lietuvos VR
muziejus, nors ir ne visiškai atstatytas, bet jau vei-
kia ir susilaukia gausių lankytojų bei gero įverti-
nimo. Likusieji atstatymo ir įrengimo darbai toliau
vyksta ir, jei bus gauta pakankamai lėšų darbus tę-
sti, planuojama VR atstatymą baigti Lietuvos Ne-
priklausomybės šimtmečio jubiliejui, 2018 metais.
Tad pinigų jiems dar reikės, ir mes ga lėsime prisi-
dėti savo sukauptomis lė šomis bei naujomis auko-
mis. 

Šių metų ataskaita apžvelgsime VRPK
2015–2016 m. darbus, kurie buvo atlikti po JAV LB
Tarybos sesijos 2015-ai siais. Visos surinktos ir dar
jokiems projektams nepanaudotos lėšos yra laiko-
mos „Merrill Lynch” institucijoje. Šiuo metu VRPK
JAV sukauptų lėšų banko sąskaitoje, pagal 2016 m.
birželio 30 d. pateiktą ataskaitą, yra 77 635 dol. Ne-
 seniai, jau po šios ataskaitos, komi teto iždą pasiekė
nauja didelė auka – mūsų komiteto narė Milda Nap-
jus įteikė 9 269 dol. auką, skirtą jos pa si rinkto pro-
jekto įgyvendinimui. Tai gi šiuo metu saugomų
aukų reali suma yra 86 904 dol. Dalį lėšų esame in-
vestavę ir jau turime uždirbę iš di vi dentų 731 dol.,
iš įvykdytų investicijų – 763 dol. bei iš įvairių kitų
pajamų – 182 dol., o iš viso: 1 607 dol.

Nors atidarius VR įrengtąją dalį mūsų komi-
teto veikla sulėtėjo, darbai ir veikla vyksta. Per at-
siskaitomąjį laikotarpį komitetas surengė du po-
sėdžius, kuriuose buvo susipažinta su finansine
padėtimi ir kas pusmetį pateikiamomis banko atas-
kaitomis: VR 2015 m. finansinė ataskaita, kurią pa-
teikė „Merrill Lynch” 2015 m. gruodžio 31 dienai,

patvirtinome 2016 m. vasario 29 d. posėdyje. 2016
m. rugpjūčio 30 d. posėdyje protokolu patvirtinome
2016 m. I pusmečio finansinę ataskaitą. Taip pat šių
posėdžių metu aptarda vome gaunamą VR atstatymo
ir įgy vendinamų projektų informaciją, svarstėme
naujus projektus, kuriuo se galėtume dalyvauti pri-
sidėdami lėšomis. 

Kaip jau buvo ne kartą minėta, komitetas pasi-
rinko ir įsipareigojo iš VR rėmėjų surinktų lėšų fi-
nansuoti VR Gotikinės menės įrengimą. 2009 m.
buvo paklotos Gotikinės salės ke ramikinės grindys,
gavus patvir ti ni mus apie atliktus darbus VR para-
mos JAV komitetas apmokėjo darbus. Taip pat ko-
mitetas finansavo Gotiki nės menės koklinės kros-

Valdovų rūmai. M. Kaminsko nuotr.

Valdovų rūmų salė.

Valdovų rūmų radiniai: kareivėliai, grindų plytelė su sirena.                                                              Valdovų  rūmai.lt nuotraukos
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nies atsta ty mą ir atliktus darbus. Ko-
miteto su kauptomis lėšomis buvo fi-
nansuoti kiti Gotikinės menės inter-
jero darbai ir įrengimai: skliautų ner-
viuros (stiu kas), skliautų nerviurų
profiliuo tų plytų kopijų intarpų ga-
myba, Gotikinės salės langų vitraži-
nis įstiklinimas apvaliais stiklais, jų
atga mi nimas pagal archeologų suras-
tus XV, XVI, XVII a. senųjų rūmų
langų vitra žinius pavyzdžius. Taip pat
JAV ko mitetas finansavo Gotikinės
menės gotikinių, metalu kaustytų
ąžuolinių durų gamybą. Iš šio komi-
teto surinktų aukų buvo finansuota
dviejų Go tikinės salės šviestuvų ga-
myba. Di džiojoje renesansinėje me-
nėje finansuotas austo frizo dizainas,
turintis Lietuvos valstybės, 10 ap-
skričių ir 60 savivaldybių heraldinius
ženklus. Taip pat trečiojo aukšto ant-
ikameros sieninės tapybos darbai –
herbinis frizas, kuriame pavaizduota
žymiausių XV–XVII a. Lietuvos di-
dikų giminių 23 herbai.  Iš komiteto
su rinktų lėšų įsipareigota apmokėti
Gotikinės menės skliautų raktinių ak-
menų su herbais gamybą ir paruo-
 šimą. Komiteto narė Milda Napjus su
sūnumi Eriku per VRPK JAV savo as-
menine auka finansavo Saulės laikro-
džio projekto sukū rimą ir gamybą,
taip pat jo bokštelio smailės gamybą.
Apie šį projektą gan plačiai rašė lie-
tuviška spauda, juo susidomėta kaip
pavyzdiniu net už sienyje. Milda Nap-
jus su sūnumi no rėjo konkrečiais pro-
jektais prisidėti prie VR atkūrimo.
Sužino jusi apie įvairius projektus, ku-
riems reikia paramos, išsirinko Sau-
lės laik rodį, o po to parėmė to paties
bokštelio šalmo smailės projektą. Iš
viso VR pietų fasado mažojo bokštelio
dekorui – Saulės laikrodžio ir smailės
projektams – sukurti ir įgyvendinti
abu mecenatai Milda Skučas-Napjus
ir Erikas Aras Napjus skyrė per 35
tūkst. dolerių Taip pat M. Napjus lė-
šomis bus pagamintas VR maketas,
kurį VR žada naudoti parodose čia
pat, muziejuje, bei rengiant parodas.
Gerb. Milda šį projektą pasirinko pati
ir paaukojo net 10 000 dol. 

2015 m. metais komitetas taip pat
suteikė paramos VR šešiolikos info-
terminalų programavimui ir dizaino
darbui. Šiuose terminaluose lankyto-
jas galės susipažinti su VR istorija,
rinkiniais, kultūros vertybėmis ir rė-
mėjais.

Kaip jau žinote, Lietuvos tūks-
tantmečio jubiliejaus proga JAV pa-
ramos komitetas pagamino 1922 m.
Amerikos lietuvių Lietuvai pado va-
 no to Laisvės varpo pavyzdžiu Lietu-

vos tūkstantmečio varpą ir jį padova-
nojo VR. Taip pat finansavo šio Varpo
stovą ir jo gamybą, ak  ty  viai dalyvavo
kuriant jo projektą, parenkant di-
zainą bei marmurinės lentelės su
įrašu gamybą. JAV Para mos komite-
tas iš surinktų aukų pri sidėjo prie
Garbės aukotojų lentos (JAV aukotojų
dalies) pagaminimo. 

Stefos Urban dėka finansuojamas
jau antras VR leidinys – prof. M. Jučo
knyga apie Lietuvos Didžiąją Kuni-
 gaikštystę. Ji jau yra atspausdinta, o
„Merrill Lynch”, įpareigota Komite to,
tas lėšas apmokėjo. 

Tenka apgailestauti, kad planas
išleisti mūsų numatytas likusias lė-
 šas ne vėliau kaip šiais metais, ir to-
liau neįgyvendintas, kadangi VR ne-
atlieka mūsų užsakytų dar bų. Tačiau
turime suprasti, kad kai kurie atku-
riamieji darbai yra gan sudėtingi, rei-
kalauja kruopštumo, kantrybės, ati-
dumo. Ne viskas einasi kaip norėtųsi,
nes dalis projektų, detalių gaminami
pagal archeologų radinius, stengia-
masi juos pagaminti artimus turi-
miems rūmų radiniams.

Pagal mūsų komiteto ankstesnius
įsipareigojimus ir nutarimus, mums
liko sumokėti už Gotikinės menės
sienų dažymą ir skliautų raktinius
akmenis. VR direktorius vis žada tą
darbą atlikti tuojau, bet jis vis dar ne-
baigtas. Prieš kurį laiką buvome iš-
reiškę susirūpinimą dėl netinkamo
raktinių akmenų h e raldinių skydų at-
likimo ir jų spalvinimo, neatitinkan-
čio istorinio palikimo. Dr. E. Rimša
sutiko su tuo pastebėjimu. Galbūt
vyksta tam tikri ko rekcijos darbai,
tad jais gal ir galima paaiškinti su-
stojusį projekto įgyvendinimą. VR
yra tik pusiau baigti, todėl reikės ir
daugiau pi nigų jiems baigti. Kaip ma-
tote iš pra nešimo ir ataskaitos, dar
turime lėšų, ateina ir naujos aukos iš
norinčių prisidėti prie Lietuvos VR
atstatymo. Mielai kviečiame savo au-
komis ir toliau remti šio svarbaus is-
torinio paveldo atkūrimą ir įren gimą.
Visi norintys paremti VR tolesnę sta-
tybą dar gali prisi dėti. Aukas pra-
šome siųsti: Audro nei Užgirienei,
1056 Saxony Drive, High land Park,
Illinois 60035.

Likusiomis neišnaudotomis lėšo-
 mis bus finansuojami nauji VR atkū-
rimo projektai. 

Šiais metais dar reikia atlikti du
svarbius darbus: paruošti mūsų ko-
 miteto JAV veiklos apibūdinimą, ku-
 ris bus pristatytas VR ekspozicijoje.
Komiteto narė Violeta Rutkauskienė
jau baigia tai atlikti. Antrasis darbas,

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 

kurį norime paruošti VR ekspozicijai,
yra informacija, pristatanti JAV lie-
tuvių indėlį atkuriant Lietuvos vals-
tybingumą. Darbas jau vyksta ir jau
tuoj turėsime visą informaciją ir api-
būdinimą. Taip pat bandome su rinkti
svarbius autentiškus dokumentus ar
jų sertifikuotas kopijas, liudijančias
tą indėlį ir didelį nuveiktą JAV lietu-
vių ir valstybinių Ame rikos įstaigų
darbą už Lietuvą, įtvir tinant jos sau-
gumą pasaulyje. Pa galbos dėl šių do-
kumentų kreipėmės į senatorių Dick
Durbin ir kongresmeną John Shim-
kus. 

Šiuo metu VRPK yra 10 narių: Al-
gimantas Gustaitis (JAV LB valdybos
atstovas), Regina Narušienė (pirmi-
ninkė), Milda Nap jus, Vida Radve-

nienė, Vaiva Ragaus kaitė, Marija Re-
mienė, Violeta Rut kauskienė (sekre-
torė), Laima Žliobie nė, Dalia Bada-
rienė, Audronė Užgi rienė (iždininkė),
visi aktyvūs ir daug dirbantys VR at-
sta tymui pritariantys žmonės. Ma-
lonu, kad tarp jų turime ir dvi nares –
Mildą Napjus ir Vidą Radvenienę, ku-
rios atski riems VR projektams remti
yra pa aukojusios ne vieną de šimtį
tūkstan čių dolerių.

Nuoširdžiai dėkoju visiems  VR
atstatymo rėmėjams, auko tojams ir
Paramos JAV komitetui, kuris akty-
viai dirba, siekdamas tikslingai pa-
naudoti aukotojų paskirtas lėšas.

Regina Narušienė – Valdovų rū mų
paramos komiteto JAV pirminin kė.

Koklis su lytėjimo alegorija. Koklis su medžioklės scena.

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org/kalendorius
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentė: žmonės balsavo už permainas
Vilnius (Prezidentūros info) –

Vertindama pasibaigusį balsavimą
Seimo rinkimų pirmajame ture Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė sako, jog
žmonės rinkosi permainas.

„Akivaizdu, kad žmonės balsavo
už permainas ir prieš skandaluose pa-
skendusią koaliciją. Bet rinkimai dar

nesibaigė – kam patikėti šalį rinkėjai
galutinai nuspręs antrajame rinkimų
ture”, – teigia šalies vadovė. 

Seimo rinkimuose iš viso varžėsi
14 politinių jėgų: dvylika partijų - sa-
varankiškai, o keturios - sudariusios
dvi koalicijas.

NATO kritikuoja Rusiją dėl raketų Kaliningrade

Vilnius („Draugo” info) – Po dvie-
jų savaičių, spalio 23-iąją, 67-iose rin-
kimų apygardose vyks antrasis Seimo
rinkimų turas, sakė Vyriausiosios rin-
kimų komisijos pirmininkas Zenonas
Vaigauskas. 

Vilniuje, Antakalnio rinkimų apy-
gardoje, laimėjo konservatorių kan-
didatė Ingrida Šimonytė (53,33 proc.),
Kuršėnų-Dainų apygardoje – „valstie-
čių” atstovė parlamentarė Rima Baš-
kienė (51,58 proc.). 

Pirmajame ture laimėjo du Lietu-
vos lenkų rinkimų akcijos – Krikščio-
niškų šeimų sąjungos atstovai. Šalči-
ninkų-Vilniaus rinkimų apygardoje
nugalėjo šios kadencijos parlamenta-
ras Leonardas Talmontas, surinkęs
67,86 proc. balsų ir tapęs daugiausia
balsų pirmajame rinkimų ture pel-
niusiu kandidatu. Medininkų rinkimų
apygardoje gerai pasirodė ir kitas šios
partijos atstovas Česlavas Olševskis,
gavęs 60,19 proc. balsų. 

Vakarinėje rinkimų apygardoje
kandidatuvusiam dabartinės kaden-
cijos Seimo nariui Povilui Urbšiui ne-
daug pritrūko, kad patektų į Seimą, nes
nuo galiojančių biuletenių jis surinko
51,32 proc. balsų, net nuo dalyvavusių
rinkėjų – 47,95 proc. balsų – jam teks
dalyvauti antrajame rinkimų ture. 

Po pirmojo Seimo rinkimų turo pa-
tekti į parlamentą vilties nebeturi apie

30 dabartinių parlamentarų. Daugu-
ma Seimo narių, kurie kitos kadencijos
parlamente nebedirbs, priklauso Darbo
partijos frakcijai. Ši partija neperžen-
gė 5 proc. rinkimų barjero.

Seimo durys užtrenktos Vytautui
Gapšiui, Gintarui Tamošiūnui, Artū-
rui Paulauskui, Valdui Skarbaliui,
Sergejui Ursului, Vilijai Filipovičienei,
Sergejui Dmitrijevui, Mečislovui Zas-
čiurinskui, Vydui Gedvilui, Raimun-
dui Paliukui, Kęstučiui Daukšiui, Aud-
ronei Pitrėnienei, Zitai Žvikienei, Ri-
čardui Sargūnui, Šarūnui Biručiui,
Viktorui Fiodorovui, Gediminui Ja-
kavoniui, Raimundui Markauskui. Jie
nepateko į antrąjį turą vienmandatė-
se rinkimų apygardose.

Neperrinkti su „Drąsos keliu” į da-
bartinį Seimą patekę Audrius Nakas,
Jonas Varkala, buvę konservatoriai
Vida Marija Čigriejienė ir Arimantas
Dumčius, bandę savarankiškai kan-
didatuoti, buvęs „tvarkietis” Remigijus
Ačas.

Seimo nario mandato turėtų ne-
betekti iš Darbo partijos frakcijos pas
liberalus perėję Saulius Bucevičius
ir Jolita Vaickienė.

Kitame parlamente nebebus „tvar-
kiečio” Rimo Ručio, socialdemokrato
Eduardo Šablinsko, Albino Mitrulevi-
čiaus, Arūno Dudėno, Broniaus Pa-
užos, Antano Nesteckio.

Vyks antrasis Seimo rinkimų turas

Vilnius (Mano vy-
riausybė) – Užsienio rei-
kalų ministras Linas
Linkevičius susitiko su
naująja Jungtinių Ame-
rikos Valstijų ambasa-
dore Lietuvoje Anne
Hall. Susitikime aptarti
aktualūs dvišalių Lietu-
vos ir JAV santykių, eko-
nominio bendradarbia-
vimo, regioninio ir tarp-
tautinio saugumo ir gy-
nybos politikos klausi-
mai.

Ministras, pasvei-
kindamas ambasadorę
pradėjus darbą Lietuvoje, pasidžiaugė
ilgamete ir tvirta Lietuvos ir JAV par-
tneryste, intensyvia dvišale Lietuvos
ir JAV santykių darbotvarke, vizitų ir
renginių gausa, augančiu Lietuvos
eksportu į JAV bei išreiškė viltį, kad
dirbant kartu ir toliau bus stiprinami
abipusiškai naudingi ryšiai.

Susitikimo metu ministras pa-
brėžė transatlantinio ryšio svarbą ir
JAV lyderystės Europoje poreikį.

„Lietuva labai vertina strateginę
Lietuvos ir JAV partnerystę ir paramą
įgyvendinant saugumo priemones re-
gione. JAV buvimas Lietuvoje yra
ypač svarbus patikimam atgrasymui”,
– pažymėjo L. Linkevičius.

Pokalbio metu taip pat aptarti Var-
šuvos viršūnių susitikimo rezultatai ir

sprendimas dėl sustiprinto priešakinių
sąjungininkų pajėgų formavimo Bal-
tijos šalyse ir Lenkijoje. Buvo apsi-
keista nuomonėmis dėl situacijos Rytų
Ukrainoje ir Sirijoje, taip pat bran-
duolinės saugos klausimais.

JAV nepaprastoji ir įgaliotoji am-
basadorė Anne Hall yra keturiolikto-
ji JAV ambasadorė Lietuvoje nuo 1922
metais užmegztų Lietuvos ir JAV dip-
lomatinių santykių. A. Hall jau yra dir-
busi Lietuvoje. 2010–2013 m. ji ėjo JAV
ambasadorės Lietuvoje pavaduotojos
pareigas, o vėliau kurį laiko atliko ir
laikinosios reikalų patikėtinės funk-
cijas. A. Hall pakeitė kadenciją bai-
gusią ambasadorę Deborah Ann
McCarthy, kuri Lietuvoje darbą baigė
šių metų liepos mėnesį.

Prisistatė naujoji JAV ambasadorė

Washingtonas (ELTA) – Po oro
antskrydžių prieš ligonines Sirijos
Alepo mieste JAV valstybės sekreto-
rius John Kerry pareikalavo pradėti ty-
rimą prieš Rusiją dėl galimų karo nu-
sikaltimų. 

JAV diplomatijos vadovas kaltino
Rusiją ir Sirijos režimą drauge atakavus
ligoninę, nužudžius 20 žmonių ir 100 su-
žeidus. Tai toli gražu nėra atsitiktinu-

mas, pabrėžė jis. Tai esą tikslinga stra-
tegija žudyti civilius, žudyti visus, kas
trukdo jų kariniams tikslams.

Prieš dvi savaites žlugus paliau-
boms, Damaskas, remiamas Rusijos,
pradėjo didelį Rytų Alepo puolimą.
Vyriausybinių dalinių tikslas yra vi-
siškai savo kontrolėn perimti jau ket-
verius metus tarp sukilėlių ir vyriau-
sybės padalytą miestą.

Reikalauja tirti Rusijos karo nusikaltimus Sirijoje

Maskva (ELTA) – Rusija, anot ži-
niasklaidos, svarsto galimybę reakty-
vuoti karines bazes Kuboje ir Vietna-
me. Apie tai penktadienį skelbiama re-
miantis Rusijos gynybos viceministru
Nikolajumi Pankovu. 

„Mes dirbame šiuo klausimu”, –
sakė jis, tačiau detalių neatskleidė.
Sovietų ir vėliau rusų daliniai bazėse
Kuboje ir Vietname buvo dislokuoti iki
2002-ųjų. 

Rusija nori karinių bazių Kuboje ir Vietname

Paryžius (ELTA) – Europos Są-
junga (ES) turi atsisakyti planų didinti
šalių-narių sąrašą, kad užtikrintų savo
sienų saugumą. Tai pareiškė Prancū-
zijos ministras pirmininkas Manuel
Valls.

„Europos identiškumui išsaugoti
reikia užtikrinti jos sienų egzistavimą.

Europa turi kur nors prasidėti ir kur
nors baigtis”, – pabrėžė jis.

Prancūzijos vyriausybės vadovas
priminė derybas su Turkija dėl šios ša-
lies priėmimo į Bendriją. Pasak M.
Valls, tai delikatus klausimas, bet rei-
kėtų liautis veidmainiauti dėl jos na-
rystės ES. 

ES turi atsisakyti tolesnės plėtros

Maskva (BNS) – Rusijos parla-
mentas ratifikavo sutartį su Sirija, kuri
leidžia Rusijos kariams neribotą laiką
likti šioje Artimųjų Rytų valstybėje –
taip pademonstruodami solidarumą
Sirijos prezidentui Bashar al Assad.

Sutartis ratifikuota Rusijos kari-
nių oro pajėgų palaikomai Sirijos ka-
riuomenei atakuojant sukilėlių kont-
roliuojamą Sirijos šiaurinio Alepo
miesto rytinę dalį.

Praėjusį mėnesį žlugus JAV ir Ru-
sijos tarpininkautai paliaubų sutar-
čiai, Maskvos ir Washingtono santy-
kiai pasidarė dar labiau įtempti.

Abi galingosios valstybės palaiko
skirtingas konflikto puses – Maskva
yra ištikima B. al Assad režimo są-
jungininkė, o Jungtinės Valstijos pa-
laiko jį nuversti siekiančius Sirijos su-
kilėlius.

Rusijos Valstybės Dūmos įstatymų
leidėjai vienbalsiai pritarė sutarčiai,
kuri leis Rusijai neribotą laiką laiky-
ti savo pajėgas Khmeimim Latakia
provincijoje. Ratifikuota, kad bus lai-
komas neribotas karo lėktuvų, sraig-
tasparnių ir karių skaičius. 

Už sutartį balsavo visi 446 salėje
buvę parlamentarai.

Rusijos kariuomenė Sirijoje bus ilgai

Washingtonas (BNS) – JAV parei-
gūnai oficialiai apkaltino Rusijos vy-
riausybę nukreipus kibernetines at-
akas prieš politines Amerikos organi-
zacijas ir pareiškė, kad tais įsilaužimais
siekta kištis į politinį JAV procesą.

„Mes esame įsitikinę, remdamiesi
tų pastangų mastu ir jautrumu, kad tik
aukščiausio rango pareigūnai galėjo
leisti tokią veiklą”, – sakoma pranešime.

JAV į kibernetines Rusijos atakas
prieš prezidento rinkimus Valstijose

reaguos rimtai, sakė vienas administ-
racijos pareigūnas, dar pridurdamas,
kad ta reakcija gali būti užmaskuota.

„Imsimės veiksmų savo interesams
apginti, taip pat ir kibernetinėje erdvėje,
ir darysime tai savo pasirinktu laiku ir
vieta”, – sakė jis, pavartodamas karinių
kampanijų leksiką.

„Visuomenei nebūtina žinoti, kokių
veiksmų imtasi ir kokių veiksmų dar
imsimės”, – pridūrė jis.

Rusija kaltinama kišimusi į JAV politiką

Briuselis (ELTA) –
NATO griežtai sukri-
tikavo Rusiją dėl „Is-
kander” raketų dislo-
kavimo Kaliningrado
srityje. Branduolinį už-
taisą galinčių nešti ra-
ketų dislokavimas ne-
toli Aljanso sienos ne-
prisideda prie įtampos
mažinimo, sakė NATO
atstovas. Tokiuose ma-
nevruose esą slypi ne-
susipratimų ir inci-
dentų rizika.

Rusija spalio 8 die-
ną patvirtino pratybų
tikslais atgabenusi į Kaliningradą „Is-
kander” raketų sistemas. Kaliningrado

sritis tiesioginiai ribojasi su NATO ša-
limis Lietuva ir Lenkija.

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius susitiko su naują-
ja JAV ambasadore A. Hall. URM nuotr.

Europa rimtai sunerimo dėl ,,Iskander” dislokavimo prie pat
NATO valstybių sienų.   Strategic-culture.org nuotr.
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Laima Jankevičiūtė-Savaitienė mirė
2015 m. lapkričio 20 d. Country Mea-
dows Retirement Community, York,
Pennsylvania. Jos kūnas buvo sude-
gintas ir urna su jos pelenais buvo
padėta 2016 m. rugsėjo 19 d. colum-
barium’e Arlington National Cemete-
ry, kur laidojami buv. JAV kariai ir jų
žmonos. Jos vyras Jurgis Savaitis tar-
navo JAV kariuomenėje Korėjos karo
metu.

Laima Jankevičiūtė buvo gimusi
1922 m. balandžio 17 d. Kaune.
Jos tėvas Juozas Jankevičius

po 1926 m. perversmo buvo pakviestas
Augusti no Voldemaro vyriausybėje
užimti susisiekimo ministro vietą.
Vėliau buvo profesorius Kauno uni-
versitete. Sovietų okupacijos metu
buvo suimtas, buvo kalinys Vilniaus
kalėjime ir vėliau ištremtas į Rusiją,
kur mirė 1945 metais.

Jos motinai Marijai Petrauskai tei-
Jankevičienei sunkiai susirgus, Laima
ir jos jaunesnė sesuo Danutė buvo iš-
siųstos į „boarding-school” Institut
des Ursulines, Wavre-Notre-Dame,
Belgijoje.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam
karui 1939 metais į Belgiją nebegrįžo
ir bolševikų laikais baigė VIII gim-
naziją Kaune.

Raudonajai armijai grįžtant į Lie-
tuvą 1944 metais pasitraukė į Vokietiją
ir apsistojo Berlyne. Čia 1944 m. lapk-
ričio 10 d. ištekėjo už Antano Valiu-
kėno. Bombardavimo metu 1945 m. ba-
landžio 29 d. buvo sunkiai sužeista ir
ligoninėse praleido dvejus metus. Jos
vyrui atėjus ją ligoninėje aplankyti,

paskutinį kartą 1945 m. birželio 10 d.,
jis buvo sovietų agentų areštuotas ir
dingo Gulag Archipelago. Jos vedybos
su Antanu Valiukėnu buvo formaliai
anuliuotos 1954 m. gegužės 10 d. Su-
preme Court of  the State of  New York.

Laima Valiukėnienė ir Jurgis Sa-
vaitis apsivedė 1956 m. birželio 9 d.  ir
kartu išgyveno beveik 60 metų. Lai ma
pagimdė vieną dukterį Danutę, kuri iš-
tekėjo už Stephen M. Bright. Jiedu turi
dukterį Sarah ir sūnų Stephen Jr. Sa-
rah yra ištekėjusi už Antony V. Phil-
lips ir šiuo metu gyvena Anglijoje ir
turi keturis vaikus (mūsų proanū-
kus) Devon, Grace, Julian ir Oliver.

Duktė Danutė Lietuvoje yra bu-
vusi du kartus, vieną kartą su savo
dukterim Sarah ir sūnum Stephen
„Vytis Tours” organizuojama Grand
Tour of  Lithuania.

Laima atvyko iš DP stovyklos Vo-
kietijoje į Ameriką 1950 m. rugpjūtį ir
apsigyveno New Yorke. Dirbo Ameri-
can Express, Blue Cross & Blue Shield.
Studijavo New York Universi ty  ir įgi-
jo Bachelor of  Arts ir Master of  Arts
laipsnius. Dėstė prancūzų kalbą vals-
tybinėse ir privačiose mokyklose, vie-
nerius metus Harleme. Po šio patyri-
mo apie 10 metų dirbo The Chase
Manhattan Bank. Beveik 40 metų gy-
veno South bridge Towers, keturių blo-
kų atstume nuo World Trade Center.
Beveik 30 metų turėjo namą Sunny
Hills, Floridoje. Per sikėlė į Country
Mea dows Retire ment Community 2007
m. vasarį, kur ir mirė.

Iki pasimatymo, brangi Laima!

Jurgis Savaitis
York, PA

Brangiam kolegai

A † A
EDMUNDUI EIDUKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai DANU -
TEI, dukterims, sūnums, anūkams ir jų šeimoms  bei
gimi  nėms ir visiems jo artimiesiems.

Kartu liūdime netekę mielo kolegos.

Buvę Pabaltijo universiteto Hamburg/Pinneberg 
1946–1949 m. studentai

Laima Savaitienė
Arlington National cemetery

Atkelta iš 7 psl.

Šios operos istorija – be galo dra-
matiška ir intriguojanti. Reino upės
dugne slypi lobis, kurį saugo Reino
dukterys undinės – Woglinde, Well-
gunde ir Flosshilde. Požemių karalys-
tėje gyvena nykštukai nibelungai. Vie-
nas jų, Alberich, trokšta meilės, tačiau
sužinojęs, kad iš pagrobto aukso nu-
kaldinęs žiedą gali užvaldyti pasaulį,
– jeigu atsisakys meilės – prakeikia ją
ir pagrobia auksą. Kartu su broliu
Mime jis nukala žiedą ir stebuklingą
šalmą, kuris jo savininką gali pavers-
ti kuo tik tas panorės ir perkelti kur tik
jis trokš. Tačiau aukso reikia ir Dievui
Wotan – tam, kad iš milžinų Fasolt ir
Fafner išpirktų jaunystės ir grožio
deivę Freią, kuri jiems buvo pažadėta
už dievų buveinės Valhalos pastatymą.
Wotan pavyksta atimti žiedą ir šalmą
iš nibelungo. Tačiau Alberich ištaria
baisų prakeiksmą – nuo šiol žiedo sa-
vininką lydės nelaimės ir mirtis.

Wotan atiduoda milžinams auksą,
šalmą ir, labai nenoromis, tik įsikišus
žemės deivei Erda – stebuklingą auk-
so žiedą. Pradeda pildytis Alberich
prakeikimas – broliai dėl aukso susi-
ginčija, ir Fafner užmuša Fasolt. Su-
krėsti dievai, pamatę mirtį, pakyla į
savo buveinę. Su deive Freia jie atgavo
ir amžiną jaunystę. Tuo tarpu iš Reino
dugno girdėti auksą praradusių Reino
dukterų    aimana.    

Beveik visa šio ,,Das Rheingold”
pastatymo sudėtis – JAV ir/arba Lyric
scenoje debiutuojantys solistai. Iš jų
savo vokalu išsiskyrė slovėnų tenoras
Štefan Margita. Jo Loge nuskambėjo
nuostabiai skaidriai ir švelniai – net-
gi nebūdingai vagneriškai operai. Tar-
si kontrastas jam – lėtas ir sunkus Eric
Owens bosas-baritonas. Jei pernai
Owens pasirodymas miuzikle ,,Por-
gis ir Besė” buvo stiprus ir dramatiš-
kas, tai šįsyk, deja, jo atliekamas Wo-
tan atrodė pavargęs ir nusilpęs – tikrai
ne pajėgus valdovas. Puikia vaidyba –
dažnai su komišku atspalviu – pasi-
žymėjo korėjietis bosas-baritonas Sa-

muel Youn – Alberich. O vargšą Albe-
rich erzinusios Reino undinės – Diana
Newman, Annie Rosen bei Lindsay
Ammann – itin praskaidrino ir pagy-
vino šią dramatišką istoriją savo pa-
traukliu moterišku koketiškumu.

Šis pastatymas – su tiek daug skir-
tingų personažų, scenografijos bei vi-
zualinių efektų – kiekvienam režisie-
riui būtų ,,kietas riešutėlis”. Tačiau,
kaip ir prieš dvejus metus režisuoda-
mas sudėtingos struktūros kūrinį ,,The
Passenger”, David Pountney puikiai su
viskuo susitvarko. Scenografas Ro-
bert Innes Hopkins atkuria scenoje ori-
ginalų Johan Engels dizainą, kurio pa-
grindinis akcentas – milžiniškos bro-
lių Fasolt ir Fafner figūros. Jų didžiu-
lės skulptūriškos galvos ir judančios
rankos – įveda į spektaklį kosminį
elementą. Marie-Jeanne Lecca išra-
dingi kostiumai bei Sarah Hatten gri-
mas ir perukai suteikia operai žais-
mingą karnavalinį atspalvį. 

Vienintelis dalykas, kurio pasi-
gedome šiame pastatyme – tai nuosta-
baus Lyric Opera choro. Viso kito žū-
rovai sulaukė su kaupu. Įdomu bus pa-
matyti ,,Nibelungo žiedo” tęsinį kitą se-
zoną. O tuo tarpu šį, ką tik prasidėju-
sį sezoną, mūsų laukia trys prancū-
ziškos, dvi itališkos, viena rusiška ir
dar viena vokiška (šįsyk Mozart) ope-
ros. Nuo Berlioz epopėjos iki Bellini bel
canto šedevro, Lyric vadovybė užtik-
rina Čikagos gyventojams bei miesto
svečiams svaiginantį retai statomų ir
tradicinių, iš kartos į kartą visų mė-
giamų operų derinį.

,,Das Rheingold” atliekamas iki
spalio 22 d. Po to Lyric Opera scena pri-
klausys Donizetti ,,Lucia di Lammer-
mour” (spalio 15 d. – lapkričio 6 d.). Iš-
samią informaciją apie sezono spek-
taklius ir bilietų įsigijimą rasite teat-
ro tinklalapyje: www.lyricopera.org
arba sužinosite paskambinę į bilietų
kasą tel. 312-827-5600. Pajuskite tikrą-
jį Čikagos kultūrinį puslą – apsilan-
kykite nuostabaus, vieno geriausių
pasaulyje teatro – Lyric Opera spek-
takliuose.

Wagner opera – kino filmo trukmės?
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� Spalio 13 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Wal-
ter Reade Theater (Bruno Walter Auditorium
at Lincoln Center for the Performing Arts, 165
W 65th Street, New York, NY 10023) vyks
Douglas Gordon filmo apie Joną Meką „I had
nowhere to go” premjera. Filmas taip pat bus
rodomas spalio 14 d., penktadienį, 9:15 val.
v. Daugiau informacijos paskambinus tel. 212-
875-5600.

� Spalio 15 d., šeštadienį, 7 val. v. PLC Lie-
tuvių dailės muziejuje (14911 127th St., Le-
mont, IL 60439) vyks „Misija Sibiras 2016”
pristatymas. „Misija Sibiras” – unikalus
projektas, kurio metu organizuojamos ke-
lionės į lietuvių tremties vietas, tvarkomi trem-
tinių kapai, susitinkama su vis dar Sibire gy-
venančiais lietuviais. Visi labai laukiami!

� Spalio 15 d., šeštadienį, 7 val. v. John
Wesley Village (2 Aldersgate, Riverhead, NY
11901) kviečiame į Rimo Vaičaičio poezi-
jos knygelės pristatymo vakarą. Visos lėšos
surinktos vakaro metu bus skirtos A. Ka-
zickienės lituanistinei mokyklai.

� Spalio 16 d., sekmadienį, 2 val. p. p. SLA
patalpose (307 West 30th St., New York,
NY 10001) Tautos fondas maloniai kviečia
atvykti į kokteilių maišymo „Mixology” va-
karą. Profesionalus kokteilių meistras Antanas
Samkus mokys, kaip gaminti šiuolaikiškus
kokteilius. Bus vaišės, malonus bendravimas.
Visos surinktos aukos bus skirtos remti ir stip-
rinti Lietuvos mokyklas bei suteikti stipen-
dijas studentams. Daugiau informacijos pa-
skambinus tel. 212-868-5860 (Tautos fon-
das).

� Spalio 16 d., sekmadienį, 3 val. p. p. kvie-
čiame į žygį ir iškylą gamtoje „Už sveiką ir
blaivią Lietuvą”. Renkamės Manhattan,
prie buvusios Aušros Vartų bažnyčios (570

Broom St., New York, NY 10013). Žygiuo-
sime iki šalia esančio Hudson River Parko.
Čia vyks žvalumo mankšta, pabendrausime
prie suneštinio stalo, pasidalinsime vasaros
kelionių įspūdžiais. Pageidautina turėti lie-
tuvišką atributiką bei gerą nuotaiką! Daugiau
informacijos paskambinus tel. 347-268-
6791 (Genovaitė Meškėlienė).

� Spalio 21 d., penktadienį, 6 val. v. SLA
307 Art Space (307 W 30th Street, New
York, NY 10001) vyks Dainos Mattis pieši-
nių bei skulptūrų parodos „The present
matter” atidarymas. Daugiau informacijos pa-
skambinus tel. 949-306-4381.

� Spalio 23 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks kasme-
tiniai organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” ren-
giami lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Bilie-
tai bus platinami Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijos prieangyje prieš ir po šv. Mišių spalio
16 d. Stalus galima užsisakyti paskambinus
Ritai Venclovienei tel. 630-243-1228 ar Ri-
tonei Rudaitienei tel. 630-257-6451.

� Spalio 30 d., sekmadienį, 11 val. r. (po
šv. Mišių) Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo
bažnyčioje (259 N 5th Street, Brooklyn, NY
11211) vyks „Misija Sibiras 2016” prista-
tymas, kurio metu turėsite progą susitikti su
paramos fondo „Jauniems” direktoriumi, pro-
jekto „Misija Sibiras” vadovu ir paramos fon-
do „Jauniems” projektų vadovu, šių metų
„Misija Sibiras 2016” ekspedicijos dalyviu. 

� 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.

Padainuok draugystės dainą!
DRAUGAS tai įamžins širdy!

Džiazo vokalistė, kanklininkė
kompozitorė-režisierė 

Simona Minns
2016 m. spalio 30 d., sekmadienį

Willowbrook Ballroom – 8900 Archer Ave., Willow Springs, IL

trambonistas

Dorsey Minns

12 val. p. p. – KOKTEILIAI
1 val. p. p. – PIETŪS • KONCERTAS

DRAUGAS – lietuvių kalba leidžiamas laikraštis nuo 1909 m.
DRAUGAS NEWS – mėnesinis laikraštis anglų kalba

LITHUANIAN HERITAGE – kas antrą mėnesį anglų kalba leidžiamas žurnalas 

www.draugas.org – www.draugas.org/news

Pokylio kaina – 65 dol. 
Bilietus galima įsigyti 

DRAUGO administracijoje 
tel. 773-585-9500
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629

administracija@draugas.org

www.simonaminns.com

DRAUGO laikraščio iškilmingi 

PIETŪS ir KONCERTAS

Su oficialiu vizitu Washingtone viešintis Lietuvos kariuomenės va-
das generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas šį penktadienį, spa-
lio 14 d. susitiks su vietos lietuvių bendruomene.

Susitikimo metu Lietuvos kariuomenės vadas apžvelgs saugumo
situaciją Baltijos regione, papasakos, kokių priemonių imasi Lietuva
stiprinant savo gynybinius pajėgumus ir aptars, kaip vertinama NATO
bei JAV parama.

Susitikimas vyks Lietuvos ambasados Washingtone patalpose
(2622 16th street NW, Washington, DC, 20009).

Pradžia – 6:30 val. v.
Registracija į renginį būtina. Kviečiame registruotis el. paštu

rsvp.us@urm.lt iki spalio 13 d.

Spalio 14 d., penktadienį, 6:30 val. v. Susivienijimo Lietuvių Ame-
rikoje (SLA) archyvo savanoriai kviečia į susitikimą su viešniomis iš Lie-
tuvos – Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoja
Sigita Baranauskiene, šio archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus ve-
dėjos pavaduotoja Neringa Betingiene ir Nacionalinės M. Mažvydo bib-
liotekos Lituanistinių tyrimų skyriaus darbuotoja Giedre Mileryte-Ja-
pertiene. 

Sla307 Art Space
307 W 30th Street

First Floor
New York, NY 10001

Daugiau informacijos: Danius Glinskis, tel. 347-533-0481.

Sveikiname sėkmingai įveikusius
Čikagos maratoną!

Spalio 9 d., sekmadienį, lietuviai
tradiciškai dalyvavo Čikagos mara-
tone, net 24 jų prisijungė prie lietu-
viškos komandos, ir dar būrys palai-
kė sportininkus lietuviškame sirgalių
punkte.

Greičiausiai lietuvių komandoje
šiais metais Čikagos maratoną nu-
bėgo iš Lietuvos atvykęs Simonas
Sturys (03:13:43), o moterų grupėje –
Rita Jasenauskas (03:45:03). 

Plačiau apie maratoną skaitykite
ketvirtadienio ,,Draugo” laidoje.

LR gen. konsulato 
Čikagoje info ir nuotr.

Konsulas M. Gudynas sveikina bėgiką  S.
Sturį.


