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Neįmanoma išspręsti problemų naudojantis tuo pačiu mąstymo būdu, kuriuo jas sukūrėte – Albert Einstein

KGB muziejus nustebins net
visko mačiusius – 8 psl.

Omahos – Šiaulių draugystės
20-metis – 6 psl. 
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Spalio 8 d., šeštadienį, Washingtone vyko tradi-
ciniu tapęs „Ambasadoriaus taurės’’ krepšinio
turnyras, jau 13 kartą subūręs draugėn dau-

giau nei 100 krepšininkų. Varžybos buvo surengtos
Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje kartu su stam-

biausia išeivijos lietuvių sporto mėgėjų organizacija
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto
sąjunga (ŠALFASS ). Šiais metais turnyras buvo skir-
tas paminėti Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių
atkūrimo 25-osioms metinėms.                           – 4 psl.

„Ambasadoriaus taurės’’ turnyrą 
laimėjo „Geležinis vilkas’’

,,Ambasadoriaus taurė” šįkart atiteko New Yorko ,,Geležiniam vilkui”, finale įveikusiam ,,Senus krienus” iš Texas.

Lietuvos kariuomenės vadas lankėsi JAV

Generolas leitenantas Jonas V. Žukas (k.) ir Latvijos kariuomenės vadu gen. ltn. Raimonds Graube (d.) susitikime su JAV Sausumos
pajėgų vadu gen. Mark A. Milley.  ,,Facebook” nuotr.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas
Jonas Vytautas Žukas spalio 12–18 dienomis lan-
kėsi JAV. Washingtone ir Pennsylvanijoje jis su-

sitiko su JAV kariuomenės atstovais, lietuvių ben-
druomene JAV, dalyvavo tarptautinėje saugumo kon-
ferencijoje.

Spalio 13 dieną, ketvirtadienį, Lietuvos ambasadoje
surengto priėmimo artėjančios Lietuvos kariuome-
nės dienos proga metu kariuomenės vadas susitiko su

JAV kariškiais, Valstybės departamento pareigūnais,
Kongreso patarėjais, NATO bei ES ambasadoriais ir gy-
nybos atašė.

Penktadienį vyko darbiniai susitikimai su JAV
sausumos pajėgų vadu generolu Mark A. Milley, JAV na-
cionalinės gvardijos biuro vadu generolu Joseph L. Len-
gyel ir JAV kariuomenės Jungtinio štabo atstovais. 

–  2 psl. 



Seimo rinkimams įvertino kaip vie-
ną geriausių.) 

Asmenybės šioje partijoje nieko
nereikštų, jeigu jų neremtų tokio
paties sukirpimo žmonės – partijos
nariai ir prijaučiantys. Jau tapo ak-
sioma, kad bet kokiu oru ir bet ko-
kiomis aplinkybėmis į rinkimus są-
žiningiausiai ateina būtent konser-
vatorių rinkėjai. Ir nenuostabu, nes

tai buvusių partizanų, kitų pasipriešinimo okupa-
cijai dalyvių palikuonys, sąjūdininkai ir kiti tėvy-
nės patriotai. Panašiai buvo ir šį kartą – oras rin-
kimų dieną buvo kaip reta blogas – trečia diena be
perstojo lijo lietus. Jau ir balsavimo metu žinovai spė-
liojo, kad laimės konservatoriai, nes kitų rinkėjai to-
kiu metu neprisišauksi (nors sociologai prieš rin-
kimus jiems žadėjo tik 9 proc.). Tik tokie žmonės ir
galėjo sukurti Nepriklausomą valstybę. Jie ją žings-
nis po žingsnio ir išaugins.

Pavyzdys užkrečia

Ir dar ne viskas – konservatorių pavyzdys, kad
atjaunėjusi partija galėjo pasiekti neprognozuotų lai-
mėjimų, sudrebino kitų partijų viršūnes – po pra-
laimėjimo apie atsistatydinimą pareiškė Darbo ir
Tvarkos bei teisingumo partijų vadai, greičiausiai
atsistatydins ir triuškinantį pralaimėjimą patyru-
sių socialdemokratų vadas. (Darbo partijos įkūrėjas
V. Uspaskichas po rinkimų sakė: varyti lauk „pir-
dilas’’, kurie dirbo tik sau.) Taigi iš tiesų galima sa-
kyti, kad laimėjo Andrius Kubilius, net nepaisant to,
kaip galų gale išsidėlios galutiniai rinkimų skaičiai
ir ar jo partija taps valdančiąja. Norisi tikėti, kad tas
proveržis Lietuvoje nebus momentinis, kad tai tik-
ras lūžis, ir dabar mes į ateitį jau riedėsime Nepri-
klausomos Lietuvos keliais be sovietinio šleifo.

džiojo prizo – konservatoriai tiek rinkėjų balsų nėra
surinkę ir geriausiais laikais. 

Kodėl konservatoriams šį kartą pasisekė įtikinti
žmones? Pirmiausia jie kreipėsi į jaunimą jų kalba
– kreipėsi jauni į jaunus, ir vieni kitus suprato. So-
cialiniuose tinkluose jaunimas ėmė apie tai disku-
tuoti ir platinti žinią, kad štai konservatoriai į nau-
ją etapą ateina atsinaujinę ir atjaunėję. Ne paslap-
tis, kad dalis moteriškosios dalies rinkėjų balsuo-
ja akimis, o jaunasis lyderis yra labai išvaizdus ir
mandagus, be to, dar ir protingas pašnekovas (A. Ku-
bilius tuo pabrėžtinai nesirūpindavo – rėždavo tai,
ką galvoja ir niekada nebuvo vyriškos mados eta-
lonas, o geriausiai jausdavosi žygyje ant dviračio kur
nors Dzūkijos, Žemaitijos ar lietuviškos Lenkijos bei
Baltarusijos vieškeliuose). Dar vienas dalykas – Gab-
rielius didelės šeimos – keturių vaikų – tėvas. Tai
patinka šeimą vertinantiems ne tik konservatyvių
pažiūrų žmonėms, bet ir neretam vyresnės kartos
socialdemokratui. O politiškai tai buvo brandi rin-
kimų kampanija, kurios programą kūrė tokie po-
litikos grandai kaip Andrius Kubilius. 

Dar grįžtant prie paties A. Kubiliaus. Niekada
nenustoju gėrėtis juo politikoje. Jeigu visi čia būtų
tokie nesavanaudiški ir savo autoritetą, padėtį ir net
savo materialinę naudą aukotų valstybės naudai, gy-
ventume solidesnėje, patikimesnėje, o gal ir tur-
tingesnėje Lietuvoje. Net ir tie politologai, kurie ne-
mėgsta jo, turi pripažinti, kad pastarąjį kartą bū-
damas ministru pirmininku A. Kubilius, užsi-
traukdamas daugelio pyktį, ėjo prieš srovę ir darė
nepopuliarius darbus, tuo menkindamas savo au-
toritetą, bet valstybę ištempdamas iš krizės. Pvz., jis
verždamas visų diržus, pirmiausiai trečdaliu susi-
mažino savo atlyginimą. Apie tokius nesavanau-
diškumo ir netgi pasiaukojimo faktus girdime tik
iš istorijos, kai prieš šimtą metų kūrėsi Lietuva ir
daug šviesuolių dirbo iš viso neatlygintinai. Juo da-
bar pasekė ir A. Kubiliaus įpėdinis Gabrielius
Landsbergis. Tuo metu, kai jis tapo partijos pir-
mininku, buvo Europos Parlamento narys su geru
atlyginimu, bet sutiko vesti partiją ir grįžti iš Briu-
selio į Lietuvą (jo vietą užėmė Laima Andrikienė,
jau buvusi EP narė). Dabar, partiją atvedęs į rinki-
mus, net ir tapęs premjeru jis tokio atlyginimo ne-
gaus. O juk galėjo iš viso nieko nelaimėti – rinkimai
kaip loterija, nežinai, į kurią pusę pakryps žmonių
nuotaikų svarstyklės. Pvz., Darbo partijos lyderis
Valentinas Mazuronis vesti savo partijos sąrašą at-
sisakė ir liko Europos Parlamente. Visaip jis ten
postringavo, bet ir arkliui aišku, kad dėl gerų pinigų.
Manau, tai buvo dar viena šios partijos triuški-
nančio pralaimėjimo priežastis.

Kaip buvo minėta, A. Kubilius nesikovė ir dėl
savo posto partijoje, nors nesunkiai būtų laimėjęs.
Štai ir šioje Seimo rinkimų kampanijoje jis vėl buvo
nepakartojamas – į rinkimus ėjo ypač lietuviams ne-
palankioje rinkimų apygardoje – lenkiškuose Šal-
čininkuose, kur karaliauja Lenkų rinkimų akcija.
Gavo, žinoma, tik 5 proc. balsų, bet užtat turėjo pro-
gos susitikti su to krašto žmonėmis ir sužinoti jų
problemas, – sėdęs ant dviračio ir apvažiavęs liūd-
nosios Lietuvos kaimus ir miestelius. Iš tos me-
džiagos gimė rinkimų programa tautinėms mažu-
moms. (Beje, ekspertai TS-LKD programą 2016 m.
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Priešistorė

Taip sakydama aš tikrai nešaržuoju. Visada
sakiau, kad esu laiminga sulaukusi Lietu-
vos nepriklausomybės, į kurią atvedė in-

teligentas Vytautas Landsbergis ir kuris turėjo
tokį įpėdinį kaip Andrius Kubilius. Grįžtant prie
dabartinės situacijos po Seimo rinkimų pirmojo
rato, jau galima pasakyti, kad Lietuvoje įvyko es-
minių permainų, nors galutiniai rezultatai bus ži-
nomi tik spalio 23 d., po antrojo rinkimų rato, kuo-
met susirungs du daugiausiai balsų gavę kandida-
tai į Seimą vienmandatėse apygardose. Išsprendėme
tik pusės Seimo sudėtį – išrinkome parlamentarus
pagal partinius sąrašus. Daugiausiai balsų ir man-
datų labai nedidele persvara prieš Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) laimėjo Tėvynės sąjunga-
Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), nors ant-
rajame rate konservatorius žalieji dar gali aplenk-
ti, nes į antrąjį ratą išėjo taip pat po lygiai kandidatų
– 42 žalieji ir 41 konservatorius (vieną mandatą čia
pastarieji jau turi – Ingrida Šimonytė laimėjo pir-
majame rate).

Permainų rinkimų priešistorė tokia. Krikščio-
nys demokratai, nesugebėję atsinaujinti ir iš parti-
jos išstūmę jaunimą, galų gale sunyko ir prisijungė
prie Tėvynės sąjungos, populiariai tariant – prie kon-
servatorių. Tas prisijungimas praktiškai įvyko tik
tuometinio konservatorių vadovo A. Kubiliaus, ku-
ris norėjo sujungti sąjūdines jėgas, racionalios ak-
cijos dėka, nors jo partijoje dėl to buvo daug abejo-
nių. Apšilę krikščionys demokratai ėmė spurdėti
neva dėl pirmininko autoritarizmo ir per mažos savo
įtakos ir dėti pastangas A. Kubilių išstumti, savo „vei-
du’’ partijos pirmininko rinkimuose pasirinkę Ire-
ną Degutienę. Nors šioje akistatoje A. Kubilius ne-
didele persvara laimėdavo, bet nenorėdamas tęsti ne-
racionalios konkurencijos, nes suprato, kad ateities
negalima sieti su politikos senukais, partijos pir-
mininko rinkimuose kandidatu ir savo įpėdiniu pa-
siūlė Gabrielių Landsbergį, Nepriklausomos Lie-
tuvos valstybės ideologo ir pirmojo vadovo Vytauto
Landsbergio anūką. Didžioji partijos narių dalis idė-
ją su džiaugsmu parėmė – Gabrielius Landsbergis
tapo partijos vadovu. Ir tai buvo šachmatų did-
meistrio ėjimo vertas A. Kubiliaus žingsnis – taip jis
išmušė ginklą iš vyresniojo Landsbergio, kuris
rėmė I. Degutienę, rankų ir laimėjo jaunimo (ne tik
partijoje) palankumą. Turiu prisipažinti, kad ir
pati pradžioje ne iki galo įvertinau Kubiliaus ėjimo
reikšmingumą ir galvojau, jog tai buvo daugiau prin-
cipo reikalas. Būtent šie Seimo rinkimai parodė, kad
jo pasirinkimas nebuvo iš keršto – Gabrieliuje
Landsbergyje jis matė būsimą valstybės vadovą. O
dabar tai pamatėme ir mes.

„Anūkas’’ išaugo į lyderį

Žinia apie Gabrieliaus Landsbergio, jauno žmo-
gaus, dar nežinomo diplomato, atėjimą į didžiąją po-
litiką Lietuvoje buvo sutikta labai priešiškai. Kai jis
tapo partijos pirmininku, buvo likę beveik metai iki
Seimo rinkimų. Kokių tik patyčių nepasirodė ži-
niasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, žodis „anū-
kas’’ buvo virtęs tiesiog pasibjaurėtinu, o jo išrin-
kimas buvo vadinamas nepotizmu, kada proteguo-
jami palikuonys ir giminės. Bet tai truko tik iki rin-
kimų kampanijos, jai prasidėjus šie įžeidinėjimai re-
tėjo, ir pagaliau rinkimų kampaniją apžvelgiantys
politikos ekspertai rinkimų vakarą pareiškė, kad
Gabrielius Landsbergis tiesiog jų akyse užaugo į so-
lidų politiką. Jis laimėdavo ne vienuose debatuose
su prityrusiais politikos vilkais. Todėl ir leidžiu sau
sakyti, kad rinkimus laimėjo Andrius Kubilius,
nes laimėjo jo projektas, kuris pasirodė vertas di-

Rinkimus 
Lietuvoje laimėjo
Andrius Kubilius
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Lietuvos kariuomenės
vadas lankėsi JAV
Atkelta iš 1 psl.

Penktadienio va-
karą Lietuvos kariuo-
menės vadas su JAV
lietuvių bendruome-
ne pasidalino įžvalgo-
mis apie saugumo si-
tuaciją Baltijos regio-
ne, pristatė Lietuvos
gynybinių pajėgumų
stiprinimo planus, ka-
rinį bendradarbiavi-
mą su NATO ir JAV,
taip pat davė interviu ,,Draugui”, kurį skaitykite
artimiausiame numeryje.

Šeštadienį Pennsylvanijoje Lietuvos ka-
riuomenės vadas aptarė saugumo situaciją ir ka-
rinio bendradarbiavimo klausimus su Pennsyl-
vanijos nacionalinės gvardijos vadu generolu ma-
joru Tony Carrelli.

Sausio 18 dieną, pirmadienį, J. V. Žukas
Washingtone dalyvavo JAV kariuomenės vado ge-
nerolo Joseph F. Dunford surengtoje tarptautinėje
konferencijoje ,,Kova su smurtinėmis ekstre-
mistų grupuotėmis”.

ELTA

J. V. Žukas 
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kalba – tai tarsi pretekstas, kad tokių nelietuviškų
užrašų galėtų būti ir daugiau. Liberalo R. Šimašiaus
tvirtinimai, esą viena kita lentelė ne lietuviškais raš-
menimis tėra miesto puošmena, – klastinga  dema-
gogija.

Net jeigu žvelgtume į šią neva „mažytę’’ prob-
lemėlę pragmatiškai, Vilniaus mero R. Šimašiaus
bandymas ne lietuvių kalba gatvių pavadinimus skel-
biančius užrašus vadinti gražumo atributais tėra pa-
našus į besaikio pataikavimo ir nusižeminimo ges-
tą. Jei islandiški, angliški ir karaimiški užrašai ne-
turi blogojo konteksto, nes mes niekad nekariavome
nei su Islandija, nei su JAV, juolab šioms šalims esa-
me dėkingi už paramą, be to, niekad neturėjome
įtemptų santykių su karaimais, todėl angliški, is-

landiški, karaimiški užrašai tikrai
galimi, tai Rusijai ir Lenkijai vis tik
privalėtume taikyti kur kas griežtes-
nius reikalavimus. Rusiški ir lenkiški
gatvių užrašai Vilniuje galėtų atsi-
rasti nebent tuo atveju, jei Maskvoje ir
Varšuvoje atsirastų... dešimtys lietu-
viškų gatvių pavadinimų lietuviškais
rašmenimis. Bet nei Lenkija, nei Ru-
sija į tokią R. Šimašiaus toleranciją ne-
skuba atsakyti tuo pačiu geranoriš-

kumu. 
Dar įsiminė „The Economist’’ politikos apžval-

gininko Edward Lucas  straipsnis „Amerikos taikos
amžius baigiasi’’ (BNS agentūra), kuriame jis iš-
vardina JAV klaidas. Viena vertus, ten „akivaizdus
laisvosios rinkos kapitalizmo nesugebėjimas daly-
tis klestėjimo vaisiais ir pažaboti beatodairiško fi-
nansininkų godumo’’. Antra, „Amerika vis labiau
vengia daryti lemiamą įtaką, kad būtų apginti Ame-
rikos arba jos sąjungininkų interesai’’. O tai reiškia,
kad „Rusija mato Ameriką atsitraukiančią, kvailo-
ką ir bailią’’. Ši tendencija dar byloja, kad, silpstant
Amerikos lyderystei, prarasime galimybę gyventi pa-
saulyje, kuriame laikomasi malonių, liberalių eu-
ropietiškų taisyklių.

Pasaulyje prasidėjo netiesos poli-
tikos era... Politika niekada ne-
buvo tiesos sinonimas... Žmogui

nėra natūralu siekti tiesos; žmogus jos
vengia... Netiesos politikos strategija pa-
siteisina, nes leidžia žmonėms apsieiti
be kritinio mąstymo ir džiaugtis skam-
bia „tiesa’’ patvirtintais jausmais... Da-
bar apsimoka šokiruoti, o ne sakyti
teisybę... Sunku rasti drąsos išviešinti
ir sugėdinti chroniškus melagius ir ne-
besuteikti jiems tribūnos...

Šios kelios citatos – iš žurnale ,,IQ” paskelbto
(2016-ųjų spalio mėnuo) straipsnio „Meluočiau ir ne-
raudonuočiau’’, kurį visiems politika besidomin-
tiems vertėtų atidžiai perskaityti. Perskaityti derėtų
ne dėl to, kad jame gausu nežinomų fak tų. Viskas,
kas ten sudėta, jau ne sykį įvairiausiomis progomis
girdėta, skaityta, matyta. 

Ir vis dėlto tekstas vertingas savo apibendri-
nimais. O apibendrinimuose – mažai paguodžiančių
išvadų. Nepaneigiama tik tai, kad nuo šiol prisikasti
iki tikrosios tiesos vis sunkiau bei kebliau, kad ir
kaip daug laiko praleistumėme analizuodami įvai-
riausius šaltinius. Dabar internetinėje erdvėje tiek
įvairiausių leidinių, įskaitant pačių keisčiausių pa-
kraipų socialinius tinklus, kad beieškodamas ob-
jektyvių faktų greičiau pateksi į profesionalių de-
zinformatorių, propagandistų bei melagių pinkles
nei į tiesos ir teisybės oazę. 

Internetinė erdvė dažnusyk konstruojama dar
ir taip, kad „atimtų iš žmonių galimybę aptikti prie-
šingų požiūrių’’. Persisotinimas informacija taip pat
tampa naująja cenzūros priemone – skaitytojas,
klausytojas ir žiūrovas tiesiog nebenori arba neturi
jėgų bei laiko „suvirškinti’’ alternatyvias nuomo-
nes.

Ir vis dėlto gyventi reikia čia ir šiandien. Ir
sprendimus, pavyzdžiui, už ką balsuoti, tenka pri-
imti būtent dabar, o ne kada nors ateityje. Ir susi-
gaudyti, kokius politinius ėjimus 2016-ųjų rudenį
kurpia į Seimą patenkančios jėgos, būtina būtent da-
bar, o ne po 50-ies metų. Ir dar būtina suvokti, jog
lengviau ir paprasčiau nebus... niekada.

Tinklalapyje delfi.lt  dr. Karolis Jovaišas pa-
skelbė straipsnį „Lietu vos valstybė – žlugęs pro-
jektas?’’, kuriame tarsi nori pasakyti, kad mūsų ša-
lyje – ne viskas taip blogai susiklostė, kaip kartais
skalambija mūsų pesimistai ar mums nepilnaver-
tiškumo kompleksus įpiršti siekiantys priešai. Ti-
kiu, kad prasti emigracijos, gimstamumo ir gir-
tuokliavimo rodikliai dar nesako, kad lietuviai bū-
tinai ištirps. Dar ne iš tokių pavojingų situacijų iš-
sikapanodavo lietuvių tauta. Pakildavo kaip Fe-
niksas iš pačių beviltiškiausių karų, marų, tremčių. 

Ir vis dėlto raminti save ir saviškius vertėtų skū-
piai. Geriau jau sutirštinti juodąsias spalvas, nei jas
atskiesti baltaisiais dažais. Bandymas tvirtinti,
esą ne viskas klostosi pagal Juodąjį scenarijų, ne-
skatina kuo greičiau imtis rimtų gelbėjimosi prie-
monių. Čia kažkodėl prisiminiau garsiojo politikos
eksperto, filosofo George Friedman posakį: „Kiek-
vienas karas – rizika, bet nekariauti irgi rizikinga’’
(„Geopolitical futures’’). Žodžiu, vienodai pavojin-
ga tiek pervertinti savo potencialą, tiek jo neįver-
tinti.

Patiko dienraštyje „Lietuvos žinios’’ paskelbtas
Jūratės Laučiūtės straipsnis „Istorijos ir papū-
gos’’. Autorė pabrėžė, kokia kvaila esanti lopšinė,
esą Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo kone to-
bulas religinės ir tautinės tolerancijos įsikūnijimas,
sektinas pavyzdys šiandieninei Lietuvai, kuri neva
nebemoka kurti gerų santykių su kaimyninėmis
tautomis, o pirmiausia – su lenkais. 

Puiki J. Laučiūtės pastaba: LDK gera gyventi
buvo visiems, išskyrus ... lietuvius. Nes lietuvių ten
nebuvo nei matyti, nei girdėti. Ypač po unijos su Len-
kija. O kodėl nebuvo nei matyti, nei girdėti? Kalta
per didelė lietuviška tolerancija. Mūsų kaimynai į
mūsų tolerantiškumą niekad neatsakė tuo pačiu.
Greičiau atsakydavo klasta ir savanaudiškumu. 

Deja, mes ir šiandien darome tą pačią klaidą,
kurią LDK laikais padarė mūsų protėviai. Vilniaus
mero Remigijaus Šimašiaus sumanymas kai kurias
sostinės gatves puošti rusiškais ir lenkiškais už-
rašais byloja, kad mes ir vėl persistengiame. 

Beje, užrašų lenkų, rusų kalbomis kabinimas
Vilniaus gatvėse – klastingas Trojos arklys. Dvi di-
džiosios mūsų kaimynės linkusios konstruoti savąją
politiką taip, kad Lietuvoje nejučiom ir nepastebi-
mai įsitvirtintų dvikalbystė. Todėl net ir viena
gatvės pavadinimą skelbianti lentelė rusų ar lenkų

Kaip gyventi klestint 
netiesos politikai
GINTARAS VISOCKAS

Pasibaigus I rinkimų į LR Seimą turui, ir nei
vienam iš kandidatų Naujamiesčio vienman-
datinėje apygardoje nesurinkus pakankamo
kiekio balsų, skelbiamas II rinkimų turas, ku-
ris vyks š. m. spalio 23 d. Naujamiesčio apy-
gardoje bus balsuojama už vieną iš dviejų dau-
giausia rinkėjų balsų surinkusių kandidatų: Vir-
gilijų Alekną (Lietuvos Respublikos liberalų są-
jūdis) arba Žygimantą Pavilionį (Tėvynės są-
junga – Lietuvos krikščionys demokratai).

II rinkimų ture taip pat bus galima balsuoti
dviem būdais:

– arba gavus biuletenius paštu (jei pasi-
rinkote tokį balsavimo būdą registracijos
metu, jums bus išsiųsti balsavimo biuleteniai
anketoje nurodytu adresu);

– arba rinkimų dienomis asmeniškai at-
vykus į Lietuvos Respublikos generalinį
konsulatą Čikagoje arba balsavimo punktą
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Lietuvių
Fondo konferencijų kambaryje.

LR piliečių registracija balsavimui 
LR Seimo rinkimų II ture:

n Jei užsiregistravote balsavimui I rinkimų
ture, iš naujo registruotis balsavimui II rinkimų
ture nereikia.

n Jei balsavimui LR Seimo rinkimuose nesi-
registravote, kviečiame iki spalio 16 d. registruo-
tis šiais būdais:

n paprasčiausias ir greičiausias būdas užsi-
registruoti yra internetu – https://www.rinkejo-
puslapis.lt/elektronine-registracija. Tereikia žinoti
savo asmens kodą ir paso numerį (dokumentas gali
būti ir nebegaliojantis). Norintiems balsuoti paš-
tu nurodytu adresu bus atsiųsti balsavimo doku-
mentai.

n jei nepavyksta registruotis internetu, su-
sisiekite su Lietuvos generaliniu konsulatu Či-
kagoje tel.  1-312-397-0382 arba el. paštu kons.ci-
kaga@urm.lt

LR gen. konsulate Čikagoje kviečiami regist-
ruotis piliečiai, gyvenantys šiose vietovėse: Idaho
(ID), Iowa (IA), Alabama (AL), Arkansas (AR),
North Dakota (ND), South Dakota (SD), Illinois (IL),
Indiana (IN), Kansas (KS), Kentucky (KY), Colo-
rado (CO), Louisiana (LA), Michigano (MI), Min-

nesota (MN), Mississippi (MS), Missouri (MO),
Montana (MT), Nebraska (NE), New  Mexico
(NM), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Texas (TX), Ten-
nessee (TE), Wyoming (WY), Wisconsin (WI) vals-
tijose.

Balsavimo dienos ir laikas

Norintiems atvykti balsuoti asmeniškai Lie-
tuvos Respublikos generaliniame konsulate Či-
kagoje ir Pasaulio lietuvių centre Lemonte:

Generaliniame konsulate  Čikagoje 
(455 N Cityfront Plaza Dr., Suite 800, 

Chicago, IL 60611):

2016 m. spalio 11–14 d. nuo 10 val. r.  iki 12 val.
p. p., nuo  2 val. p. p. iki  4 val. p. p. (vietos laiku);

2016 m. spalio 17–21 d. nuo 10 val. r. iki 12 val.
p. p., nuo 2 val. p. p.  iki  4 val. p. p.  (vietos laiku);

2016 m. spalio 23 d. nuo 7 val. r.  iki 12 val. p.
p.  (vietos laiku).

Pasaulio lietuvių centre Lemonte
(14911 E 127th St, Lemont, IL 60439), 
Lietuvių Fondo konferencijų kambaryje:

2016 m. spalio 22 d. nuo 9 val. r.  iki 2 val. p.
p.  (vietos laiku);

2016 m. spalio 23 d. nuo 8 val. r. iki 12 val. p.
p.  (vietos laiku).

Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Spalio 23 d., sekmadienį, kviečiame balsuoti

II LR Seimo rinkimų ture 
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Varžybose dalyvavo 10 komandų
– Lietuvos ambasados JAV ir Meksi-
koje, jungtinė Estijos ir Latvijos am-
basadų JAV, Jungtinių Valstijų Vals-
tybės departamento, Pentagono bei 6
išeivijos komandos, atstovavusios Bal-
timorės, Los Angeles, New Jersey,
New Yorko, Texas bei Washington,
DC lietuvių bendruomenėms. Šių var-
žybų prizininkams medalius nemo-
kamai pagamino Lietuvos krepšinio
federacija. 

Turnyrą, kur iškilmingai giedami
JAV ir Lietuvos himnai, pradėjo Ame-
rikos lietuvaitė Deanna Howes, taip
pat buvo pagerbtas mūsų tautietis,
išeivijos atstovas, ilgus metus žaidęs
krepšinį, buvęs Baltimorės lietuvių
namų pirmininkas Balys Brazaus-
kas, kuriam ambasadorius įteikė už-
sienio reikalų ministro Lino Linkevi-
čiaus padėką už aktyvią veiklą JAV
Lietuvių Bendruomenės gretose, in-
dėlį kuriant Baltimorės lietuvių atle-
tų klubą, meilę Lietuvai, sportinės
dvasios – ypač propaguojant krepšinį
– ir didžiulės pagarbos vertą pavyzdį
jaunajai lietuvių kartai. Pertraukos
metu vyko vaikų baudų mėtymo var-
žybos, kurių laimėtojais tapo visi šio-
je rungtyje dalyvavę jaunieji krepši-
ninkai. Jiems įteikti proginiai ŠAL-
FASS medaliai. „Ambasadoriaus tau-
rę’’, kurią šiemet įsteigė „Tower Com-
munication Expert’’ LLC korporacija
Čikagoje (vadovaujama Vitalijaus Ka-

„Ambasadoriaus taurės’’ turnyrą laimėjo „Geležinis vilkas’’

Abidvi amerikiečių komandos ketvirtfinalyje žaidė tarpusavyje. Vos vieno taško skirtu-
mu (57:56) laimėjo turnyro senbuviai – JAV Valstybės departamento rinktinė.

LR ambasados komanda ir NJ ,,Liepsnos” krepšininkai.
N. Miliauskaitės ir E. Petronės nuotraukos

ŠALFASS centro valdybos pirmininkui, ilgamečiam
,,Ambasadoriaus taurės" krepšinio turnyro organizavimo
entuziastui ir pagalbininkui Laurynui R. Misevičiui
buvo įteiktas Užsienio reikalų ministro padėkos raštas. Lietuvos krepšinio federacijos įsteigti medaliai laukė laimėtojų. Varžybų akimirka.

leinikovo), laimėjo finale įnirtingai
kovoję New Yorko „Geležinio vilko’’ ko-
mandos sportininkai. Jiems visai ne-
daug nusileido Texaso „Senų krienų’’
komanda, užėmusi antrąją vietą (beje,
nugalėjusi analogiškame 2014 m. tur-
nyre). Trečioji vieta atiteko Baltimorės
lietuvių Atletų klubo krepšinio ko-
mandai. Naudingiausiu turnyro žai-
dėju išrinktas Mississauga (Kanada) gi-
męs ir augęs Ignas Slyka, šįkart gynęs
New Yorko „Geležinio vilko’’ garbę,
nuo šių metų rudens besimokantis ir
krepšinį žaidžiantis Franklin & Mars-
hall koledže Pennsylvanijos valstijoje.
Kanados lietuvis buvo apdovanotas
specialiu ŠALFASS pirmininko Lau-

Iš k.: Balys Brazauskas, amb. Rolandas Kriščiūnas, Laurynas Misevičius ir Neringa Miliauskaitė.

Jauniesiems krepšininkams įteikti proginiai ŠALFASS medaliai.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Svečiai, 2016 m. lapkričio 5 d. atvykę į Lietuvių
Fondo metinį po kylį Pasaulio lietuvių centre, bus ma-
loniai nustebinti – akustinę koncertinę programą
,,Muzikiniai tiltai” atliks jungtinės jėgos – žinoma Či-
kagos dainininkė sopranas Nida Grigalavičiūtė ir vie-
nas ryškiausių Lietuvos padangės vokalo žvaigždžių
Jeronimas Milius. Jiems pritars trys neeilinio talen-
to muzikantai iš Lie tuvos: gitaristai Audrius Piragis,
To mas Varnagiris ir pianistas Paulius Zdanavičius.
Šių atlikėjų kūryba leng vai prisibeldžia tiek į jaunų,
tiek ir į brandaus amžiaus žmonių  širdis. Koncerto
programoje – gražiausios visų laikų pop ir akustinio
roko ba ladės, romantiškas, švelnus skambe sys ir ži-
nomi klasikiniai kūriniai. Kalbi name pianistą Pau-
lių Zdanavičių. 

– Augant muzikų šeimoje, tikriausiai kito pasirinkimo
ir ne buvo – „privalėjote” tapti muziku?

– Žodis ,,privalėti” gal čia netiktų. Gal ir genai su-
veikė, o taip pat tėvai, kurie anksti pastebėjo mano
muzikinius gabumus, todėl nukreipė tinkama link-
me. Kadangi mama bu vo muzikos pedagogė, o tėvu-
kas – mu zikantas, tai daug muzikuodavome kartu. Jei
būtų man pačiam nepatikę, nelabai būtų ir privertę.
Nemėgstu kažko daryti per prievartą ir šiandien.

– Sakoma, kad jau būdamas 5-rių improvizuodavote,
7-rių sugrojote džiazo festivalyje girdėtą regtaimą (forte-
pijoninės pramoginės neimprovizacinės muzikos stilius).  Kuo
mažametį sužavėjo džia zas? Ir gal posakis, jog 45-eri džia-
zui – tik jaunystė, neteisingas?

– Ko tik nepadarai žmogus, būda mas 5-rių! (juo-
kiasi). Negaliu  pasa kyti, kad tuo metu mane sužavėjo
džiazas, nes, ko gero, dar nelabai su pratau, kas tai
yra. Tai turbūt buvo tiesiog muzika, kuri  patiko. Ir
tą regtaimą sugrojau tik todėl, kad pamačiau ben-
draamžį grojantį. Pagalvojau, kodėl nesugrojus ir
man? Jei būtų jis grojęs ne džiazą, o kitą muziką ir
gerai tą daręs, ko gero iš pavydo būčiau bet ką su-
grojęs (juokiasi). 

Šiaip, manau, jog džiazui, kaip ir kiekvienai rim-
tesnei muzikai, reikia subręsti.

– Besimokant M. K. Čiurlionio menu gimnazijoje taip
pat sugebėdavote džiazuoti. Kaip Jums tai pavykdavo, juk
tais laikais džiazas buvo ,,uždraustas vaisius”?

– Nesu aš jau toks senas (juokia si). Mano lai-
kais  džiazas nebuvo kategoriškai draudžiamas, tik
gal jo bu vo nedaug, kaip dabar. Gal polinkį padžiazuoti
lėmė mano genai ir ab soliuti klausa? Ji leisdavo leng-
vai ,,pasigauti” kažkokią melodiją ir improvizuoti.

Ką esu pasiekęs – tai nuolatinio darbo vaisius

– Ar esate iš tų žmonių, ku riems viskas sekasi?
– Anaiptol. Viską, ką esu pasie kęs – tai nuolati-

nio darbo vaisius. Daug kam atrodo, kad, jei turi kaž-
 kokį gabumą, tai visi keliai atviri. Deja, reikia įdė-
ti labai daug darbo, tą daryti nuolatos, kad pasiektum
nori mą rezultatą. Talentas ar gabumai gali išgarsinti
nebent vaiką.

– Ar į sceną einate nešdamasis talismaną? Kaip su-
sikaupiate prieš koncertą?

– Nesu prietaringas, todėl talismano neturiu ir
pašalinių daiktų į sceną nesinešu. Prieš koncertą
sten giuosi pabūti vienas, surikiuoti min tis. Būtinai
turiu pereiti mintyse visą koncerto programą, dar
kartą įsitikinti, ar nebus kokių ,,kabliukų”. Į tai žiū-
riu profesionaliai.

– Jūsų darbų paletė – spalvinga. Kaip viską spėjate?
– Taip, darbų pakanka, kartais tenka labai suk-

tis, vos spėju, tačiau padeda įgimtas gebėjimas dar-
bus atlikti labai greitai. Be to man padeda ir šeima.

Pianistas Paulius Zdanavičius.
http://www.trakaijazz.lt nuotrauka

– Su įvairiomis džiazo grupė mis koncertavo daugely-
je Europos šalių. Ar skiriasi skirtingų šalių klausytojas?

– Skiriasi, jei lygintume su Lie tuvos klausytojais.
Užsieny je   žmo nės laisvesni, šilčiau priima, aud-
ringiau reaguoja į pavykusią improvizaciją.

– Jums duota daug: atlikėjas, pianistas, pedagogas,
kompozitorius. Kokia veiklos sritis Jums at neša didžiausią
pasitenkinimą?

– Na, darbas ne visuomet būna vien tik pasi-
tenkinimas, kartais jis būna tiesiog darbas. Patinka
kurti, patinka improvizuoti ir būti ant sce nos – tai
lyg kažkoks adrenalinas. Gal pedagoginė veikla  dau-
giau iš pareigos, nes reikia juk kažkam perduoti nau-
dingą patirtį.

– Kaip reaguojate į kritiką?
– Kaip ir dauguma normalių žmo nių – nesma-

giai. Tiesa, dar priklauso, kas tą kritiką išsako ir kaip
tą padaro. Visuomet atsirenku ir priimu kompeten-
tingą kritiką.

– Taip jau yra, kad kai kitiems šventė, Jums pats dar-
bymetis. O kas Jums yra šventė?

– Per tuos muzikavimo metus tapau profesionalu,
todėl švenčių ne sureikšminu, nes dažniausiai tenka
dirbti ne tik savaitgaliais bet ir per pačias šventes.
Man šventė yra pa būti su savo šeima, artimųjų
rate.

– Gyvenate pašėlusiu tempu. Ar dėl to nenukenčia ar-
timieji?

– Ne daugiau, nei kitų sričių specialistų šeimos.
Kadangi darbas daugiausiai kūrybinis, tai nemažai
laiko praleidžiu namuose kurdamas, todėl šeima
mane ,,mato”. Nebent koks ilgesnis koncertinis tu-
ras, bet jis juk nesitęsia metus. Be to šeima taip pat
žino su kuo ,,gyvena”, todėl supranta ir stengiasi pa-
dėti.

– Ar galima  Lietuvoje duoną valgyti tik iš muzikos?
– Visų pirma, turi būti įdomus publikai, kažkuo

išsiskirti. Kitas da lykas, norint gyventi Lietuvoje iš
mu zikos, turi labai daug dirbti. Tiesiog – daug.

– Ko Pauliui Zdanavičiui trūksta šiuo metu?
– Tikriausiai tikro fortepijono namuose. O iš tie-

sų, net nežinau: tu riu mėgstamą darbą, turiu my-
linčią šeimą bei aplinkinius, turim kur gy venti, tu-
rim svajonių, tad kaip ir vis ko šiandien užtenka. Kas
bus ateity – matysim.

– Dėkoju už pokalbį ir iki susitikimo.

ryno R. Misevičiaus prizu – Lietuvos
krepšinio rinktinės fanų marškinė-
liais „Mes už Lietuvą’’. Varžyboms
teisėjavo Čikagos lietuvių krepšinio ly-
gos teisėjai Žydrūnas Širvinskas ir
Evaldas Monstavičius.

Apdovanojimų iškilmių, vykusių
Lietuvos ambasadoje Washing tone
metu, ambasadorius Rolandas Kriš-
čiūnas, dar kartą pasidžiaugęs Lietu-
vos ir JAV diplomatinių santykių at-
kūrimo 25-osiomis metinėmis, pabrė-
žė neįkainojamą lietuvių išeivijos in-
dėlį kovojant dėl nepriklausomos Lie-
tuvos atkūrimo, pagalbą bei rūpestį at-
kuriant valstybę, stiprinant lietuvybės
puoselėjimą už Atlanto, kuriant užjū-
rio lietuvių sporto klubus, ypatingą dė-
mesį skiriant krepšiniui. Ambasado-
rius taip pat įteikė užsienio reikalų mi-
nistro padėkos raštą ŠALFASS Centro
valdybos pirmininkui, ilgamečiam
„Ambasadoriaus taurės’’ krepšinio
turnyro organizavimo entuziastui ir
pagalbininkui Laurynui R. Misevi-
čiui, taip pat padėkojo šios sąjungos at-
stovui Baltimorėje ir Washingtone
Visvydui Matuliui. Varžybų dalyviai ir
svečiai vaišinosi lietuviškomis vaišė-
mis ir alumi. „Ambasadoriaus tau-
rės’’ laimėtojai, Lietuvos ambasado-
rius, ŠALFASS pirmininkas bei Balys

Brazauskas pasirašė ant dviejų krep-
šinio kamuolių, vienas kurių atiteks
Joniškyje esančiam Krepšinio muzie-
jui. 13-asis „Ambasadoriaus taurės’’
turnyras buvo surengtas URM šiam
renginiui skirtų lėšų, Kūno kultūros ir
sporto departamento prie LR vyriau-
sybės paramos ŠALFASS specialiems
projektams bei rėmėjų –  Lietuvos gar-
bės konsulės Wisconsino valstijoje Les-
lie Liautaud, JAV Lietuvių Bendruo-
menės Krašto valdybos ir Washingto-
no apylinkės – dėka. 

Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje
bei ŠALFASS informacija Loreta Timukienė prie Lituanistikos tyrimų ir studijų centro paruoštos parodos stendų.

Dar viena LR ambasados rinktinės (už kurią žaidė ir ŠALFASS pirmininkas – dešinėje) varžovė – LA ,,Banga”.
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Omaha ir Šiauliai 
švenčia 20-ąjį susigiminiavusių miestų jubiliejų

NELLIE MACCALLUM

2016 m. Nebraskos valstijos miestas Omaha ir Lie-
tuvos miestas Šiau liai švenčia savo spalvingo ir dina -
miško susigiminiavimo 20-ąjį jubilie jų. Dvi atskiros
Omaha miesto delegacijos neseniai vyko į Lietuvą
švęsti šį jubiliejų su draugais ir bendradarbiais Šiau-
liuose. Omaha miesto susi giminiavusių miestų drau-
gijos (Oma ha Sister Cities Association) ir Oma ha mies-
to mero įstaigos atstovai Lie tuvoje lankėsi rugpjūčio
14–22 d.

Antrąją delegaciją sudarė Ne bras kos univer-
siteto Omahoje muzi kos fakulteto studentai
ir dėstytojai bei universiteto džiazo an-

samblis. Rugsėjo 5 d. ši delegacija išvyko aštuo nių
dienų viešnagei Lietuvoje ir Latvijoje. Viešnagės
metu delegacijos nariai dalyvavo susigiminiavusių
miestų iškilmėse Šiauliuose. 

Omahos miesto oficialiąją dvyli kos asmenų de-
legaciją  sudarė  septyni kelionių į Lietuvą vetera-
nai: dr. Gediminas  Murauskas,  Nellie  Suda vi čius-
MacCallum,  Angelica  Sičiū nas-Carl,  Larry   Ueb-
ner,  Steve Gerdes ir Sue bei Nick Leuschen; taip pat
penki keliautojai, su dideliu susido mėjimu pirmą
kartą vykę į Lietuvą: Katie Blesener, John Royster,
Betty ir Warren Hill bei Patti Gregor.  

Omahos miesto atstovas Gedimi nas Murauskas
ir Šiaulių miesto atstovė Žydronė Stanienė sudarė
vieš nagės Lietuvoje programą, įtrauk dami įdomią
ir spalvingą eks kursiją po Lietuvą su apsilankymu
susigiminiavusiame Šiaulių mieste, kur vyko ypa-
tingi šventiniai renginiai. Omahos delegacijoje ke-
liavo prityrę, daugelį ekskursijų po visą pa saulį at-
likę keleiviai.  Lietuvos kraštas ir jo žmonės jiems
visiems padarė labai gerą įspūdį. Ypač jie vertino Lie-
 tuvos kultūrą, vaišingumą ir aukš tos kokybės mais-
tą!  

Ekskursiją po Lietuvą pradėjome sekmadie-
nio vakare, rugpjūčio 14 d. Apsistojome ,,Domus Ma-
ria” svečių na muose. Tai gražiai atnaujinta vie-
nuolija Vilniaus senamiestyje.  Pėsčio mis nuėjome
į ,,Forto dvaro” restora ną, kur valgėme labai skanius
lietuviš kus pietus. Tuo prasidėjo mūsų ,,bulvinė” ke-
lionė. 

Pirmadienio rytą, Žolinių dieną, autobusu va-
žiavome į Rumšiškes, kur pasinaudojome ekskursija
su va dovu ir dalyvavome Žolinių iškil mėse. Diena
pasitaikė šilta ir saulėta.  Apsilankymas Rumšiškių
valstybiniame muziejuje buvo ypač malonus. Ap-
vaikščiojome seną kaimelį ir ap žiū rėjome tradicinius
XIX a. namus ir gamtovaizdžius, vaizduojančius at-
skiras etnografinės Lietuvos dalis, o į priešpiečius
mus nuvežė arklių traukiami vežimai. Tada auto-
busu nuvykome į Raudondvario dvarą. Tai labai gra-
žūs renesanso didikų rūmai Kauno vakariniame pa-
kraštyje. Pir ma  dienio kelionę baigėme Birštone, ,,Eg-
lės sanatorijos” viešbutyje ir Spa. Ten pasidžiaugė-
me gražiais, moderniais kambariais ir pasigar-
džiavome turtingo furšeto valgiais, tarp kurių buvo
daug sveiko maisto patiekalų. O vakare visi dele-
gacijos nariai galėjo atsigaivinti viešbučio basei-
nuose ir pirtyse. 

Antradienio rytą, ka da papusryčiavę susipaži-
nome su kurorto sveikatingumo procedūromis. Ap-
lankėme Birštono kultūros centrą. Ten paragavome
vietinio mineralinio vandens, kuris yra unikalus ir
turi gy domųjų galių. Tada mūsų delegacija keliavo
į rytus – Trakų pilies ir mu ziejaus prie Galvės eže-
ro aplankyti. Po to vykome į Kernavę, kur mus pa-
sitiko smarki ir ilgai besitęsianti liūtis. Čia aplan-
kėme skulptorių Hen riką Orakauską. Jis parodė savo
mįslingus kūrinius, verčiančius stebėtoją susimąs-
tyti, ir pavaišino mus įvai riomis arbatomis, sau-
sainiais ir kibinais.   

Nors smarkūs lietūs tebesitęsė, mūsų delegacija
buvo pasiryžusi keliauti pirmyn – į Kernavę. Norė-
jome apžiūrėti šios UNESCO atžymėtos pasaulinio
kultūros paveldo vietovės ypatingus kalnelius, ku-
riuose randami archeolo giniai objektai, apimantys
laikotarpį nuo vėlyvojo paleolito iki viduramžių. Ne-
išsigandę smarkaus lie taus ryžomės toliau vykdyti

numa tytą antradienio ekskursijos programą. Lietaus
permerkti aplankėme Neries regioninio parko Dūkš-
tų ąžuolyno pažintinį taką, kur apžiūr ėjome lietuvių
liaudies medžio skulptūras. Dienos pabaigoje, jau
tamsoje, pagaliau sugrįžome į Vilnių, kur „Panora-
mos” viešbutyje prieš vidurnaktį valgėme labai
skanią ir elegantiškai patiektą vakarienę.  

Trečiadienį po Vilnių keliavome pėsti. Mūsų eks-
kursija prasidėjo Vil niaus senamiestyje.  Nuo „Pa-
nora mos” viešbučio, kuris yra prie Vil niaus gele-
žinkelio stoties, nuėjome iki Vilniaus Katedros aikš-
tės. Puoš niuose ir įspūdinguose Valdovų rū muose
mūsų laukė ekskursija su va dovu. Tada mūsų de-
legacija pėsčio mis ėjo Gedimino prospektu – į va ka-
rus, iki Genocido aukų muziejaus, kur susipažino-
me su netolimos Li e tu vos praeities tamsiais ir liū-
desį keliančiais įvykiais. Dienos ryškiausias mo-
mentas buvo susitikimas JAV ambasadoje su Howard
Solomon,  JAV ambasados Lietuvoje Chargé D’Af-
faires, ir Althea Cawley-Mur phree, JAV ambasados
Lietuvoje vie šųjų reikalų pareigūne. Buvo labai
ma lonu su JAV ambasados pareigūnais pasidalinti
žiniomis apie įvai rias Omaha/Šiaulių susigimi-
niavu sių miestų programas ir iniciatyvas. Mūsų de-
legacijai buvo paruošti pui kūs pietūs, kurių metu ga-
lėjome pa bendrauti su anksčiau Nebraskos univer-
sitete Omahoje ir Creighton universitete dirbusiais
mokslinin kais, tuo metu besilankančiais Lietu voje.  

Ketvirtadienio rytą mūsų, Oma hos miesto, de-
legacija pradėjo visos dienos kelionę iš Vilniaus į
Šiaulius. Pakeliui sustojome Taujėnų dvare ne toli
Ukmergės ir Bistrampolio dvare prie Panevėžio. Tau-
jėnų dvare gardžiavomės rytmetine kava ir tortu, ap-
vaikščiojom puikų dvaro drausti nį. Maloniai pasi-
vaikščiojome ir pa si gardžiavome lietuviškais prie-
špie čiais Bistrampolio dvare. Popietei baigiantis
mūsų delegacija pagaliau pasiekė Šiaulius. Užsire-
gistravę Šiau lių viešbutyje skubiai persiren gėme ir
skubėjome į Šiaulių miesto tarybos rūmus, kur 4 val.
p. p. mūsų laukė oficialus priėmimas. Priėmimo ren-

gėjai – Šiaulių miestas ir jo vicemeras dr. Stasys Tu-
mėnas. 

Delegacijos atvykimas į Šiaulių miesto tarybos
rūmus buvo džiaugs mingas ne tik todėl, kad ruošė-
mės švęsti Šiaulių ir Omahos draugystės jubiliejų,
bet ir todėl, kad sužinojo me, jog Šiaulių miesto ta-
rybos narys Aurimas Lankas 2016 m. vasaros olim-
pinėse žaidynėse Rio de Janiero mieste ką tik laimėjo
bronzos medalį kanojos rungtyje. Didelio džiaugsmo
dvasia buvo apėmusi visus šiaulie čius.

Po įžanginių vicemero S. Tumė no žodžių mūsų
delegaciją oficialiai priėmė didelis mūsų draugų
šiau lie čių būrys. Priėmimo metu susitiko me su bu-
vusiais Šiaulių miesto me rais, išklausėme Šiaulių
universiteto liaudies ansamblio ,,Saulė” koncertą, ap-
sikeitėme dovanomis. Ypatingą kal bą, apžvelgiančią
svarbius praei ties momentus, pasakė buvęs meras
– dr. Alfredas Lankauskas. Jis, būda mas Šiaulių mies-
to meru, pirmą kar tą lankėsi Omahoje 1994 m., o 1996
m. gegužės mėn. 17 d. pasirašė Omahos-Šiaulių su-
sigiminiavusių miestų bendravimo sutartį. Oficia-
liajai priėmimo daliai pasibaigus, vicemeras S. Tu-
 mėnas visus pakvietė į didingą ir links mą puotą
,,Juonės pastogės” klube ir restorane. Gardžiavomės
pui  kiu maistu ir gėrimais, bendra vome su senais pa-
žįstamas, džiaugė mės  smagia muzika ir šokiais.   

Penktadienį džiaugėmės gražia, saulėta diena.
Diena buvo skirta mū sų oficialiam apsilankymui
Šiauliuo se ir miesto apžiūrėjimui. Rytą mūsų dele-
gacija aplankė Šiaulių areną, o tada nuvykome į Šiau-
lių universiteto botanikos sodą, kur susitikome su
pažįstamais ir Šiaulių universiteto pareigūnais.
Pakeliui į priešpiečius sustojome Kūdikių namuo-
se. Tai naš laičių prieglauda, kurioje gyvena lie tuviai
vaikai iki 6 m. Ten mus pasvei kino Nebraskos vals-
tijos pilietis – seržantas Michael Kennicker, kilęs iš
Ashland miesto. Jis tuo metu dalyvavo humanita-
riniame civilinės pagalbos projekte Šiauliuose. Pro-
jekto tikslas – našlaičių prieglaudos tvoros at nauji-
nimas. Projektą atlieka JAV kariuomenės Europo-

Šiauliuose mus pasitiko universiteto liaudies ansamblis ,,Saulė”. 

Žolinės – Rumšiškėse! Omaha Sister-Cities Association archyvo nuotraukos
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je (EUCOM) huma nitarinės ir civilinės
pagalbos dalinių nariai (375-oji inži-
nerijos kuopa ir 457-asis civilinių rei-
kalų batalionas) kartu su Lietuvos
kariuomene.   

Po priešpiečių Omahos delegaci-
ja apžiūrėjo „Aušros” muziejaus pa-
rodą Chaim Frenkel viloje. Parodoje
buvo rodomi lietuvių liaudies meno
kūriniai, vaizduojantys saulę. Viloje
Omahos delegacija turėjo progos su si-
 pažinti su turininga Šiaulių ir ap skri-
tai Lietuvos žydų bendruomenės isto-
rija. Geriau supratome, koks intymus
yra mūsų ,,mažasis pasaulis”. Šiaulių
pramonės pionieriaus Chaim Fren-
kel palikuonys, jo vaikaitis ir vaikai-
čio šeima, kadaise gyveno Omaha
mieste. Tada – apsilankymas Šiaulių
gyvūnų globos namuose. Šis apsilan-
kymas delegacijos narius sukrėtė.
Mus nustebino, kokį didelį pastogės ne-
turinčių gyvulėlių globos darbą at-
lieka tik keli žmonės su labai ribotais
ištekliais. Neseniai Omahos mieste
esanti organinio maisto gyvu lėliams
parduotuvė, kuri vadinasi ,,Long Dog
/ Fat Cat” (Ilgas šuo, stora katė) ir ku-
rios savininkų tarpe yra Indrė Seibu-
tytė, pravedė lėšų telkimo vajų Šiaulių
gyvūnų globos namams paremti. Tą
vajų parduotuvė vedė kartu su Omaha
susigiminiavusių miestų draugijos
(Omaha Sister Ci ties Association)
„Šiaulių draugai Omahoje” (Omaha
Friends of  Šiau liai) komitetu. Mums
buvo džiugu ap silankymo proga šio va-
jaus pajamas įteikti Šiaulių gyvūnų
globos na mams. 

Popiet turėjome truputį laisva-
 laikio, o tada keliavome į netoli esan-
tį Kurtuvėnų miestelį, kur vyko pag -
rindinės susigiminiavusių miestų 20-
mečio jubiliejaus iškilmės. Jose daly-
vavo mūsų draugai ir bendradarbiai iš
Šiaulių. Iškilmių rėmėjai ir šeimi nin-
kai – Šiaulių pramonininkų asociaci-
ja. Atvykę į Kurtuvėnus pirma ap-
lankėme liaudies menininkus, me-
džio drožėjus Dalių Žymantą ir Auri-
mą Šimkų, pastarojo namuose ir dirb-
tuvėje. Šių metų spalio mėnesį šie
liaudies menininkai savo kūrybos dar-
bais prisidės prie Omahos miesto
„Laurizten Gardens” sodo ,,Saulės ta -
ko” projekto. Tai kelerius metus be si-
tęsiantis projektas, kurį pradėjo ir
tvarko ,,Šiaulių draugai Omahoje” ko-
mitetas. Projekto tikslas – sutelkti lie-
tuviškų medžio skulptūrų ansamblį
miško aplinkoje Omahos botani kos
sode „Lauritzen Gardens”.  

Apžiūrėjome Kurtuvėnų regioni-
nį parką, buvusį dvarą, bet pirma
kun. Andrius Valčiukas, Kurtuvėnų
Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios klebo-
nas, maloniai sutiko aprodyti baž ny-
 čios kompleksą, kurį pastatė Kur tuvė-
nų dvaro pradininkas. Tada apie 60
Šiaulių ir Omahos miestų bičiulių su-
sirinko didingiems tradiciniams pie-
tums miestų 20 m. susigiminiavimo ju-
biliejui atšvęsti. Gardžiavomės vieti-
niu skanėstu – Kurtuvėnų kum piu.
Pietums ir draugiškam pasibendravi-
mui pasibaigus klausėmės Kris tinos
Kuprytės vadovaujamo ,,Saulės mer-
 gaičių” kanklių ansamblio koncer to.
Visi džiaugėmės puikia popiete.  

Kitą dieną, šeštadienį, saulė mū -
sų delegaciją lydėjo į Palangą. Pa lan-
goje stebėjome gintaro apdirbimo
meistrų darbą, nusipirkome lauktu-
vių, pasivaikščiojome pagrindine Pa-
 langos gatve, kol pasiekėme Palangos
prieplauką ir Baltijos jūros kranto
paplūdimį. Daugelis nusiavėme ba-
tus ir įbridome į jūrą. Mūsų autobusas
išvyko į Šiaulius popietei baigiantis,
bet vakarienei sustojome Telšiuose.
Prieš vakarienę Šiaulių miesto tarybos
narys Jonas Bartkus aprodė Telšių

miestą. J. Bartkus pirmą kartą apsi-
lankė Omahoje 1996 m. Jis tada buvo
Šiaulių miesto informatikos departa-
mento viršininkas. Jonas, Že maitijos
sūnus, su pasididžiavimu rodė Tel-
šių, tradicinės Žemaitijos sos tinės,
kultūros istorijos pavyz džius, pa-
minklus ir atnaujintus ra jonus. Šeš-
tadienį baigėme vėl gardžia vakariene.  

Sekmadienis mums buvo pasku ti-
nė diena Lietuvoje. Matėme daugelį
įspūdingų vietovių. Patyrėme daug
įspūdingų išgyvenimų. Pirmiausia
prie Talšos ežero susitikome su drau-
gais šiauliečiais. Ten stebėjomės ,,ge-
ležinės lapės” skulptūra, kurią 2009 m.
sukūrė vietinis skulptorius Vilius Pu-
ronas. Klasikinė „geležinio vilko” le-
genda siejama su sostine Vilniumi.
Šiauliuose formuojasi nau ja – ,,gele-
žinės lapės” legenda. Šiau lių draugų
Omahoje komiteto pirmi ninkas Gedi-
minas Murauskas prie Talšos ežero ge-
ležinės lapės skulptūros prikabino
dvidešimtmetį žy minčią „meilės spy-
ną”, tuo simbo lizuodamas susigimi-
niavusių miestų nesibaigiančią tar-
pusavio meilę, o komiteto narė Nellie
MacCallum spynos raktą nusviedė
ežeran. Po šių apeigų Omahos delega-
cija išvyko iš Šaulių ir tęsė paskutinės
dienos Lietuvoje ekskursiją.  

Pirma aplankėme Kryžių kalną.
Mūsų delegacijai tai buvo dvasinės

pratybos, kurios leido įvertinti lietuvių
ryžtą – tamsiais sovietų okupacijos me-
tais išsaugoti krikščionišką, katali-
kišką tikėjimą. Du kalnelius ir juos su-
pančias pievas puošia, rodos, milijonas
kryžių ir kryželių. Širdžiai malonu
buvo surasti mažą koplytstulpį, kurį
pastatė pirmoji Omahos delegacija į
Šiaulius ir kurį 1996 m. gegužės 18 d.
pašventino kun. Anicetas Tamošaitis
SJ. Prie koplytstulpio sukalbėjome pa-
dėkos maldą. Mūsų delegacijai labai di-
delį įspūdį padarė apsilankymas Bal-
tų dievų ir deivių muziejuje, kuris
yra netoliese – Naisių miestelyje. Tai
platus, po atviru dangum išsiplėtęs pei-
zažas, papuoštas puikiais baltų die-
vaičių ir simbolių drožiniais. Malonu
buvo čia vėl matyti liaudies meninin-
kus D. Žymantą ir A. Šimkų. Jie apta-
rė be veik kiekvieną medžio drožinį.
Dau gelis drožinių buvo jų pačių kūri-
niai.  

Šeduvos malūno restorane, kur
sustojome priešpiečiams, paskutinį
kartą valgėme tradicinį lietuvišką
maistą. Tada vykome į didžiulį, įspū-
 dingą Pakruojo dvarą. Apsistojome
„Stadalos” trijų žvaigždučių viešbu-
tyje. Užsiregistravę vykome apžiūrėti
didžiulio Pakruojo dvaro įspūdingų pa-
statų. Mūsų delegacija maloniai pasi-
vaikščiojo plačiais Pakruojo dva ro ke-
liais. Aplankėme dvaro alaus daryklą,

kur paragavome dvare paga minto
alaus ir užkandžių. Paskutinė vaka-
rienė dvaro užeigoje buvo beveik liūd-
na, nes šios kelionės metu Oma hos de-
legacijos nariai tapo lyg šeima; visi su-
pratome, kad greit skirsimės ir ke-
liausime atskirais keliais. Pirma dienio
ryto ketvirtą valandą mūsų autobusas
išvyko iš Pakruojo dvaro ir vežė į Lat-
viją.  Rygos tarptautiniame  oro uoste
mūsų laukė skrydis atgal į Omahą.
Kiekvienas de legacijos narys laikė
popierinį maišelį, kuriame buvo vieš-
bučio darbuotojų paruošti pusryčiai.  

Pirmoji Omahos delegacijos eks-
 kursija Lietuvon baigėsi rugpjūčio 22
d., o antroji delegacija tuo metu ruo šė-
si ekskursijos pradžiai. Pirmadien į,
rugsėjo 5 d., Nebraskos universiteto
Omahoje delegacija, kurią sudarė Mu-
zikos fakulteto studentai ir dėstytojai
bei universiteto džiazo ansamblis, iš-
vyko iš Omahos aštuonių dienų ke-
lionei po Lietuvą ir Latviją. Kelio nė
buvo skirta mainų programoms su
Šiaulių universitetu ir Latvijos muzi-
 kos akademija stiprinti. Šis apsilan-
kymas įgalino Nebraskos universite-
to dėstytojus ir studentus dalyvauti
Šiaulių miesto 780-ojo gimtadienio
šventėje, kuri vyko kasmetinio Šiaulių
dienų festivalio metu. Apsi lankymas
tuo pačiu tęsė 20-ąsias Oma hos ir
Šiaulių susigiminiavusių miestų su-
kakties iškilmes ir ženklino dinamiš-
ką ir spalvingą šių miestų susigimi-
niavimą.  

Nebraskos universiteto džiazo an-
samblis, vadovaujamas dr. Pete Mad-
sen, Lietuvoje atliko tris koncertus.
Pirmiausiai džiazo ansamblis pasiro-
dė Omahos/Šiaulių miestų 20 metų
draugystės koncerte Šiaulių dramos te-
atre. Tada pasirodė Šiaulių dienų metu
vykstančiame Šiaulių orkestrų festi-
valyje (Šiauliai Big Band Festival).
Nebraskos universiteto džiazo an-
samblis taip pat grojo Klaipėdos džia-
zo festivalyje kartu su Vytau tu Grub-
liausku, kuris yra Klai pėdos meras ir
kartu džiazo muzikos trimitininkas ir
dainininkas. Latvijo je džiazo an-
samblis dalyvavo Latvijos muzikos
akademijos koncerte, kur sulaukė stu-
dentų ir žymių Latvijos muzikos pro-
fesorių smarkių plojimų.  

Nebraskos universiteto muzikos
fakulteto dėstytojai dalyvavo klasiki-
nės muzikos koncerte Šiaulių Šv. Pet-
ro ir Povilo katedroje kartu su Šiaulių
universiteto muzikos fakulteto na-
riais ir „Polifonijos” valstybiniu ka-
meriniu choru. Pasirodė dr. Wa shing-
ton Garcia – pianistas ir Neb raskos
universiteto Muzikos fakulteto direk-
torius, dr. Mary Perkinson smuiki-
ninkė, Shelby Van Nordstrand – dai-
navimo dėstytoja ir dr. Derrick Fox –
chorų direktorius. Juos koncerto klau-
sytojai įvertino su entuziazmu ir daž-
nai smarkiais plojimais. Antra sis Ne-
braskos universiteto dėstytojų pasi-
rodymas vyko Latvijoje, Rygos istori-
jos ir laivybos muziejuje. Kon certas
buvo skirtas žuvusiems rug sėjo 11-
ąją, prieš 15 metų, atminti. Koncertą
organizavo ir globojo JAV ambasada
Rygoje.  

Omahos susigiminiavusių mies tų
asociacijos ,,Šiaulių draugai Oma-
 hoje” komitetą sudaro šie nariai: dr.
Gediminas Murauskas (pirminin kas);
Dalia Sudavičius (vicepirminin kė);
dr. Paulius Mileris; Margarita Sede-
ravičiūtė-Hathaway; Indrė Sei bu tytė;
Asta Šimbelytė-Reiff; Nellie (Nijolė) Su-
davičius-MacCallum (Oma hos susigi-
miniavusių miestų draugijos direkto-
rių tarybos narė).  

Iš anglų k. vertė Rimas Černius

Nebraskos universiteto džiazo ansamblio koncertas Šiaulių dramos teatre.

Džiazo muzikantai koncertavo ir Latvijos muzikos akademijoje. 

Iš Talšos ežero vandenų išniro ,,geležinė lapė”. 
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KGB technikos muziejus nustebins ir visko mačiusius
ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Man lengviau pasakyti, iš kokių šalių dar nebuvo lan-
kytojų negu tai, iš kokių jau sulaukėme”, – šypsosi
Kaune, buvusioje sovietmečio civili nės saugos slėp-
tuvėje 6 metrai po žeme esančio „Atominio bunkerio”
įkūrėjas verslininkas Julius Urbaitis. Užtenka vos ke-
lių minučių, kad po kalbio metu įsitikintum šio žmo-
gaus žinių bagažu,   o tai, kas yra saugoma ir lan-
kytojams rodoma jo absoliučiai unikaliame muzie-
juje  priverčia stebėtis kiekvieną.

Jau nei jis pats, nei niekas kitas negali pasakyti,
kiek unikalių ekspo natų saugoma šiame mu-
ziejuje – kažkada dar bandė tai fiksuoti, už ra-

šyti, bet dabar to jau neįmanoma pa daryti. Beveik
kiekvieno eksponato kelias į muziejų turi savo is-
toriją, ir pats daiktas dažnai yra labai retas, įdomus
ir Lietuvoje vienintelis. J. Ur baitis apie kiekvieną
gali pasakoti ir ilgai, ir įdomiai, tačiau ekskursija
čia trunka dažniausiai apie pusantros valandos, ir
per tą laiką ir parodyti, ir papasakoti reikia labai
daug.

„Man įdomi to daikto istorija, tad kai bandau
jį įsigyti, kalbuosi su sa vininku, klausinėju, nes auk-
cione ar internete įgytas daiktas be istorijos man
nėra toks įdomus. Yra ekspo na tų, dėl kurių tenka
derėtis metų me tus, yra tokių, kurie kainuoja išties
brangiai ir tokių, kurių savininkai man pasako, jog
pinigai jų nedomina. Tada tenka ieškoti kitų būdų,
kaip labai norimą daiktą įsigyti – man yra tekę ir
karvę, ir automobilį, ir poil sinę kelionę ar dar kaž-
ką žmonėms pirkti, kad tik muziejus įgytų vieną ar
kitą eksponatą”, – pasakoja J. Urbaitis.

Apie 10 procentų eksponatų jis įsigyja Lietuvo-
je, likusią dalį – įvairiausiose pasaulio šalyse, daž-
niausiai buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Rytų Euro-
pos valstybėse. Įvairių prietaisų ir kitų įrenginių kau-
nietis ieškojo ir tebeieško pas Lietuvos bei užsienio
šalių kolekcininkus, istorikus, sen dai kčių pardavė-
jus, privačius su ka ryba susijusius asmenis. Kai ku-
riuos retus eksponatus muziejui padovanojo Lietu-
vos kariuomenėje tarpukariu ar sovietų armijoje tar-
navę žmonės ar jų giminaičiai. Paklaustas, ar dar yra
eksponatų, kurių neturi ir labai norėtų, atsako, kad
tikrai yra, dėl kai kurių derybos tęsiasi metų metus,
o realiai norimą daiktą dažniausiai galima gauti tada,
kai jo savininkas jau išeina amžinybėn, o jo vaikams
tie daiktai kelia mažiau sentimentų.

„Visokių būna istorijų, kartais ir labai graudžių.
Vienas buvęs KGB ka rininkas Baltarusijoje, pas
kurį apsilankiau, jau sunkiai sirgo ir man su aša-
romis akyse pasakojo, kaip atsi dū rė saugume ir kaip
dėl to gailėjosi. Mes, kolekcininkai, pažįstame vieni
kitus, žinome kur koks vertingas daiktas yra ir ko-
kiomis sąlygomis galima jį gauti. Kartais tenka
būti ir geru psichologu, kad kažką vertingo įsigyti,
o kartais ir psichologija ne pa deda, tad tenka laukti”,
– sakė mu ziejininkas, kurį dažnai kiti muziejai
kviečiasi konsultuoti, patarti. 

O prasidėjo viskas turbūt dar vaikystėje, kai dau-
gelis iš mūsų ką nors kolekcionuoja – pašto ženklus,
degtukų dėžučių etiketes, ženkliu kus. Taip buvo ir
J. Urbaičiui, kai pa mažu besikaupianti kolekcija jau
privertė galvoti apie nuolatinę vietą, kur viską būtų
galima saugoti. Tad 2014 metų vasario 6-ąją, per du-
jokau kės išradėjo ruso Nikolajaus Zelins kio gimta-
dienį Kaune ir atvėrė duris naujasis muziejus „Ato-
minis bunke ris”. Čia eksponuojami išskirtiniai
technikos eksponatai iš Pirmojo pa saulinio karo, tar-

pukario, Antrojo pa saulinio, Šaltojo karo ir dabar-
tinių laikų. Išties nemažą plotą užimančiame bun-
keryje gausu nešiojamų prietaisų, skirtų nustatyti
radiacinę ir cheminę aplinką bei didelė apsi sau go-
jimo priemonių nuo daugelio pavojų įvairovė.

Šiame muziejuje yra didžiausia dujokaukių ir už-
daro ciklo kvėpavimo aparatų kolekcija Baltijos ša-
lyse, kuria  didžiuojasi bunkerio įkūrėjas. Dujo-
kaukių yra apie 600, bet J. Urbai čiui svarbu ne jų kie-
kis, o ypatybės, tai, kad kai kurios jų išties labai se-
 nos ir retos, kaip 1915 metų Pirmojo pasaulinio
karo vokiška dujokaukė. Tik čia galima pamatyti ir
žirgui skirtą dujokaukę. Viename aukcione ne taip
seniai buvo pardavinėjama ir paties N. Zelinskio du-
jokaukė, bet už ją mokėti 10 000 eurų muziejaus įkū-
 rėjui pasirodė neverta, nes už tiek pi nigų galima nu-
pirkti net keletą kitų vertingų eksponatų. Yra dar ma-
žiausiai 50 daiktų, kuriuos jis norėtų įsigyti muzie-
jui, bet kol kas tam nėra galimybių.

Tarp kitų eksponatų čia galima išvysti genera-
torius, medicinos in stru mentus, radijo imtuvus,
siųstuvus, pelengatorius, telefonus, komutatorius bei
slaptus įrašinėjimo prie taisus, kurie buvo naudoja-
mi GRU, KGB, SPECNAZ ir kitų įslaptintų tarnybų,
naudojusių grifą „slaptai”. J. Urbaitis sako, kad la-
biausiai lankytojus pribloškia tai, kad muziejus
toks didelis ir visko čia tiek daug. Bun keryje galima
pamatyti slapto įsilaužimo ir slaptų kratų įrangą,
KGB telefonus ir telefonų klausymosi bei pokalbių
kodavimo įrangą, čia gausu nešiojamų slapto radi-
jo ryšio priemo nių, radijo siųstuvų ir imtuvų, ryšio
blokatorių, pelengatorių, nuotolinio pasiklausymo
įrangos, pasiklausymo „blakių” ir jų aptikimo prie-
taisų. 

Tik spėk dairytis ir klausytis, kaip J. Urbaitis pa-
sakoja apie uni kalų slaptą metalo detektorių, skir-

Atominės bombos maketas. A. Vaškevičiaus nuotraukosTelefonas, kuriuo naudojosi Prezidentas A. Smetona.

Bendras vaizdas. Muziejuje sukaupta tūkstančiai eksponatų.
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Frank’s Alterations & Tailoring
seeks seamtress w/experience.

Working 5 days of the week, from
Tuesday to Saturday. 16  dol. per
hour. Please call 312-957-9700.
620 W. Roosevelt, Chicago, IL. 

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

tą aptikti pasiklausymo įrangą ar
ginklą priėjus prie žmogaus ir jį ap-
kabinus, rodo izotopais pažymėtų do-
kumentų, pinigų, žmonių, gyvūnų ap-
ti ki mo įrangą ir prietaisus, išorinio
ste bėjimo, naktinio matymo prie tai-
 sus, slaptus diktafonus ir magnetofo-
 nus, slapto fotografavimo minifoto-
aparatus, užmaskuotas slaptas video
filmavimo kameras. 

Štai, atrodo, gražus paprastas kos-
 tiumas, o viena iš sagų netikėtai pra-
siveria ir pamatai slapto fotoapa rato
akį... Čia yra ir telefono apara tas, ku-
riuo naudojosi Prezidentas Antanas
Smetona, ir kino projektorius, stovė-
jęs vadinamojoje Brežnevo viloje Pa-
langoje, prie Baltijos jūros, ir lėktu-
vuose naudojamos „juodosios dėžės”,
ir daugybė kitų daiktų. Už sie niečiai
skuba fotografuoti ir NKVD tardyto-
jo atmintinę, kuri yra išversta ir į ang-
lų kalbą. Tokių netikėtų ir labai įdo-
mių atradimų kiekvienas čia patiria
išties daug.

J. Urbaičiui dirbti muziejuje pa de-
da dar trys žmonės, kurie veda eks kur-
sijas ir lietuvių, ir anglų kalba. Svečiai
iš užsienio šalių būna priblokšti, kiek
retų eksponatų čia su kaupta, o kartais
ir patys ką nors padovanoja, kaip tai
prieš kelis mėnesius padarė ameri-
kietis, padovanojęs muziejui skulp-
tūrėlę „God, bless America”. Ji rado
savo vietą ant tikslios du kartus su-
mažintos atominės bombos „Little
Boy”, 1945 metų rugpjūčio 6 dieną
numestos ant Japo nijos Hirosimos
miesto kopijos. Na gingi meistrai tiks-
lą bombos kopiją muziejui gamino
maždaug du mėnesius.    

Šis bunkeris sovietmečiu pri-
klausė Kauno „Aido” gamyklai. 400
kvadratinių metrų ploto civilinės sau-
gos patalpose, kilus cheminiam ar
branduoliniam karui, turėjo slėptis
šimtai žmonių. „Jeigu mieste būtų
sproginėjusios atominės ar cheminės
bombos, šiame požemyje prieš kelis de-
šimtmečius būtų slėpęsi daugiau kaip
pusę tūkstančio vaikiškus ve žimėlius,
metalofonus ir įvairias ki tas kultūri-
nes prekes gaminusios gamyklos dar-
buotojų. Šaltojo karo metais sovietai
panašias slėptuves ren gė kone po vi-
somis didelėmis ga myklomis ir fab-
rikais”, – sakė muziejaus savininkas.  

Iš bunkerio veda trys išėjimai, vie-
nas jų – net 30 metrų ilgio ir juo žmo-
nės turėjo būti išvesti, jeigu ga mykla
būtų susprogdinta ir po ja įrengti iš-
ėjimai iš bunkerio atsidurtų po griu-
vėsiais. Gelžbetoninių slėptuvės sienų
storis siekia nuo 0,5 iki 1 metro, o du-
rys yra išgaubtos, kad atlaikytų smū-
gio bangą. Visos pože minio statinio du-
rys yra pagamintos iš labai storo me-
talo ir yra ypač sandarios. Daugybę
metų šis bunkeris buvo apleistas, dėl
sugedusios kanalizacijos ir kitų ko-
munikacijų patalpos buvo užsemtos
vandens.

Prieš įrengiant muziejų pir-
miausia reikėjo patalpas išsausinti, iš-
valyti ir sutvarkyti, po to suremon-
tuoti. Senoje slėptuvėje buvo rasta ne
tik įvairių saugos priemonių, bet ir
maisto atsargų: konservų, džiūvėsių,
arbatos ir kitų produktų. Jų galiojimo
laikas buvo pasibaigęs daugiau nei
prieš du dešimtmečius.

Muziejus išties gausiai lankomas,

J. Urbaitis apie kiekvieną ekspo natą gali papasakoti įdomią istoriją.

NKVD tardytojo kampelis.

atvyksta čia ir moksleivių gru pės, la-
bai daug užsieniečių jį susiranda in-
ternete, taip pat per Kauno turizmo in-
formacijos centrą. Muziejus vis ple-
čiasi, atsiranda naujų ekspo natų, kai
kuriuos iš jų, kurių turi dau giau, čia
galima ir įsigyti. Dabar J. Urbaitis mu-
ziejuje įrenginėja fotolaboratoriją, ku-
rioje bus galima pa matyti, kaip so-
vietmečiu buvo ryškinamos ir daro-
mos nuotraukos.

„Man yra labai svarbu žmonėms

parodyti, pristatyti, kokiomis prie-
monėmis dirbo KGB ir NKVD, kaip ta
sistema sovietmečiu buvo apraizgiusi
visą šalį. Įdomu tai, kad sovietinė
technika, palyginus su Vakarų šalių,
buvo atsilikusi kelis dešimtmečius,
bet sovietai nemažai jos pirko iš va-
kariečių. Esu įsitikinęs, kad turime ži-
noti savo istoriją, turime suprasti, ko-
kioje valstybėje gyvenome ir kaip
daug kas pasi keitė”, – sakė muziejaus
įkūrėjas J. Urbaitis.

Retas eksponatas – žirgui skirta dujokaukė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Kalti buvusieji, bet ne dabartiniai?
Vilnius (Kultūros ministerijos

info) – Kultūros ministras Šarūnas
Birutis sako, kad Gedimino kalno
problema yra ankstesnių vyriausy-
bių neprofesionalaus darbo rezultatas,
maskuojant problemas nereikšmin-
gais darbais ir paslepiant juos po ve-
lėna. Ministro teigimu, rimta  profe-
sionalų komanda ėmė dirbti tik tada,
kai kalnas ėmė slinkti. 

„Sudarėme darbo grupę, į kurią
įeina visų sričių profesionalai, Lietu-
vos mokslo akademijos garbi profesū-
ra, geologai, archeologai ir kt. Tada pa-
aiškėjo, kokios bėdos yra kalne – visų
pirma jame prilaidota įvairiausių sta-
tybinių liekanų, neteisingai sukalti
poliai prieš kelis dešimtmečius, nesu-
tvarkyti vokiečių kasti tuneliai. Šlai-
tai slinko ir anksčiau, tačiau niekas tuo
rimtai nesirūpino, tik užmaskuodavo
atsivėrusias kalno žaizdas. Kaip eks-
pertai sako, tokia darbo grupė su-
rinkta pirmą kartą ir rimtai užtikrins
kalno stabilumą ateities kartoms, bus
profesionaliai   atlikti visi reikiami

darbai”, – sako Š. Birutis.
Gedimino kalno tvarkybos dar-

bams šiais metais skirta 300 tūkst. Eur,
o 2017 m. suplanuota per 800 tūkst. Eur.

Šiuo metu dedamos visos pastan-
gos stabdant ne tik slenkantį šlaitą, bet
ir tolimesnę šlaitų deformaciją – pa-
rengta projekto techninė užduotis pro-
jektavimo ir tvarkybos darbams. Moks-
lo taryboje sudaryta darbo grupė, kuri
iki lapkričio mėnesio turėtų pateikti
siūlymus dėl Gedimino kalno.

CŽA galvoja apie kibernetinį smūgį Rusijai  

Vilnius (ELTA) – Velioniui
sveikatos apsaugos ministrui Ju-
rui Poželai bus organizuojamos
valstybinės laidotuvės, mirusysis
bus kremuojamas, pranešė prem-
jeras Algirdas Butkevičius. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį,
12 val. urna išnešama iš Šventų
Jonų bažnyčios, velionis bus lai-
dojamas Antakalnio kapinėse.

J. Požela (g. 1982 m.) mirė spa-
lio 16-osios naktį. Į Vilniaus uni-
versitetinės ligoninės Santariš-
kių klinikas dėl ūminio kasos
uždegimo jis buvo paguldytas šių
metų rugpjūtį. Sveikatos apsau-
gos ministru J. Požela buvo pa-
skirtas kovą, atsistatydinus minist-
rei Rimantei Šalaševičiūtei.

Iki naujos Vyriausybės sudary-

mo sveikatos apsaugos ministro pa-
reigas laikinai eis ūkio ministras Eval-
das Gustas.

J. Poželai – valstybinės laidotuvės

Vilnius (BNS) – Penkios dešimtys
dabartinių Seimo narių jau po pirmo-
jo rinkimų turo liko politikos užribyje
– jų rinkimų kampanijai išleisti tūks-
tančiai teigiamo rezultato negarantavo.

Rinkimus pralaimėjusios Darbo
partijos atstovų investicijos į manda-
tus buvo vienos didžiausių: Vilija Fi-
lipovičienė politinei kampanijai su-
rinko 17,1 tūkst. eurų,  Kęstutis Dauk-
šys – 15,2 tūkst. eurų, Vydas Gedvilas
– 14,5 tūkst. eurų, Raimundas Paliukas
– 12,4 tūkst. eurų, o Artūras Paulaus-
kas – 9,6 tūkst. eurų, Seimo nario
mandato prieš rinkimus dėl įtarimų
galbūt paėmus kyšį atsisakęs Vytautas
Gapšys – 9,5 tūkst. eurų, Audronė Pit-
rėnienė – 5 tūkst. eurų aukų. Itin kuk-

liai tarp visų kolegų atrodė Loretos
Graužinienės rinkimų piniginė, ku-
rioje buvo 1,5 tūkst. eurų.

Liberalų sąjūdžio atstovas Armi-
nas Lydeka sukaupė 13,7 tūkst. eurų,
o Šarūnas Gustainis savo žinioje turėjo
12,3 tūkst. eurų, Dalia Teišerskytė tu-
rėjo tik 2,5 tūkst. eurų. Valdančiajai
Lietuvos socialdemokratų partijai pri-
klausanti Birutė Vėsaitė galėjo išleis-
ti 4,3 tūkst. eurų, o savarankiškai Ra-
seiniuose kandidatavęs Remigijus
Ačas – 10,3 tūkst. eurų.    

Vasarą Tėvynės sąjungą-Lietuvos
krikščionis demokratus palikę Seimo
nariai kauniečiai Vida Marija Čigrie-
jienė ir Arimantas Dumčius  kampa-
nijai buvo sukaupę po 9–9,8 tūkst. eurų.

Nei posto, nei pinigų

Vilnius (ELTA) – Vilniaus apy-
gardos teismas, nagrinėjantis Sausio
13-osios bylą, nusprendė tenkinti nu-
kentėjusiojo Roberto Povilaičio ir jo at-
stovo Alberto Butos prašymus ap-
klausti kaip liudytoją buvusį Sovietų
Sąjungos prezidentą Michailą Gorba-
čiovą ir kviesti jį į teisiamąjį posėdį. 

Teismas nurodė, kad kaip liudy-
tojai gali būti šaukiami asmenys, ku-
riems žinomos bylos aplinkybės dėl
tarnybinių ar kitų pareigų, taip pat at-

sižvelgta į tai, kad M. Gorbačiovo,
kaip asmens, galimai turinčio žinių
apie teismo nagrinėjamos bylos ap-
linkybes, pavardę apklausų metu ne
kartą nurodė liudytojai. 

Pasak teisėjų kolegijos pirminin-
kės Ainoros Kornelijos Macevičienės,
bus teikiamas teisinės pagalbos pra-
šymas Rusijai per Teisingumo minis-
teriją. Kiek tiksliai reikės laukti atsa-
kymo, neaišku, tačiau bylos nagrinė-
jimui tai jokios įtakos neturės.

M. Gorbačiovas kviečiamas liudyti Sausio 13-osios byloje Jaruzalė („Draugo” info) – Izrae-
lio švietimo ministras Nafatali Bennett
skubiai įšaldė Izraelio bendradarbia-
vimą su UNESCO, dėl organizacijos
sprendimo paskelbti svarbiausias žydų
garbinimo vietas – Jeruzalėje esantį
„Šventyklos kalną” ir „Raudų sieną”
musulmonų vietomis.

Dėl tokio N. Bennett sprendimo ne-
bus jokių susitikimų su UNESCO pa-
reigūnais, bendradarbiavimo tarp-
tautinėje konferencijoje ir profesio-
nalaus bendradarbiavimo su organi-
zacija. 

Spalio 13 d. UNESCO pritarė re-
zoliucijai, kuri neigia žydų ryšius su
pačiomis švenčiausiomis religinėmis
vietomis – „Šventyklos kalnu” ir „Rau-
dų siena”. Šešios šalys, balsavusios Iz-
raelio naudai, yra: JAV, Didžioji Bri-
tanija, Lietuva, Nyderlandai, Vokieti-
ja ir Estija. 26 šalys susilaikė ir dvi ne-
dalyvavo balsavime. 

Izraelio švietimo ministras Naftali
Bennett apkaltino šią organizaciją
„tūkstantmečių žydų ryšių su Jeruza-
le” ignoravimu ir šitaip – „islamistų te-
roro” rėmimu.

Izraelis nebendradarbiaus su UNESCO

Edinburg (ELTA) – Škotijos prem-
jerė Nicola Sturgeon mano, kad Ško-
tijos nepriklausomybė nuo Jungtinės
Karalystės po „Brexit” referendumo
yra tikėtina labiau nei kada nors anks-
čiau. „Aš niekuomet neabejojau, kad
Škotija vieną dieną taps nepriklauso-
ma”, – pareiškė ji.

N. Sturgeon sakė sieksianti, kad
Škotija ir toliau turėtų prieigą prie Eu-
ropos vidaus rinkos, net jei Jungtinė
Karalystė ir išstos iš Europos Sąjungos
(ES). 

„Škotija turi galėti pasirinkti ge-
resnę ateitį ir aš užtikrinsiu, kad Ško-

tija šią galimybę turėtų”, – patikino vy-
riausybės vadovė. 

N. Sturgeon paskelbė kitą savaitę
pateiksianti įstatymo projektą dėl nau-
jo referendumo dėl nepriklausomy-
bės. 2014 metų rugsėjį škotai kartą
jau balsavo dėl atsiskyrimo nuo Lon-
dono, tačiau tada 55 proc. gyventojų pa-
sisakė už pasilikimą Jungtinėje Ka-
ralystėje.

Birželio 23-iąją vykęs „Brexit” re-
ferendumas iš esmės pakeitė sąlygas.
Per jį 52 proc. britų balsavo už išstoji-
mą iš ES. Škotijoje tuo tarpu 62 proc.
piliečių pageidavo likti Bendrijoje.

Škotija judės nepriklausomybės link 

Maskva/Londonas
(„Draugo” info) – Patriar-
chas Kirilas, Rusijos Orto-
doksų Bažnyčios vadovas,
pradėjo keturių dienų vi-
zitą Didžiojoje Britanijoje.
Į Londoną jis atvyko minėti
Rusijos Ortodoksų Bažny-
čios veiklos Britanijoje pra-
džios 300-ųjų metinių.

Patriarchas susitiks su
vietos ortodoksų bendruo-
menės nariais, aplankys
Canterbury arkivyskupą
Justin Welby ir susitiks su
karaliene Buckinghamo
rūmuose. Kirilas taps pirmuoju kada
nors Britanijoje apsilankiusiu Rusijos
Ortodoksų Bažnyčios patriarchu. 

Visgi reiškiamos abejonės dėl šio
vizito laiko, kai Britanijos ir Rusijos
santykiai yra smarkiai pašliję dėl Ru-
sijos veiksmų Sirijoje ir Ukrainoje.

Kirilas, artimas Rusijos prezi-
dento Vladimiro Putino sąjungininkas,
yra sakęs, kad Rusijos vaidmuo Sirijoje
yra „itin sąžiningas ir garbingas”.

Kai kurie susirūpinę, kad Kirilo
susitikimas su karaliene bus panau-
dotas dar labiau padidinti V. Putino au-
toritetui Rusijoje.

Britanijos užsienio reikalų sekre-
torius Boris Johnson sakė, kad Rusijai
gresia tapti „atstumtąja valstybe” dėl
jos pozicijos Sirijos konflikto atžvilgiu.

Patriarchas su karaliene Eliza-
beth II susitiks paskutiniąją vizito
dieną.

Rusijos stačiatikių vadovas lankosi Londone 

Partiarchas Kirilas tvirtai palaiko V. Putiną ir jo politiką.
NBC nuotr.

Washingtonas (LRT.lt) – Barack
Obama administracija svarsto apie
precendento neturintį žingsnį – slaptus
kibernetinius veiksmus prieš Rusiją.
Tai būtų atsakas į Rusijos kišimąsi į
JAV prezidento rinkimus. 

JAV specialiosios tarnybos buvo
paprašyta Baltiesiems rūmams pri-
statyti tokio smūgio variantus – kaip
slapta įvykdyti operacijas, kurios su-
erzintų ir sugėdintų Kremlių. Neat-
skleidžiama apie kokius konkrečius
veiksmus CŽA galvoja, tačiau tikina-
ma, kad agentūra jau yra pradėjusi pa-
rengiamąjį darbą.

Agentūra yra surinkusi daug do-
kumentų, kurie galėtų atskleisti Ru-
sijos prezidento Vladimiro Putino ne-
doras taktikas.

JAV viceprezidentas Joe Biden
sakė, kad amerikiečiai pasiųs žinią V.
Putinui ir kad tai bus padaryta ,,mūsų

pasirinktu laiku ir esant tokioms ap-
linkybėms, kurios padarys didžiausią
poveikį”.

Paklaustas, ar JAV visuomenė ži-
nos, kad tokia žinia buvo pasiųsta, vi-
ceprezidentas atsakė: „Tikiuosi, ne”.

JAV turėtų atakuoti Rusijos gali-
mybes cenzūruoti internetą šalyje ir
paviešinti V. Putino ir jo aplinkos fi-
nansinius susitarimus.

„Gerai žinoma, kad oligarchai iš
Rusijos perkelia milžiniškus kiekius pi-
nigų į ofšorines sąskaitas, – sakė jis. –
Būtų labai gėdinga, jeigu visa tai būtų
paviešinta. Tai būtų proporcingas at-
sakas į tai, ką mes matėme”.

Paskelbtame pranešime sakoma,
kad JAV žvalgybos bendruomenė yra
„įsitikinusi, jog Rusijos vyriausybė
nurodė įsilaužti į JAV asmenų ir ins-
titucijų, tarp jų ir JAV politinių orga-
nizacijų, elektroninio pašto dėžutes”.

Gedimino kalno šlaitas jau griūva į muzie-
jaus kiemą. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

J. Poželai tebuvo 33-eji. Gedimino Savickio nuotr.
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Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  
DRAUGO 

skaitytojais

Peter  V. Sirusas, gyvenantis Garrison, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 55 dol. Padėka už išsaugotą lie-
tuviško žodžio skambėjimą.

Peter J. Rulis, gyvenantis Beverly Shores, IN, atsiuntė „Draugo” iš-
laidoms sumažinti 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką žodį išei-
vijoje.

A † A
NIJOLĖ DUMBRYTĖ

Mirė 2016 m. spalio 15  d., Hinsdale, IL.
Gimė Lietuvoje.
Gyveno  Downers Grove, IL, anksčiau Brighton Park, Chicago,

IL.
Nuliūdę  liko:   sesuo Vida Tijūnėlienė su vyru Augustinu; duk-

terėčios Asta Tijūnėlytė su vyru Linu Daukša ir Elena Tijūnėlytė
su vyru Jeff  Harris; sūnėnas Marius Tijūnėlis su žmona Viktute
bei giminės Lietuvoje.

A. a.  Nijolė  buvo dukra  a. a. Albinos ir a. a. dr. Aleksandro
Dumb rio.

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Inc., buvo Lietuvių
Ope ros choro narė, Putnamo seselių rėmėja. 

Velionė bus pašarvota antradienį, spalio 18 d. nuo 9:30 val. ryto
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, 44th ir Ca li fornia
gatvė, Brighton Park, Chicago,  kurioje 10:30  val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. 

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt.: Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
STELLA J. ,,ESTELLE” 

ROGERS JUNDUL

Mirė 2016 m. spalio 14 d. Oak Lawn, IL.
Gimė Chicago, IL.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Louis C. Rogers su žmona Bernadine; anū -

kai Michele Rogers Scully ir Janet Myran; proanūkai Drake Ai -
den ir Omar; sesuo Julie Zakarka; sesuo Eleanor Jundul; dukte -
rėčios Rita Piorkowski su vyru Cass, Maria Deksnienė su vyru Ed-
 ward, Rita Johnson su vyru Brian ir Denise Bonomo su vyru Curt;
produkterėčios ir sūnėnai Andrea, Alex, Brian ir Justin.

A. a. Stella buvo žmona  a. a. Stanley J. Rogers ir sesuo  a. a. Al-
 bert.

Priklausė Lietuvių Vyčių 112 kuopai ir Lietuvių Vyčių chorui.
Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišios.
A. a. Stella bus pašarvota antradienį, spalio 18 d. nuo  3 val. p.

p.  iki 9 val. vakaro Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave.,
Evergreen Park, IL. 

Atsisveikinimas trečiadienį, spalio 19 d. nuo 9  val. r. iki 10 val.
r.  Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar quette Park, kurioje 10
val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.  

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima  

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Spalio 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete (VDU), surengta akade-
minė popietė, skirta Juozo Ereto (1896–
1984), kuris buvo lietuvių ir šveicarų
mokslininkas, literatūros istorikas ir
pedagogas, publicistas, Lietuvos te-
legramų agentūros (ELTA) steigėjas ir
pirmasis vadovas, gimimo 120-osios
metinėms.

Ta proga universiteto rūmų ant-
rojo aukšto fojė atidaryta paro-
da „Lietuvių Šveicarija”, nu-

skambėjo Šveicarijos Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkės Jūratės Cas-
persen sveikinimas. 

Vėliau minėjimas tęsėsi VDU Pre-
zidento Valdo Adamkaus bibliotekoje.
Apie J. Ereto kalbėjimo meną prane-
šimą parengė Irena Buckley ir stu-
dentų grupė Declamationes, apie sve-
timšalį, pamilusį ir skleidusį šventą
lietuvišką žodį – Mykolas-Juozas Drun-
ga. Juozo Ereto vokiečių mistikų ty-
rinėjimus susirinkusiems pristatė Val-
das Mackela, jo lituanistinę veiklą –
Aurelija Mykolaitytė. Pranešimus taip
pat parengė Ilona Strumickienė, Sigi-
ta Barniškienė bei kiti.

Šveicarijoje gimęs J. Eretas-Ja-
kaitis (Jozeph Ehret) studijuodamas
Fribūre susipažino su lietuviais ir su-
sidomėjo lietuvių kalba. Gavęs prof.
Gustavo Šniurerio rekomendaciją, pra-
dėjo dirbti Lietuvos informacijų biure. 

Anot biografų, šveicaro J. Ereto li-
kimą, jo viso gyvenimo veiklą Lietuvos
labui lėmė lietuvis Mikelis Ašmys,
vienas iš Klaipėdos krašto jaunųjų
patriotų. M. Ašmio padedamas J. Ere-
tas pradėjo mokytis lietuvių kalbos, su-
sipažino su Fribūro universiteto stu-
dentais Stasiu Šalkauskiu, Kaziu Pa-
kštu, Vincu Mykolaičiu-Putinu. Kartu
su M. Ašmiu leido informacinius biu-
letenius ir žurnalą „Litauen”. 1918 m.
parašė didžiulį veikalą (apie 500 psl.)
vokiečių kalba „Litauen in Vergan-
genheit, Gegenvart und Zukunft”
(„Lietuva praeityje, dabartyje ir atei-
tyje”). Ši knyga tapo pirmąja pažinti-
ne studija valstybėms, kurios apie ką
tik nepriklausomybę paskelbusią jau-
ną valstybę mažai žinojo.

1919 m. J. Eretas paskirtas užsie-
nio reikalų ministro patarėju spaudos
reikalams. Kaune įkūrė spaudos biu-
rą (nuo 1920 m. – Informacijos depar-
tamentas) ir tapo jo direktoriumi. Už-
sienio reikalų viceministro pavedimu
prie Informacijos departamento 1920
m. balandžio 1 d. įsteigė Lietuvos te-
legramų agentūrą ELTA, vadovavo 14
jos skyrių Lietuvoje ir užsienyje. 1922
m. atsistatydino, pareigas perduoda-
mas Matui Šalčiui.

1922 m. gavo Lietuvos pilietybę, ir
jau 1923 m. išrinktas į Lietuvos Antrąjį
Seimą, bet politinė karjera jo visai ne-
domino ir, nebaigęs kadencijos, iš jo pa-
sitraukė.

1925 m. vedė studentę Oną Jakai-
tytę (1898–1954) ir nuo to laiko, norė-
damas pabrėžti šeimos lietuviškumą,
pasirašinėjo Ereto-Jakaičio pavarde.
Šeima išaugino penkis vaikus.

1941 m. pasitraukė į Vokietiją, bet
su šeima pateko į SS lagerius, iš kurių
Šveicarijos vyriausybės pastangomis
buvo išvaduotas.

1941 m. kovo 22 d. su šeima atvyko
į savo pirmąją tėvynę Šveicariją, ap-
sigyveno gimtajame Bazelyje. 1942 m.
ėjo Fribūro universiteto kanclerio pa-
reigas. 1942–1956 m. tarnavo Šveicari-
jos kariuomenėje vyresniuoju leite-
nantu. Iki pensijos, 1962 m., dirbo Ba-
zelio miesto gimnazijoje.             

ELTA

Minimos ELTA įkūrėjo 
120-osios gimimo metinės

Juozas Eretas
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http://draugokalendorius.org

JAV LB Cicero apylinkės pirmininkė Birutė Zalatorienė užsakė net du
stalus (20 asmenų) į ,,Draugo” pokylį, kuris vyks spalio 30 d., sekmadienį,
1 val. p. p. Willowbrook pokylių salėje, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL.

Dalyvaus LR amb. Rolandas Kriščiū-
nas su žmona Živile, juos lydės LR gen.
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su
žmona Gintarija, meninę programą at-
liks talentinga muzikantų pora iš Bos-
tono Simona ir Dorsey Minns. Atvyki-
te ir paremkime seniausią lietuvišką
laikraštį Amerikoje, kuris skaičiuoja jau
107-uosius gyvavimo metus. 

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) spalio 23 d. 10 val. r. švęsime 30-tąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Lie-
tuviškos šv. Mišios taip pat aukojamos ket-
virtadieniais 8:30 val. r. Kviečiame praleisti
laiko maldoje mūsų Švč. Sakramento ado-
racijos koplyčioje, kuri atidaryta kasdien nuo
6 val. r. iki 9 val. v.

� Spalio 23 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Lat-
vių kultūros namuose „Priedaine”  (1017
State Route 33, Freehold Township, NJ
07728) vyks Baltų Vienybės dienos pami-
nėjimas. Tradicija tapusioje šventėje daly-
vaus trijų Baltijos šalių diplomatai, New Jer-
sey Estų, Latvių ir Lietuvių bendruomenių
atstovai, projekto „Misija Sibiras–2016” eks-
pedicijos dalyviai iš Lietuvos. Vietų skaičius
ribotas, todėl prašome kvietimus įsigyti iš
anksto el. paštu – lietuviskabendrija@ya-
hoo.com arba paskambinus tel. 732-597-
8486, 848-992- 4222.

� Spalio 23 d., sekmadienį, 5 val. p. p. (po
Baltų Vienybės dienos paminėjimo) Latvių kul-
tūros namuose „Priedaine” (1017 State
Route 33, Freehold, NJ 07728) vyks Ingos
Valinskienės ir grupės „Vairas” koncertas. Dau-
giau informacijos el. paštu lietuviskabendri-
ja @yahoo.com arba paskambinus tel.
732-597-8486, 848-992-4222.

� Spalio 23 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks kas-
metiniai organizacijos „Vaiko vartai į moks-
lą” rengiami lėšų telkimo „Derliaus pietūs”.
Daugiau informacijos paskambinus Ritai
Venclovienei tel. 630-243-1228 arba Ri-
tonei Rudaitienei tel. 630-257-6451.

� Spalio 29 d., šeštadienį, 12:30 val. p.
p. PLC (14911 127th St., Lemont, IL
60439) vyks Lietuvos Dukterų draugijos ruo-
šiami „Rudens pietūs”. Bilietus galima už-
sisakyti paskambinus tel. 708-499-4845
(Aldona Rukuižienė), 630-272-9131 (Gra-
žina Kazėnienė). Atvykite!

� Spalio 30 d., sekmadienį, 11 val. r. (po
šv. Mišių) Švč. Mergelės Marijos Apreiški-
mo bažnyčioje (259 N 5th Street, Brooklyn,
NY 11211) vyks „Misija Sibiras 2016” pri-
statymas, kurio metu turėsite progą susitikti
su paramos fondo „Jauniems” direktoriumi,
projekto „Misija Sibiras” vadovu ir paramos
fondo „Jauniems” projektų vadovu, šių
metų „Misija Sibiras 2016” ekspedicijos da-
lyviu. „Misija Sibiras” – unikalus projektas,
kurio metu organizuojamos kelionės į lietuvių
tremties vietas, tvarkomi tremtinių kapai, su-
sitinkama su vis dar Sibire gyvenančiais lie-
tuviais. Visi labai laukiami!

Mieli „Draugo” skaitytojai ir rėmėjai!
Tikimės, kad spalio 30-osios popietę planuojate praleisti
su savo bičiuliais „Draugo” metiniame renginyje Wil-
lowbrook Ballroom. Iškilmingų pietų metu vyks lo-
terija, kurios bilietėlius jums išsiuntėme. Užpildy-
tų bilietėlių šakneles prašome grąžinti iki spa-
lio 26 d. Jūsų dalyvavimas ir parama įgalins „Drau-
gą” dar ilgai skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org

Kviečia ,,Spalvoti žaidimai”
Šokio teatras iš Lietuvos ,,Dansema” atvyksta į Washingtoną ir lapkri-

čio 4–6 d. dalyvaus Kids Euro Festival. Nepraleiskite galimybės kartu su savo
mažyliais apsilankyti Gintarės Masteikaitės ir Giedrės Subotinaitės veda-
muose ,,Spalvotuose žaidimuose”! 

Informacija ir registracija: http://kidseurofestival.org/lithuania/
Spektaklio trukmė – 40 min., jis skiriamas kūdikiams ir vaikams iki 3

metų. Daugiau informacijos apie teatrą: http://www.dansema.lt


