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Piligriminė kelionė į
Amerikos sostinę – 7 psl.

Susitikimas su 
gen. J. Kronkaičiu – 4 psl.

Berriso tapo imigrantų „sostine”

Vienmandatinėje Vilniaus Naujamiesčio apygardoje, kurioje balsuoja ir užsienyje gyve-
nantys Lietuvos Respublikos pliečiai, į antrąjį Seimo rinkimų turą pateko du kandidatai –
Virgilijus Alekna ir Žygimantas Pavilionis. Balsavimo rezultatus žinosime jau kitą savaitę,
tuo tarpu pristatome šių kandidatų mintis ir idėjas, kuriomis jie pasidalino su ,,Draugo”
skaitytojais.                                                                                                                             – 10 psl.

Lemtingojo sekmadienio belaukiant

Šių metų rugsėjo ir spalio mėnesių savaitgaliais Berisso mieste vyko
„Imigrantų šventės”. Į šventes susi rin ko daugiau nei 100 tūkstančių
žmonių iš visos Argentinos. Lietuvių draugija „Nemunas” suren-
gė didelę parodą, kurioje pristatė Lietuvos kultūrą, tradicijas, pa-
tiekalus. Berisso mieste gyvena didelė ir  veikli lietuvių ben-
druomenė. Iki Pir mojo pasaulinio karo čia buvo viena didžiausių
Argentinos lietuvių kolo nijų, į kurią atvyko apie 3 000 lietuvių.

Reikia pabrėžti, kad Berisso mies tas yra oficialiai pri-
pažintas ir paskelbtas Buenos Aires provincijos
„Imigrantų sostine”. Lietuvių drau gija „Nemu-

nas” yra „Imigrantų są jungos organizacijos” narys ir jau
39-tus metus kiekvienais metais organizuoja „Imigrantų
šventę”. Dabar šią organizaciją sudaro 22 imigrantų ben-

druomenės.
Šventės metu, trečią kartą Imi grantų šventės istorijoje,

koncertavo garbės svečiai iš Lietuvos – Nidos kultūros ir
turizmo Informacijos centro „Agila” liaudiškų šokių gru-
pė „Kalnapušė”.

(2013 m. atvyko senjorų šokių ansamblis „Miestelėnai”
iš Panevė žio miesto, o 2014 m. – tautiška kapelija „Sutaras”
iš Vilniaus).

Provincijų imigrantų šventėje taip pat koncertavo „Ne-
muno” lietuvių draugijos ansambliai: lietuvių vaikų šokių
grupė „Skaidra”, lietuvių jaunimo šokėjų grupė „Nemu -
nas” ir lietuvių senjorų šokėjų grupė „Griaustinis”, kurie
labai gražiai šoko penkiems tūkstančiams žiūro vų.

– 3 psl.

Imigrantų festivalio dalyviai.
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KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Kai kuriems žmonėms, kurie pa-
sitikėjo savo teisumu, o kitus
niekino, Jėzus pasakė palygi-

nimą: Du žmonės atėjo į šventyklą mels-
tis. Vienas buvo fariziejus, o kitas mui-
tininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau
vienas meldėsi: ,,Dėkoju tau, Dieve, kad
nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai,
sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va
muitininkas. Aš pasninkauju du kartus
per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko,
ką įsigyju”. O muitininkas stovėjo ato-
kiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų,
tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas:
,,Dieve, būk gailestingas man, nusidė-
jėliui!” Sakau jums: šitas nuėjo į namus
nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris
save aukština, bus pažemintas, o kuris
save žemina, bus išaukštintas (Lk 18, 9–
14). 

Turime pripažinti – mes norime

kažkuo pasižymėti. Mes norime būti
pastebėti ir įvertinti. Jei ne savo spor-
tiniais rezultatais, jei ne savo aktoriniu
meistriškumu, ar dainavimo grožiu; jei
ne savo moksliniais pasiekimais, ar fi-
nansinėmis galimybėmis; jei ne savo fi-
ziniu stiprumu, ar grožiu, jei ne liežu-
vio šmaikštumu, ar minčių originalu-
mu, tai nors… kažkuo, kas išskirtų
mus iš minios, kas parodytų, kad mes
esame unikalūs, ypatingi, skiriamės
nuo kitų.

Tas mūsų siekis parodo, kad mes
kitus ,,matuojame”. Ir tas matavimo
vienetas yra ,,aš”. Aš noriu būti kitoks,
nei mano artimas, kuris štai sėdi pa-
maldų metu trečioje eilėje nuo manęs
į kairę, ar kitoje gatvės pusėje savo kie-
me pjauna žolę, ar darbovietėje dirba
prie gretimo stalo. Kaip tas fariziejus
iš evangelijos teksto, kuris supranta, ar
bent jau mano, kad jis yra kitoks, nei
jį supantys žmonės – jis yra geresnis.

Daug daug kartų geresnis! Nes jis at-
lieka, tai ko iš jo reikalauja įstaty-
mas. 

Kai aiškinu vaikams besiruo šian-
 tiems konfirmacijai prigimtinės, o ir
įvairiai kitaip pasireiškiančios, nuo-
dėmės esmę, anglų kalboje vartoju du
žodžius – nuodėmė ir pasididžiavimas.
Angliškai ,,sin” ir ,,pride”. Klausiu
jų, kas yra nuodėmės ir pasididžiavimo
centre? Kartais jie supranta mano
klausimą, bet dažnai ne. Paaiškinsiu:
tų dviejų žodžių centre yra raidė ,,I” –
lietuviškai ,,aš”. Taigi mūsų nuodė-
mingumo esmė yra mūsų ,,aš”, kurį
mes norime padidinti, sureikšminti, ar
net garbinti.

Tuo tarpu muitininkas suprato,
kad niekas negali lygintis su Kūrėju.
Kad tikrasis žmogaus ir jo gyvenimo
matavimo vienetas yra Dievo meilė ir
gailestingumas. Prieš Jį mes esame tik
nieko neverti purvini skudurai. Todėl

jis karštai meldėsi: Dieve, būk gailes-
tingas man, nusidėjėliui!

Juk ir pats Viešpats Jėzus, nors ir
būdamas Dievo Sūnus, dangiškosios
karalystės valdovas, atėjo į mūsų že-
miškąją būtį, pasižeminęs, kaip vienas
iš mūsų, priimdamas kūną ir numir-
damas ant kryžiaus! Ar gali Dievas dar
labiau pasižeminti?! Jis tai padarė, kad
mes nusidėjėliai galėtume nuteisinti
sugrįžti į savo tikruosius namus, kad
visi tie, kurie yra pažeminti būtų iš-
aukštinti!

Matas, kuriuo matuojame

ANDRĖ BALŽEKIENĖ

Režisierius Marius Markevičius
kasdien po 12 valandų praleidžia
mon tažinėje, tūkstantąjį kartą

žvelg damas į filmo „Tarp pilkų debesų”
kadrus: pagal Rūtos Šepetys best se lerį
kuriamą filmą tikimasi užbaigti kitų
metų pradžioje. Yra dar vienas žmogus,
kuris šiuo metu vėl ir vėl per žiūrinėja
būsimo filmo scenas. Hollywoode įsi-
kūręs vokiečių pianis tas ir kompozi-
torius Volker Bertel mann-Hauschka,
kuriantis „Tarp pil kų debesų” garso ta-
kelį, filmo sce noms siekia suteikti dar
gilesnių emocijų.

13 albumų išleidęs ir visame pa sau-
lyje koncertuojantis Hauschka la-
biausiai žinomas dėl ypatingos for tepi-
jono technikos, kada įprasti klavišų
skleidžiami garsai yra pakeičiami ant
instrumento stygų padedamų įvairių
daiktų pagalba. Teigiama, kad naudo-
jant šį būdą pianistas gali išgauti tiek
pat garsų, kiek visas per kusininkų
amsamblis. 

Vien šiais, 2016-aisiais, metais
Hauschka sukūrė garso takelius ke tu-
riems filmams. Ryškiausias iš jų – kar-
tu su Dustin O’Halloran įrašyta muzi-
ka filmui „Lion”, kurio premje ra įvy-
ko Toronto kino festivalyje. Čia pa-
grindinius vaidmenis atlieka Nico le
Kidman, Rooney Mara ir „Lūšnynų
milijonieriaus” žvaigždė Dev Patel.
Kompozitorius sumeistravo ir akto-
riaus James Franco režisuoto filmo su

Selena Gomez „In Dubious Battle”
garso takelį. 

Pateikiame trumpą interviu su
„Tarp pilkų debesų” kompozitoriumi.

– Ar prieš imdamasis šio projekto ži-
nojote apie trėmimus ir „Tarp pilkų debesų”
istoriją?

– Ne, nežinojau, kiek lietuviams
teko iškęsti.

– Ką manote apie filmą ir jo istoriją?
– Ši istorija ir tragiška, ir graži tuo

pačiu metu. Mes Vokietijos istorijoje
taip pat turime nemažai pavyz džių, kai
žmonės, atrodo, prarado vis ką, bet vis
dėlto rado jėgų išgyventi ir grįž ti į
įprastą gyvenimo ritmą. Tai įkvepia, ta-

čiau tuo pačiu metu suvokiu, kad patys
negalime iš esmės su prasti skausmo ir
kančių, kurias jie patyrė. Man patinka,
kad „Tarp pilkų debesų” yra meilė ir
šiluma, kuri suteikia tamsai spalvų.

– Kas jus įkvepia kuriant mu ziką šiam
filmui?

– Dirbu prie kiekvienos scenos ir
ieškau temos, kuri tiktų prie vaizdų, o
kartu ir prie bendros filmo vizijos.
Mano tikslas – kad muzika padėtų pa-
 tirti gilesnes emocijas. Jei muzika tik
atkartos tai, ką matome ekrane, nie ko
gera nebus. Tai nereikalinga. 

– Jūs – žinomas pianistas. Ar pats gro-
jate šiam filmui sukurtus kūrinius?

– Taip, partijas fortepijonui ra šau
ir sugroju pats. Taip pat sukūriau da-
lis styginiams, planuojame, kad jas ga-
lės įrašyti nedidelis ansamblis. Vi suo-
met stengiuosi naudoti kuo daugiau tik-
rų instrumentų, o ne tik kompiuteriu
kurtų garsų.

„Tarp pilkų debesų” pasakoja jau-
nos merginos Linos, kartu su šei ma
1941-aisiais ištremiamos į Sibirą, isto-
riją. Nežmoniškose ir sudėtingose są-
lygose paauglė subręsta kaip asme-
 nybė: tremtyje išgyvenanti artimųjų ne-
tektį, ji čia sutinka pirmąją meilę.

„Tarp pilkų debesų” kuria tarp-
tautinė Lietuvos, JAV ir D. Britanijos
prodiuserių komanda. Birželio vidu ry-
 je baigto filmuoti filmo režisierius – Los
Angeles gimęs ir užaugęs Ma rius Mar-
kevičius, žinomas filmo „Ki ta svajonių
komanda” režisierius. Pla nuojama,
kad „Tarp pilkų debesų” kino teatruo-
se pasirodys 2017 m. Fil me vaidina už-
sienio ir lietuvių aktoriai: Bel Powley
(„Paauglės dienoraštis”), Lisa Loven
Kongsli („Force Majeure”), iš „Vikingų”
serialo pažįstamas Peter Franzén, ge-
riausiu JAV serialu „Auksiniuose gaub-
liuose” pripažinto „Mr. Robot” aktorius
Mar tin Wallström, Aistė Diržiūtė, Ga-
bija Jaraminaitė, Darius Meškauskas,
Ra mūnas Cicėnas ir kiti.

„Tarp pilkų debesų” Facebook paskyra:
https://www.facebook.com/ TarpPilkuDebesu/

„Tarp pilkų debesų” Instagram paskyra:
https://www.instagram.com/ tarppilkudebesu/

Filme „Tarp pilkų debesų” skambės žinomo pianisto ir kompozitoriaus muzika

Kompozitorius ir pianistas Volker Bertelmann-Hauschka.               Mareike Foecking nuotr.
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Mūsų lietuvių draugija šventės
metu pristatė lietuviškus patiekalus,
tokius kaip kugelis, kepta kiauliena
su kopūstais ir krienais, kepta kiau-
 liena su grybų padažu. Patiekalus mie-
lai pirko šventės dalyviai ir svečiai,
visiems tai labai patiko. Dar drau gija
pristatė ir pardavinėjo alų „Kau nas”,
kurį gamina lietuvių imigrantų anū-
kas iš Mar del Platos miesto. Šis alus
irgi labai patiko svečiams. Taip pat
buvo galima paragauti „Baltic Por ter”
stiliaus alaus.

Paskutinę šventės dieną vyko pa-
radas, kuriame dalyvavo apie 100  ben-
druomenės narių, visi buvo pasi puošę
tautiniais drabužiais. Jie žy giavo pa-
grindiniu Berisso miesto prospektu
Avenida Montevideo, šokdami pagal
lietuvišką muziką. Per 130 lietuvių ben-
druomenės narių su tautiniais drabu-
žiais lydimi  muzikos grupės, šoko šokį
„Gumbinė” bei ki tus lietuviškus šo-
kius, net per 10 kvar talų. Grojo tau-
tiška kapelija „Sutaras”, o jiems plojo
tūkstančiai žmo nių. „Nemunas” pri-
statė Gedimi no pilies bokšto maketą.

Mūsų bendruomenę šventėje at-
sto vavo lietuvių vaikų bendruo menės
„karalienė” Agustina Volpe Grilaus-
kas iš Buenos Aires provincijos, lie-
tuvių kolonijos „karalienė” Marianela
Siperka, kuri iš visų tautų „karalie-
nių” užėmė ketvirtą vietą ir jai atiteko
žiūrovų simpatijos bei „Miss Simpa-

tija” titulas. Šventės teisėjų komisija
iš visų 39 provincijų imigrantų šven-
tės da lyvių išrinko šventės „kara-
lienę”. Šis titulas atiteko Saudo Ara-
bijos atsto vei.

Per šventę buvo pavaizduota, kaip
imigrantai į Argentiną atplaukė laivu.

Iškilmėse „Imigrantų repre zentacija
– išlipimas iš laivo” dalyvavo lietuvių
bendruomenės nariai, apsirengę to
laikmečio drabužiais.

Vyko futbolo, tinklinio ir krep ši-
nio turnyras, kur Lietuvos komanda
sėkmingai pasirodė.

Šokių grupė „Kalnapušė” 
koncertavo Berisso mieste

Nidos kultūros ir turizmo infor-
macijos centro „Agila” liaudiškų šokių
grupė „Kalnapušė” koncertavo Beris-
so mieste Argentinoje 39-oje imigran-
tų šventėje. Kolektyvą pakvietė  „Ne-
muno” lietuvių kultūros ir sa višalpos
draugija. „Kalnapušė” spalio 8 d. pa-
sirodė pagrindinėje scenoje, o spalio 9
d. dalyvavo eisenoje – kartu su šimtu
bendruomenės narių, pasipuošusių
tautiniais kostiu mais.

Su Nidos kultūros ir turizmo in-
formacijos centro „Agila” liau diškų šo-
kių grupe „Kalnapušė” susitiko Berisso
miesto savivaldybės meras dr. Jorge Ne-
dela. Susitikimo metu dalyviai apsi-
keitė dovanėlėmis, ir Berisso miesto
meras perskaitė pasirašytą dekretą
„Municipalinis paveldas –  liaudiškų
šokių grupei ‘Kalnapušė’.” Berisso
miesto „Garbės svečio” vardas buvo su-
teiktas vi siems „Kalnapušės” grupės ir
delegacijos nariams viso apsilanky-
mo Berisso mieste metu.

„Kalnapušė” koncertavo ir Mar
del Platos mieste „Auditorium” teatre.
Apsilankymo metu Mar del Platos
miesto savivaldybės meras Carlos Fer-
nando Arroyo taip pat susitiko su sve-
čiais iš Lietuvos. Visi apsikeitė dova-
nėlėmis.

„Kalnapušė” taip pat aplankė lie-
tuvių draugijas „Mindaugas” Be risso
mieste ir „Argentinos lietuvių centrą”
sostinėje Buenos Aires.

Berriso tapo imigrantų „sostine”
Atkelta iš 1 psl.

,,Nemuno” draugija į svečius pasikvietė ,,Kalnapušės” šokėjus iš Nidos.

JAV prezidento rinkimų debatai: D. Trump nesiliauja šokiravęs
Paskutiniųjų JAV prezidento rin-
kimų debatų metu Donald Trump
atsisakė pažadėti, kad pripažintų
savo varžovės Hillary Clinton per-
galę prezidento rinkimuose, pa-
grasindamas šalį ir toliau laikyti
„nežinioje”.

D.Trump – bene kontroversiš-
kiausias kandidatas į JAV
prezidento postą per kelis pa-

staruosius dešimtmečius – į trečia-
dienį Las Vegas vykusius trečiuosius
2016-ųjų rinkimų kampanijos televizi-
jos debatus atvyko tikėdamasis patai-
syti padėtį likus vos 20 dienų iki rin-
kimų.

Kaltinamam netinkamu seksuali-
niu elgesiu, atsiliekančiam naciona-
linėse rinkėjų apklausose ir praran-
dančiam pozicijas pagrindinėse neap-
sisprendusiose valstijose, septynias-
dešimtmečiui nekilnojamojo turto
magnatui šie debatai buvo paskutinė
rimtesnė proga į savo pusę patraukti
neapsisprendusius rinkėjus.

Per debatus kovingai nusiteikęs
D. Trump dar aršiau kaltino H. Clin-
ton rinkimų štabą ir žiniasklaidą mė-
ginant suklastoti rinkimų rezultatus.

Jis teigė, kad rinkimuose užsire-
gistravo „milijonai” neegzistuojančių
rinkėjų ir, apskritai, H. Clinton išvis
neturėjo būti leista kandidatuoti į šį
postą, nes ji netinkamai elgėsi su
įslaptintais JAV Valstybės departa-
mento elektroniniais laiškais.

H. Clinton sakė esanti „pasibaisė-
jusi” tuo, ką pavadino išpuoliu prieš
240 metų skaičiuojančią demokratiją,
ir, cituodama buvusį savo varžovą Ber-
nie Sanders, pavadino D. Trump „pa-
vojingiausiu naujųjų laikų Amerikos
istorijoje į prezidento postą kandida-
tavusiu žmogumi”.

Debatų moderatoriaus Chris Wal-
lace iš televizijos kanalo „Fox News”
paklaustas, ar, nepaisydamas jam ky-
lančių abejonių, pripažintų bet kokią
lapkričio 8 dieną įvyksiančių rinkimų
baigtį, D. Trump atsakė: „Pasakysiu
tada”. Ir pridūrė: „Paliksiu jus neži-
nioje, gerai?”

Vėliau jis patikslino, kad visgi
pripažintų „aiškią” rinkimų baigtį.
Kitą dieną, ketvirtadienį, kalbėdamas
Ohio valstijoje, D. Trump su šypsena
sakė galįs visiems amerikiečiams pa-
žadėti, kad tikrai pripažins šių rin-
kimų rezultatus, jei pats juos laimės.
Toje pačioje kalboje jis teigė pripažin-
siąs aiškų prezidento rinkimų rezul-
tatą, bet neatmetė galimybės jo užgin-
čyti teisiniu keliu, jei jis keltų abejo-
nių.

Dabartinis JAV prezidentas Ba-
rack Obama tokią retoriką pavadino
pavojinga.

Miami sakydamas kalbą H. Clin-
ton rėmėjams jis pareiškė, kad D.
Trump komentarai kenkia šalies de-
mokratijai, nes abejonių dėl JAV pre-
zidento rinkimų legitimumo sėjimas
žmonių mintyse daro paslaugą vals-
tybės priešams. „Jūs atliekate mūsų
šalies varžovų darbą už juos, nes
mūsų demokratija pagrįsta žmonių ži-
nojimu, kad jų balsas kažką reiškia”,
– sakė B. Obama.

Precedento neturintis rinkimų
proceso puolimas buvo tik vienas iš
daugelio tarp kandidatų į prezidento
postą kilusių susirėmimų. Jie nesu-
tarė beveik dėl visko, pradedant imig-
racijos politika, baigiant Sirija. 

Vienu metu, H. Clinton atsakinė-
jant į klausimą, D. Trump įsiterpė pa-
vadindamas ją „bjauria moterimi”.
Kandidatai vienas kitam nepaspaudė
rankos nei debatų pradžioje, nei jiems
pasibaigus. Kandidatų į JAV prezi-
dentus trečiųjų televizijos debatų au-
ditoriją sudarė beveik 72 milijonai
žmonių.

Pergalę, kaip ir per du ankstes-
nius ratus, iškovojo buvusi valstybės
sekretorė, demokratų atstovė H. Clin-
ton. Televizijos kanalo CNN sureng-
tos apklausos duomenimis, 52 procen-
tai amerikiečių mano, kad ji įveikė
respublikoną D. Trump. Milijardierių
nugalėtoju laiko tik 39 procentai ap-
klaustųjų. 

ELTA

Trečiųjų  debatų metu – kovingai nusiteikę kandidatai į JAV prezidentus D. Trump ir H. Clinton.         EPA-ELTA nuotr.
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Jūsų dėmesiui siūlome šiek tiek sutrumpintą gen.
Jono Kronkaičio paskaitos „Lietuvos apsaugos
perspektyva grėsmingame pasaulyje” tekstą.

Kalbėsiu apie Lietuvos perspektyvą, jos sau-
gumą. Tai tema, kuri jau daug metų mane ka-
muoja. Savaime aišku, kad valstybės ateitis,

jos perspektyva, priklauso ne tik nuo jos ginkluotų
pajėgų, bet ir nuo geografijos, ekonomikos, žemės re-
sursų, kultūros, taip pat ir (svarbiausia) nuo vi-
suomenės valios. Vaidmuo kitų, ypatingai galingų
valstybių, taip pat yra labai svarbus.

Dabar matome labai akivaizdų regioninį bei glo-
balizacijos procesą, kurio pasekmėje kylantys konf-
liktai yra sprendžiami jėga. Artimųjų Rytų ir Afri-
kos chaosas aktualus ir Europai, ir JAV, todėl NATO
valstybių dėmesys dabar nukreiptas į tą regioną. Ma-
tome NATO ir ES narių vidinę sumaištį ir galimas
Aljanso skaldymo pasekmes. Didžioji Britanija jau
pasitraukė iš ES. Turkijos prezidentas Recep Tayyip
Erdogan pataikauja Vladimirui Putinui. Silpnai
atrodo Italija ir Graikija. Nedžiuginantys signalai iš
Slovėnijos ir Vengrijos. Lenkijos Jaroslaw Kac-
zynski valdančioji partija, priimdama autokratinius
įstatymus, tolsta nuo ES.

Nesimetriniai karai Sirijoje, Libijoje, kaip ir kiti
įvairaus pobūdžio konfliktai tame regione, sukėlė
masinę žmonių migraciją į Vakarų Europą. Klima-
to pokyčiai nualina kai kuriuos kraštus, kas taip pat
skatina migraciją. Vien švaraus vandens trūku-
mas skatina žmones judėti. Didelė migracija į Vakarų
Europą naudinga V. Putinui, bet tik laikinai. Jis Si-
rijoje savo barbarizmu spartina tą migraciją. Bom-
barduojami žmonės bėga ten, kur saugiau.

Globalizacijos procese yra ir daugiau rodiklių,
kurie byloja apie didėjančius konfliktus ir civiliza-
cijų susikirtimą, kurio ir V. Putinas neišvengs.

Jungtinių Tautų duomenys rodo didelį gimsta-
mumo koeficiento disbalansą tarp žemynų. Europos
gimstamumo koeficientas yra tik 1,6, kai siekiant iš-
laikyti pastovų gyventojų skaičių turėtų būti bent
2,1. Lietuvos koeficientas – tik 1,2 (vienas žemiausių
pasaulyje), o Afrikos – 4,71 (Nigerijos – 5,74). Tame
žemyne apskritai daug skurdo, korupcijos ir krau-
ją liejančių konfliktų. Yra dar ir Indija, kurioje da-
bar 1,33 mlrd. gyventojų, ir kuri nuo 2010 metų pri-
augo net 259 mln. Šioje šalyje didelė disproporcija
tarp lyčių – 43 mln. daugiau vyrų, negu moterų. Prog-
nozuojama, kad atotrūkis iki 2050 metų pasieks net
60 mln. Taip pat ir Kinijoje lyčių disproporcija – la-
bai panaši.

Šiuo metu pasaulyje gyvena maždaug 7,5 mlrd.
žmonių, o 2050 metais jų bus apie 9,7 mlrd. Pasaulis
turės išlaikyti 2,2 mlrd. daugiau gyventojų, o Afri-
ka ir Azija bus atsakingos už 86 proc. šio augimo.
Ypač sparčiai daugėja musulmonų. Dirbamos žemės

ir švaraus vandens trūkumas skatins migruoti ten,
kur viso to netrūksta.

Atkreipiu jūsų dėmesį į šiuos duomenis, nes jie
byloja apie daugelį metų trunkančius įvairaus po-
būdžio konfliktus ir nesiliaujančią migraciją iš
skurstančių kraštų į pasiturinčius. Tas procesas jau
kurį laiką vyksta. Klausimas, ar Lietuvos valdžia
svarsto iš globalizacijos kylančias grėsmes ir tam
ruošiasi, o ne tik dabartinę grėsmę, kylančią iš jos
didžiojo kaimyno? Ar tas kaimynas, svajojantis
apie Petro Didžiojo imperiją, pamąsto, kas jo laukia
globalizacijos kontekste? Rusijoj dabar 144 mln. gy-
ventojų. Valstybėje su didžiausia teritorija pasaulyje
2050 metais gali likti vos 101 mln. rusų. Didelis mir-
tingumas, mažas gimstamumas ir emigracija nai-
kina šią tautą. Iš Rusijos emigruoja ir pinigai. Tarp
Rusijos gyventojų jau dabar yra per 12 proc. mu-
sulmonų, ir jų skaičius auga.

Dabartinė padėtis Lietuvoje – pakankamai gera.
Technologinė pramonė tikrai stiprėja ir turi neblo-
gą rinką savo produktams. Bendrojo vidaus produkto
augimo vidurkis nuo 2001 metų yra 4,2 proc. – vienas
iš Europos geresnių. Prognozė šiems metams – 2,8
proc. Atrodo, kad ekonomika, bent jau artimesniu
laiku, toliau gerės. Žmonės kaimuose ir kai kuriuose
rajonuose vis dar sunkiai verčiasi, tačiau Europos
Sąjungos parama padeda atsigauti. Vis dėlto emig-
racijos problema nėra sprendžiama.

Lietuva prieš keletą metų sugebėjo atsilaikyti
prieš dideles Rusijos pastangas išlaikyti ją pririštą prie
rusiškos naftos ir gamtinių dujų. Lietuva iš pradžių
pasistatė Būtingės terminalą, kad galėtų naftą pirk-
ti pasaulinėje rinkoje, o pernai sugebėjo pereiti į lais-
vą rinką per Suskystintų gamtinių dujų (SGD) ter-
minalą. Ji jungiasi prie Švedijos elektros tinklo. Tai
labai svarbūs pasiekimai, kurių Rusija nesugebėjo blo-
kuoti. Dar liko viena energetinė grėsmė – Astravo ato-
minė elektrinė, kurią baltarusiai stato tik 20 km nuo
Lietuvos sienos, planuodami parduoti savo elektrą į
Vakarus ir tam panaudoti Lietuvos infrastruktūrą. Vy-
riausybė labai aplaidžiai į šį svarbų reikalą reaguo-
ja.

Nesu aiškiaregis, bet pritariu patarlei, kad ge-
riausias būdas prognozuoti ateitį – ją kurti. Kelioliką
metų kartu su kolegomis, Oro pajėgų pulkininku
Romu Kilikausku ir Jūrų pėstininkų pulkininku Al-
giu Garsiu, dėjome visas pastangas padėti Lietuvai
kurti tokias karines pajėgas, kad ji neprarastų savo
ateities – bent jau ne dėl neadekvačios kariuomenės.
Vykome į Lietuvą 1997 metais, galvodami ne apie glo-
balizacijos pasekmes, o apie tai, kaip padėti sukur-
ti tinkamą jos gynybai kariuomenę. Buvo palanki pa-
dėtis, nes krašto apsaugos ministras Česlovas Stan-
kevičius, atsidavęs žmogus, su kompetencija bei są-
žiningas, pakvietė mane eiti viceministro pareigas.
Pulkininkas R. Kilikauskas tapo Vidaus reikalų vi-

Gen. J. Kronkaitis: Pasitikiu Lietuvos jaunimu

ceministru, o vėliau Krašto apsaugos viceministru,
o pulkininkas A. Garsys – Krašto apsaugos genera-
liniu inspektoriumi. Lietuvos apsaugai šių dviejų ko-
legų įnašas buvo labai didelis.

Per ketverius Č. Stankevičiaus kadencijos me-
tus vyko transformacija, kuri padėjo pagrindą aukš-
tos kokybės kariuomenei, galinčiai NATO sudėtyje
svariai prisidėti prie Lietuvos saugumo. Tie ketve-
ri metai ir nusvėrė, kad NATO pakvietė Lietuvą tap-
ti nare.  

(...) Iš visų projektų vertinu kariuomenės rezervo
kūrimą kaip vieną iš svarbiausių. Tai efektyviausias
būdas išlaikyti pakankamas pajėgas, galimą priešą
atgrasinti ir valstybę ginti. Parengti kariai, grįžę į
civilinį gyvenimą, organizuoti į karinius vienetus,
periodiškai treniruojasi ir per trumpą laiką gali būti
mobilizuoti į jau organizuotus būrius, kuopas, ba-
talionus. Tai jau vieningos komandos. Suomija,
taip pat nedidelė valstybė, 4,5 mln. gyventojų turi 350
tūkst. organizuoto rezervo ir 36 tūkst. aktyvios ka-
riuomenės. 1998 metais Lietuva jau turėjo 11 tūkst.
rezervo ir 11 tūkst. aktyvios kariuomenės. Tačiau da-
bar liko vos 4,5 tūkst. organizuoto rezervo ir 11 tūkst.
aktyvios kariuomenės. Vos man baigus tarnybą
2004 metais, dabartinio Užsienio reikalų ministro, o
tuo metu Krašto apsaugos ministro, Lino Linkevi-
čiaus teikimu Seimas panaikino tą brigadą. Taip
buvo sužlugdytas organizuoto rezervo kūrimo pro-
cesas. Dabartinis Krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas 2008 metais savarankiškai sustabdė ir pri-
valomąją karinę tarnybą, rengusią piliečius rezer-
vo pajėgoms.

2009 metais, jau ne kaip Lietuvos kariuomenės
vadas, buvau Ministro pirmininko deleguotas at-
stovauti vyriausybę Lietuvos Konstituciniame Teis -
me, nagrinėjant bylą, ar ankstesnė Vyriausybė ne-
pažeidė Konstitucijos 139-ojo straipsnio, panaikin-
dama privalomąją karinę tarnybą. Minėtas straips-
nis konstatuoja vienaprasmiškai, kad „...piliečiai pri-
valo atlikti karo prievolę ar alternatyviąją krašto ap-
saugos tarnybą”.

J. Olekos pagrindinis argumentas teisme buvo,
kad mus apgins NATO, o mums reikia tik mažos ge-
ros kariuomenės. Taip jis pakartojo L. Linkevi-
čiaus ankstesnę poziciją. Jo manymu, šauktinė ka-
riuomenė yra bloga kariuomenė, nes kariai šaukti-
niai esą yra nemotyvuoti. Kitaip sakant, piliečiai ne-
motyvuoti savo kraštą ginti. Pagalvokite – lietuviai
nemotyvuoti savo kraštą ginti, todėl amerikiečiai turi
mus apsaugoti!

Nesutinku su J. Oleku bei kitais, kurie Lietuvos
jaunimą žemina. Lietuvos jaunimas yra motyvuotas,
o geri vadai tą motyvaciją paverčia į jėgą. Akcentuoju
šauktinių kariuomenės svarbą ne vien dėl to, kad tai
procesas, kuris parengia karius organizuotam ka-

Spalio 9 d., sekmadienį, Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre vyko buvusio Lie-
tuvos kariuomenės vado (1999–2004 m.), atsargos generolo majoro Jono Kronkaičio paskaita „Lietuvos
apsaugos perspektyva grėsmingame pasaulyje”.

Ši paskaita buvo surengta Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) iniciatyva, tad nenuostabu, kad įžan-
ginę prakalbą pradėjo šios įstaigos tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas. Gražiai pristatęs LTSC veiklą, į
sceną jis pakvietė seną generolo pažįstamą bei bendradarbį advokatą Povilą Žumbakį.

Užlipęs ant pakylos, advokatas negailėjo šiltų žodžių pristatomam prelegentui. Priminęs Lietuvos okupa-
cijos laikus P. Žumbakis užsiminė, kad Lietuvoje išeivijos darbas, ypač tų, kurie tiek daug prisidėjo prie Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo, yra ne visada suprantamas ir pakankamai įvertinamas. Pasak advokato, generolas
J. Kronkaitis visada buvo tas žmogus, kuris rūpinosi tė vynės ateitimi ir nusipelno didesnio pripažinimo. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (J. Kronkaitis 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus) bū simasis kariuo-
menės vadas nedvejodamas paliko saugią ir pažįstamą aplinką ir 1997 metais iš ke lia vo atgal į savo gimtąją šalį.
Tiesa, dar 1991 m. tapo vienu iš Baltijos instituto steigėju bei buvo iš rink tas instituto tarybos nariu.  1997 m. jis
pradėjo eiti LR Krašto apsaugos viceministro pareigas, nuo 1999 m. liepos 1 d. buvo paskirtas į Lietuvos kariuomenės
vado postą.

P. Žumbakis pabrėžė, kad generolo J. Kronkaičio sukaupta patirtis JAV armijoje,  vadovavimas Vietnamo
kare, turėjo daug įtakos modernizuojant bei pertvarkant Lietuvos kariuomenę. J. Kron kaičio dėka Lietuvos ka-
riuomenės modelis buvo pakeistas iš sovietinio į vakarietišką. Vienas iš pagrindinių generolo darbų – atvesti
Lietuvą į NATO ir taip integruotis į tarptautinę kolektyvinę gy ny bos sistemą buvo įgyvendintas 2004 m. pava-
sarį.

Pradėjęs vardinti generolo nuopelnus P. Žumbakis prasitarė, kad toliau tęsti nebegali – viskam išvardinti
nebeužtektų laiko paskaitai. Tad gausiai skambant plojimams generolas buvo pakviestas į sceną.

„Draugo” info

Gen. Jonas Kronkaitis        Kristinos Lapienytės nuotraukos
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riniui rezervui bei mobilizacijai, bet ir dėl to, kad per
šį procesą vyksta valstybiškumo ugdymas. Kai žmo-
nės geriau pažįsta ir pasitiki vieni kitais jaunystė-
je, vystosi valstybės solidarumas. Taip parengti pi-
liečiai yra naudingi ir hibridinių veiksmų centra-
lizacijai. 

(...) Konstitucinis Teismas priėmė sprendimą,
kad:

• Piliečiai turi pareigą ginti valstybę.
• Valstybė turi pareigą tinkamai ir laiku piliečius

parengti.
• Kitaip sakant, valstybę gina visi jos piliečiai.

Deja, Teismas paliko Seimui rinktis, kaip tai įgy-
vendinti. Tada prasidėjo įvairios nesąmonės ir tik ru-
sams užgrobus Krymą, nors J. Olekas ramino vi-
suomenę patardamas „miegokit ramiai”, visuome-
nė pabudo, ir buvo grįžta daugmaž į prievolę, bet tik
su lėšų švaistymu išmokoms, neva motyvuojant
šauktinius, kad ateitų nešaukti. O J. Olekas tikrai
moka švaistyti. Pavyzdžiui, už 20 mln. eurų pirko 50
suomiškų šarvuotų sunkvežimių, kurie Lietuvos ka-
riuomenei visai nereikalingi. Lietuva yra tranzito
tarp Vakarų Europos ir Rusijos kraštas. Samdyti yra
pigiau, negu eksploatuoti tokią transporto infrast-
ruktūrą, o dar ir šarvuotą. Kitas švaistymo pavyzdys
– 16 tūkst. eurų krašto apsaugai skirtų lėšų panau-
dota Dakaro lenktynininko aprangai. Tuo pačiu
metu nerasta lėšų sumokėti Lietuvos rezervo kari-
ninkų asociacijos nario mokesčiui NATO rezervo
asociacijai. Tai tik pora pavyzdžių.

Turiu sakyti, kad buvo prarasta per 10 kritiškai
svarbių metų, kurie būtų pravertę Lietuvai rengian -
tis atgrasinti galimus pasikėsinsimus prieš Jos su-
verenumą. Pavojingas laikotarpis kaip tik jau pra-
sidėjo.

Ne veltui kalbėjau apie globalizacijos pasekmes
ir tai, kas tolimesnėje ateityje laukia Rusijos. Laikas
yra Rusijos ir Lietuvos priešas, bet skurstanti Rusi-
ja investuoja net 4,5 proc. nuo jos BVP į krašto ap-
saugą, palyginus su JAV 3,5 proc. Žinoma, JAV ben-
dras produktas daug didesnis, bet Amerika be pa-
liaubų kovoja karus Artimuosiuose Rytuose, o Lietuva
po 2000 metų gėdingai investuodavo tik apie 1 proc. –
iš visų NATO valstybių mažiausiai. Atvirkščiai, Es-
tija dabar yra tarp 5 daugiausiai investuojančių.
Tik po Krymo pagrobimo Lietuvos Seimas, jaus-
damas rinkėjų spaudimą, pradėjo didinti investi-
ciją į apsaugą.

Lietuva ir kitos dvi Baltijos valstybės gali ti-
kėtis veiksmų iš Rusijos pusės, kurie draskys vals-
tybės valią išlikti savo žemės valdytoja. Iš tikrų-
jų tas procesas jau vyksta kurį laiką. Esu įsiti-
kinęs, kad tai tik intensyvės. Lietuvos politinė pa-
dėtis labai trapi ir ji yra išnaudojama.

Lietuvos rinkėjai – dori žmonės, bet, kaip ir
visame pasaulyje, neturi laiko, nėra pakankamai
apsišvietę ar tiesiog nesidomi, kas vyksta plačiau.
Jie daugiau rūpinasi savo ekonomine padėtimi ir
dabartimi. Lietuvoje prisiveisė daug populistinių
partijų, 16 iš viso. Ar tai jau ne suskaldyta vals-
tybė? (...) Žmonės keikia, kad valdžia neefektyvi.
O ji neefektyvi, kadangi tokius išsirinko, mi-
nistrus be vadybinės ar profesinės patirties. Kai
kurių patirtis – sovietinė.

Išnaudoti piktus piliečius atsiranda valsty-
bės „gelbėtojų”, tokių kaip turtuolis Darbo par-
tijos oligarchas Viktoras Uspaskichas, kuris ža-
vėjo žmones asmenine charizma ir tuščiais pažadais.
Nors buvo kaltintas nesąžininga buhalterija ir kurį
laiką slapstėsi Rusijoje nuo prokuroro ir Lietuvą
šmeižė, nepaisant to, buvo Lietuvos piliečių išrink-
tas į Europos Sąjungos parlamentą, grįžo su imu-
nitetu į Lietuvą. Vėliau imunitetas buvo panaikin-
tas ir pagaliau po kelių metų bylinėjimosi Lietuvo-
je, buvo nuteistas. Susimokėjo kelis tūkstančius
eurų baudos ir toliau džiaugiasi geru gyvenimu. Kai
Darbo partijos populiarumas smuktelėjo, atsirado
proga kitam „gelbėtojui” milijonieriui R. Karbaus-
kiui, kuris, kaip ir V. Uspaskichas, yra greitai pra-
turtėjęs. Jo verslas susijęs su trąšomis ir žemės ūkio
technika. Valdo visą grupę bendrovių ir 34 tūkst. hek-
tarų žemės. Atstovauja rusų įmonei, kuri gamina
kombainus. Pagal Rimvydo Valatkos straipsnį „Del-
fi”, R. Karbauskis buvo prieš narystę NATO, prieš že-
mės laisvą pardavimą, prieš ES, pieš eurą ir prieš pa-
ramą Ukrainai. Apklausose valstiečiai-žalieji po-
puliarumu dabar (kalba sakyta spalio 9-ąją, rinkimų
dieną – Alfa.lt) antroje vietoje po socialdemokratų.
Nemanau, kad reikia gilintis, jūs suprantate. Tik no-

riu pasakyti, kad valstybės politinė
padėtis yra trapi ir yra rusų pilnai
išnaudojama.

Nemanau, kad reikia jus ti-
kinti, kad V. Putinas nori Baltijos
valstybes užvaldyti. Todėl kalbėsiu
apie du variantus, kaip jis galėtų
bandyti tai atlikti.

Tiesioginis ir greitas ginkluotas
puolimas patogiu laiku. Pavyzdžiui,
kokios nors krizės metu vienoje iš
NATO galingų valstybių, ar per
metinius manevrus Baltarusijoje,
paruošus provokacinius veiksmus
iš anksto. Provokacijos gali būti
susijusios su rusakalbiais lietu-
viais. Putinas yra pareiškęs, kad jis
gins Rusijos piliečius, kur jie be-
būtų. Gali išprovokuoti geležinkelio
tranzito incidentą per Lietuvą į Ka-
liningradą ir nedelsdamas jėga įves-
ti karines pajėgas „tvarką” daryti.
Jeigu NATO tuoj pat jėga neatsa-
kytų, derėtųsi metų metus  dėl pa-
sitraukimo sąlygų.

Invaziją ginti rusų piliečius
lengviau išprovokuoti Latvijoje ar
Estijoje, nes ten daugiau jų yra, ta-
čiau pirma užimti Lietuva nau-
dingiau, nes tai užkerta NATO pa-
jėgoms žemės tranzitą į Baltijos
valstybės per Suvalkų koridorių.
Kyla klausymas, koks būtų Balta-
rusijos vaidmuo. Rusų ir baltarusių
pratybos vykdavo bendrai, bet nau-
joji Baltarusijos strategija – jie va-
dina ją „doktrina” – nėra aiški,
nors rašo, kad kariuomenė nebus
naudojama už šalies ribų. Vis dėlto nelabai galima
tuo džiaugtis. Lietuva turi būti pasiruošusi, kad bent
Baltarusijos teritorija gali būti panaudota.

Tokiam variantui geriausia išeitis – atgrasini-
mas NATO 5-tojo straipsnio jėga. Ta jėga turi būti aki-
vaizdi, ir politinis sprendimo procesas jėgą panau-
doti turi būti iš anksto sutartas. Savalaikis spren di-

mas – kritiškai svarbus. Šiuo metu vyksta pasitari-
mai, kokias jėgas ir kur jas dislokuoti. Nesigilinsiu
į gana sudėtingą karinę strategiją ir tai, kas turi būti
atlikta, kad būtų neutralizuotos rusų Karaliaučiuje
dislokuotos pajėgos. Galiu tik pasakyti, kad NATO
aktyviai šį klausimą analizuoja. Šiuo metu Baltijos
valstybėse ir Lenkijoje yra dislokuoti simboliniai ka-
riniai vienetai. Svarstoma rotaciniu principu dis-
lokuoti po vieną NATO batalioną Lietuvoje, Latvijoje
ir Estijoje.

Jau 1998 metais turėjome planą, kaip palaipsniui
pagal biudžetą aktyvuoti tris Lietuvos kariuomenės
brigadas sąlyginai iki 2008-ųjų. Kaip jau minėjau, ant-
roji brigada buvo aktyvuota ir jau organizavo pa-
skirtą apygardą su rezervo vienetais. Šiandien jau
būtume turėję 3 Lietuvos brigadas. Dislokavus dar
ir NATO batalioną, jau būtų pilnai pakankama jėga
atgrasinti agresiją.

Labiau tikėtinas variantas – Lietuvos užvaldy-
mas hibridinėmis priemonėmis, nes taip mažiau ri-
zikos per nesusipratimą išprovokuoti atvirą karą su
NATO. Todėl Baltijos valstybių atžvilgiu V. Putinas

naudojasi klasta, propaganda, šantažu, melu ir po-
litinių partijų infiltracija. Jis eksportuoja kleptok-
ratiją valstybės vidiniam skaldymui, visuomet vie-
šai demonstruodamas karinę galią, kurią galėtų pa-
naudoti, jeigu atsirastų palanki proga ir NATO ro-
dytų abejingumą.

Krymo užgrobimas pažadino Lietuvos visuo-
menę, požiūris į kariuomenę pasikeitė. Pagaliau
suprasta, kad geriau investuoti į tinkamas pajė-
gas atgrasinti priešą, kuris tikrai nori Baltijos
valstybes pagrobti, kaip pagrobė Krymą. Esamas
laikotarpis yra labai svarbus Lietuvos egzisten-
cijai. Lietuvos valdžia turi paruošti planą, kaip
neutralizuoti hibridinius Rusijos veiksmus, kė-
sinantis privesti Lietuva prie perversmo. Piliečiai
turi būti nuolat informuojami, kaip atpažinti po-
tencialias grėsmes. Jos dažnai atrodo nekaltai,
kaip, pvz., siūlymai drausti žemės pardavimą sve-
timtaučiams, arba blokuoti investavimą į su-
skystintų dujų terminalą. Šiais atvejais Lietuva
laimėjo, nes buvo politinės valios dirbti Lietuvos
labui. Manau, kad V. Putinas, naudodamas visas
juodas technologijas, bandys užvaldyti Lietuvą
melu ir klasta per politines partijas.

Prarastų metų neatgausime, padaryta žala la-
bai skaudi. Yra vilties, kad po šių metų Seimo rin-
kimų bus skirti ministrai, kurie supras savo at-
sakomybę ir atkakliai dirbs Lietuvai. Tikiuosi,
kad tokių atstovų kaip V. Uspaskichas (Darbo par-
tija), Valdemaras Tomaševskis (Lietuvos lenkų)
ir Vytenis Andriukaitis (socdemas), kurie, mano

manymu, kenkia Lietuvos įvaizdžiui, nebus siun-
čiami jos atstovauti Europos Parlamente.

Mažai kas prieš 25 metus tikėjo, kad Lietuva taps
NATO nare. Net mes, kurie dėjom visas pastangas,
kad tai įvyktų, kartais suabejodavome. Manau, kad
Kremlius išvis netikėjo, kad tai įmanoma, ir nekreipė
daug dėmesio į mūsų bendras pastangas. Sakau ben-
dras, nes esu tikras, kad JAV lietuviai ir visa dias-
pora labai daug prisidėjo, kad Lietuva būtų priimta
į šį galingiausią kolektyvinės gynybos aljansą. Ši gy-
nybos priemonė duoda daug vilties, ir jau per 25 me-
tus Lietuva yra laisva ir nepriklausoma bei sava-
rankiškai tvarko savo ūkį. Tikiuosi, kad mūsų bro-
liai ir sesės lietuviai nepraras valios likti savo žemės
valdovais. Pasitikiu Lietuvos jaunimu.

Manau, kad NATO neiširs. NATO ateitis pri-
klauso nuo JAV. Ten pat glaudžiasi ir Lietuvos atei-
tis. Viliuosi, kad Baltijos ir kitų Centrinės Europos
valstybių diasporos susivienys ir ragins savo valdžios
atstovus šį sėkmingą Aljansą tik stiprinti, nes jis už-
tikrina ir JAV saugumą. Mums iššūkis – kaip padė-
ti?

Prie paminklo ,,Partizanams ir žuvusiems už Lietuvos laisvę”  (iš k.):  gen. J. Kron-
kaitis, K. Lapienytė, G. Razumienė ir R. Vitas.

P. Žumbakis pristatė gen. J. Kronkaitį. 
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Iš ATeITININkų GYveNImO

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų
Federacijos stovyklavietė 

DAINAVA švenčia 60 metų sukaktį.
Susipažinkime su stovyklavietės praeitimi

ir paspėliokime apie jos ateitį.

DAINAVAI – 60
lapkričio 11 d., Penktadienį, 

Ateitininkų namuose, lemont

6:30 val. v. – užkandžiai
7 val. v. – Juozas Polikaitis kalbės apie sto-

vyklavietės istoriją,
Rima Birutienė apžvelgs ateities planus

Daugiau informacijos el. paštu:
Dainava60@gmail.com

Ramunė Račkauskienė su plakatu, vaizduojančiu
Prez. A. Stulginskio gyvenimo etapus.

Rekolekcijos
Moterims

Ateitininkų namuose, Lemont, IL
lapkričio 19 d., šeštadienį, 

9 val. r. – 3 val. p.p.

Rekolekcijas ves Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versiteto sociologijos profesorė  s. Daiva Kuz-
mic kai tė. Rekolekcijų tema: ,,Motinos baž-
ny čios širdyje aš būsiu meilė”.

Prašome registruotis iš anksto el. paštu:
lyma@juno.com (Laima Garbonkienė) tel.
630-204-2601 arba el. paštu: l.ringus@com-
cast.net (Lidija Ringienė) tel. 630-267-9010.
Kaina 15 dol. asmeniui (įskaičiuota kava ir
lengvi pietūs).

Rekolekcijas rengia ateitininkių korporacija
,,Giedra”. Visos moterys kviečiamos daly-
vauti.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL

Korp! Giedra susirinkimas
Šiais metais Korp! Giedra mini savo 90 m. veik-

los sukaktį. Korporantės plačiajai visuomenei
dažnai surengia kultūrines ir religines popie-

tes, bet taip pat susitelkia savo būryje savišvietos va-
karams, padiskutuoti dienos aktualijas ar apžvelgti
svarbius praeities įvykius. 

Rugsėjo 23 d. Korp! Giedros pirmininkės Ritos
Venclovienės namuose giedrininkės buvo susirin-
kusios išklausyti savo narės Ramunės Račkauskienės
jautraus pasakojimo apie savo senelį, Lietuvos pre-
zidentą Aleksandrą Stulginskį. Kalbėdama tema

,,Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio gyve-
nimo odisėja” Ramunė pasidalijo Stulginskių šeimos
prisiminimais. Apžvelgė svarbiausius prezidento
gyvenimo (1885–1969) laikotarpius – metus kunigų se-
minarijoje, politinės veiklos ir prezidentavimo metus
Kaune, Nepriklausomoje Lietuvoje, tremties metus
Sibire ir senatvę Lietuvoje. Ramunė parodė šeimos
nuotraukas ir laiškus, rašytus jos mamai – prezidento
dukrai ir jai pačiai.

– Lidija Ringienė

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šiais žodžiais žurnalo redaktorė Reda Sopranaitė
aptaria ,,Ateitį” nr. 5. Politiniais klausimais rašo
Simas Sužiedėlis (Straipsnis skelbtas 1956 m.

,,Ateityje”). Andrius Navickas laiške redakcijai kal-
ba apie krikščioniškąją politinės bendruomenės
sampratą. Apie krikščioniškos politikos galimybes
Lietuvoje pasisako Mantas Adomėnas. 

Įdomus ir įžvalgus Erlandos Polekaitės rašinys
apie meilę. Ji šviesiai tiesiai teigia, kad meilė lygu gy-
vybei, džiaugsmui, gėriui, tikėjimui, gyvenimui, do-
vanai, šypsenai, prasmei, užuovėjai ir šviesai. Konk-
rečius meilės ir gailestingumo darbus Jamaikoje
per vienuolika žurnalo puslapių aptaria čikagietė Dai-
va Piščikaitė pokalbyje su Reda Sopranaite. Ramunė
Kubiliūtė rašo apie buvusią ,,Ateities” redaktorę
Stasę Petersonienę jos garbingo jubiliejaus proga.

Devynių puslapių pokalbyje žurnalo redaktorė
kalbina Liuciją Vaicenavičiūtę, Vilniaus licėjaus
mokinę, aktyvią Juozo Girniaus moksleivių ateiti-
ninkų kuopos narę. Jai svarbiausia – smalsumas ir

atvira širdis. Tuoj po to – puslapis su šešiomis spal-
votomis nuotraukomis apie Dainavos jaunimo sto-
vyklą, šiemet švenčiančią 60-metį. Linas Braukyla
gana dogmatiškai mano, kad ,,Lietuvoje dabar netu-
rime nei vieno universiteto tikrąja to žodžio prasme”.
Anot jo, turimos tik švietimo įstaigos, kurios vis dar
pretenduoja iš dalies tęsti universiteto tradiciją.

Karolina Šiaulytė aprašo poeto Oskaro Mila-
šiaus gyvenimą ir kūrybą. Ieva Žekevičiūtė pristato
savo novelę ,,Niekur negirdėta istorija”. Greta Mar-
cinkutė per šešis puslapius kalbina Gretą Sopranai-
tę ir Joną Augustinavičių, šių metų ,,autostopo” var-
žybų laimėtojus. ,,Autostopas” – tai keliavimas be ke-
liavimo priemonių, Amerikoje žinomas ,,keliavimo
nykščiu” vardu. Jie įdomiai atsako į klausimą, ar toks
keliavimas yra pigus susisiekimo būdas, azartas ar
pramoga. Šešiose spalvingose nuotraukose Daina Čy-
vienė skaitytojus džiugina XV Šokių šventės Balti-
morėje vaizdais. Kaip visada, Ramunė Kubiliūtė ap-
rašo Šiaurės Amerikos ateitininkų veiklą. Pabaigai
prisimenama šią vasarą amžinybėn iškeliavusi poe-
tė Julija Švabaitė-Gylienė.

Giedrininkių susirinkime – diskusijos prie apvalaus stalo. Dainos Čyvienės nuotraukos

Ateitis nr. 5 – Politika, gyvenimo
džiaugsmas ir atsakomybė

Vasaros prisiminimai: Jaunųjų ateitininkų stovykloje Dainavoje – mergaitės su persikais. Iš k: Kristina Balčiūnaitė, Kalia
Roper, Vija Polikaitytė, Eva Latvėnaitė ir Julytė Gavrilenko.     Ramonos Vaikutienės nuotr.
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VYTAS STANEVIČIUS

Autobuse buvome 57 piligrimai: kunigai Algis Baniulis
ir Gediminas Keršys bei 55 pasauliečiai. Išvažiavome
iš Lemonto, Pasaulio lietuvių centro, spalio 8-osios
rytą, kai dar buvo neprašvitę. Mūsų tikslas – dalyvauti
šv. Mišiose Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baziliko-
je Washingtone. Tose Mišiose buvo švenčiamas Ši-
lu vos koplyčios 50-ies metų pašventinimo jubiliejus.
Taip pat norėjau pirmą kartą pamatyti Baltuosius rū-
mus, Prezidentų Lincolno ir Washingtono pamink-
lus, Kongreso rūmus ir kitas žymias vietas.

Nors kelionė truko 14 valandų į vieną pusę, ji
nebuvo itin varginanti. Mes sustodavome
prie valgyklų, bendravome su aplinkiniais,

dainavome, juokavome per mikrofoną, skaitėme ir
kartu kalbėjome rožinį. Važiuodami pro Indianą,
Ohio, Pennsylvaniją ir Marylandą matėme gražių
rudens vaizdų. Tik Pennsylvanijos kalnuose tirštas
rūkas buvo uždengęs vaizdą, todėl autobuso vai-
ruotojas turėjo sumažinti greitį, nes matė tik apie
7 metrus į priekį. Į „Holiday Inn” viešbutį Washing -
tono priemiestyje atvažiavome saugiai apie 8 val. va-
kare ir išsiskirstėme po du į savo kambarius. Tu-
rėjome laiko eiti į restoranus, pasivaikščioti naujoje
aplinkoje, maudytis viešbučio baseine, ruoštis ry-
tojui ar miegoti. 

Sekmadienį rytą, 7-tą valandą, susirinkome
valgyti pusryčių, o 8-tą išvažiavome savo autobusu
į patį Washingtoną – apžiūrėti garsių vietų. Vietas,
apie kurias visą gyenimą buvau girdėjęs ir per te-
leviziją ar nuotraukose matęs, dabar aplankiau. Die-
na buvo saulėta ir nešalta. Buvo tiesiog malonu pa-
sivaikščioti ir pamatyti svarbiausias Amerikos po-
litinio gyvenimo vietas. Aš buvau nustebintas, kad
autobusas išleisdavo mus į visai svetimą vietą,
mes išsiskirstydavom būreliais, bet visi rasdavom
autobusą, kai reikėdavo važiuoti į kitą punktą. 

Pirmą valandą  dienos atvažiavome prie Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikos.
Galima sakyti, kad ši šventykla yra Amerikos ka-
talikų tikėjimo svarbiausia bažnyčia. Kertinis ak-
muo buvo padėtas 1920 m., bet bazilika dar ne visai
užbaigta. Savo grožiu ir didingumu ji tinkamai at-
stovauja Amerikos katalikams. 

Pagrindinis šv. Mišių aukotojas buvo arkivys-
kupas Joseph Kurtz, kuris yra Amerikos vyskupų
konferencijos pirmininkas. Kartu šv. Mišias auko-
jo Vatikano atstovas Amerikoje arkivyskupas Chris-
tophe Pierre, Kauno arkivyskupas Lionginas Vir-
balas, Washingtono vyskupas Barry Knestout ir apie
25 kunigų iš Kanados ir Amerikos. Mišios vyko ang-
liškai ir lietuviškai. Giesmės daugiausiai buvo lie-

Piligriminė kelionė į Ameri kos sostinę

tuviškos ir jas giedojo 4 chorai: „Dainava” (Čikaga),
„Exultate” (Clevelandas), „Laisvė” (Philadelphija) ir
„Volungė” (Toronto). Švč. sakramentas, maldos,
nuostabi aplinka, kilnios giesmės ir įkvepiančios
mintys pamaitino kiekvieno sielą sočiai. Nebuvau ap-
viltas piligriminės kelionės. Po šv. Mišių vyskupai ir
kunigai procesijoje nuėjo melstis Marijai Šiluvos kop-
lyčioje, kuri yra Bazilikos parterio šone. 

Po šventės Bazilikoje nuėjome į priėmimą, kuris
vyko Amerikos katalikų
universiteto patalpose.
Ten galėjome pasikalbėti
su dvasininkais, Lietu-
vos pareigūnais, pažįsta-
mais ir pasivaišinti  ska-
niais užkandžiais. Kiti
vietoj priėmimo pasirin-
ko pasivaikščiojimą po
miestą. Grįžome visi au-
tobusu į viešbutį jau su-
temus. 

Pirmadienio rytą, po
pusryčių, apie 8 val., išva -
žiavome namo. Vėl kalbė -
jome rožinį ir Dievo gai-
lestin gumo vainikėlį, dai-
navome, juoka vo me, o au-
tobusui sustojus vaikšti-
nė jome. Pagerbėme dvi
poras, kurios yra susi-
tuokusios apie 50 metų.

Ke lionei artėjant į pabaigą pasidarė gaila skirtis. Net
buvo pasiūlyta, kad susirinktume ateity kur nors šok-
ti ir dainuoti. Norėjome vėl džiaugtis vienas kitu. Aš
supratau, kodėl atsirado tas noras vėl būti kartu – ke-
lionės metu garbinome Dievą, pagerbėm Šiluvos Ma-
riją ir nemažai meldėmės kartu. Gera darėm kartu
ir todėl mums buvo gera. Šv. Popiežius Jonas  Pau-
lius II yra sakęs: „Meilė auga tarp tų, kurie gerus dar-
bus daro kartu”.

Po Mišių arkivysk. Joseph Kurtz su iškilmėse dalyvavusiais vyskupais ir kunigais susitel-
kė maldai Šiluvos Marijos koplyčioje. Jono Kuprio nuotraukos

Per iškilmingas Mišias giedojo 170 balsų jungtinis lietuvių choras.

Vida Piesliakienė ir Stanislava Dundulienė prie Washing-
ton, DC kapitolijaus. 

Vytas Stanevičius prie Marijos Šiluvos koplyčioje.
Vyto Stanevičiaus nuotraukos

Salomėja Daulienė (k.) ir kelionės organizatorė Irena Vili-
mienė prie Prezidento Abraham Lincoln paminklo. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUvA  IR PASAULIS

Prezidentė: svarbiau yra negilinti krizės
Vilnius – Briuselis (ELTA) – Eu-

ropos Sąjungos (ES) šalys pasmerkė
Rusijos vykdomus bombardavimus Si-
rijoje. Ir nors Maskvai šiuo metu ne-
siruošiama taikyti naujų sankcijų,
Bendrijos šalys pasilieka atviras gali-
mybes, jei bombardavimai tęsis, sako
Europos Vadovų Taryboje Briuselyje
dalyvavusi Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

Anot Prezidentės, šiuo metu gali-
mų sankcijų klausimas yra antraeilis,
nes svarbiau deeskaluoti karinį konf-
liktą Sirijoje, taip pat politines ir ka-
rines įtampas Rytų Europoje. 

Dėl Rusijos vykdomų bombarda-
vimų Sirijos Alepo mieste, kurių metu
žūva daug civilių, atsakomųjų veiksmų
ragino imtis Vokietija, Prancūzija,

Jungtinė Karalystė, tačiau ES vyriau-
sioji įgaliotinė užsienio politikai Fe-
derica Mogherini kol kas atmeta nau-
jų sankcijų Maskvai galimybę. Italijos
ministras pirmininkas Matteo Renzi
pareikalavo, kad iš pranešimo, kuris
turėjo būti išplatintas po Briuselyje
įvykusio viršūnių susitikimo, būtų
išbrauktas bet koks dėl karo veiksmų
Sirijoje Maskvai taikytinų baudžia-
mųjų priemonių paminėjimas.

Gerokai sušvelnintame pranešime
rašoma, kad ES „griežtai smerkia Siri-
jos režimo ir jos sąjungininkių, ypač Ru-
sijos, įvykdytas atakas prieš civilius Ale-
po gyventojus” ir ragina šalis nedelsiant
nutraukti karo veiksmus. „Jei dabar
vykdomos baisybės tęsis ir toliau, ES
svarstys visas įmanomas galimybes”.

Rusija rengiasi vidaus neramumams?

Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-
nistrų kabinetas pritarė Teisingumo
ministerijos siūlymui pripažinti 7 re-
liginių bendruomenių ir bendrijų nuo-
savybės teises į jų faktiškai valdomus
religinės paskirties pastatus bei šių pa-
statų priklausinius. 

Nuosavybės teisės buvo pripažin-
tos Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo
Švč. Mergelei Marijai parapijai į baž-
nyčią ir jos priklausinius Kėdainių ra-
jono savivaldybėje, Kauno Švč. Mer-
gelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytau-
to Didžiojo rektoratui) ir Kauno Šv.
Juozapo parapijai – į bažnyčias Kaune,
Kėdainių Šv. Jurgio parapijai – į baž-

nyčią Kėdainiuose, Lietuvos Sentikių
Bažnyčiai – į tris cerkves Panevėžio ra-
jono savivaldybėje, Radviliškio rajono
savivaldybėje bei Šiaulių rajono savi-
valdybėje, Mosėdžio Šv. arkangelo My-
kolo parapijai – į dvi koplyčias Skuo-
do rajono savivaldybėje ir Žvingių Šv.
Kryžiaus Išaukštinimo parapijai – į
koplyčią Šilutės rajono savivaldybėje.

Iki 1948 metų, kuomet buvo pa-
skelbtas religinių bendruomenių pa-
statų nacionalizavimas, šie maldos
namai buvo religinių bendruomenių
nuosavybė. Sovietmečiu šie pastatai ir
toliau buvo naudojami religinių ben-
druomenių religinėms reikmėms.

Pripažino bažnyčių nuosavybės teises 

Vilnius (Mano vyriau-
sybė) – Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministras Mantvy-
das Bekešius spalio 19 dieną
oficialiai atidarė Lietuvos
garbės konsulatą Bogotoje. 

Lietuvos sovietinės oku-
pacijos metu Kolumbijai de
jure nepripažįstant Lietuvos
inkorporavimo į Sovietų Są-
jungą, šioje šalyje dirbo gar-
bės generalinis konsulas Sta-
sys Sirutis, o nuo 1999 metų
iki 2015 metų kovo 1 dienos
pareigas ėjo Lietuvos gar-
bės generalinė konsulė Ko-
lumbijoje Laima Grigaliū-
nas de Didžiulis.

Lietuvos garbės konsulato atida-
rymo iškilmėse dalyvavo būrys gar-
bingų svečių, tarp jų – žymus politikos
ir visuomenės veikėjas, filosofas, buvęs
Bogotos meras Antanas Mockus, bu-
vusi Lietuvos garbės konsulė Kolum-
bijoje L. Grigaliūnas de Didžiulis, kiti
Kolumbijos lietuviai, taip pat Kolum-

bijos užsienio reikalų ministerijos ir ži-
niasklaidos atstovai.

Lietuva ir Kolumbija diplomati-
nius santykius užmezgė 1993 m. rugp-
jūčio 5 d. Šiuo metu Lietuva neturi ak-
reditavusi ambasadoriaus Kolumbi-
jai, Lietuvai yra akredituota Kolum-
bijos ambasada Varšuvoje.

Kolumbijoje atidarytas garbės konsulatas

Vilnius (ELTA) – Baltarusijos vy-
riausybė spalio 17 d. patvirtino užsie-
nio piliečių lankymosi Augustavo ka-
nalo parke ir aplinkinėse teritorijose
tvarką.

Pranešama, kad užsienietis, no-
rintis be vizos įvažiuoti į Baltarusiją
ne ilgesniam kaip 5 parų laikotarpiui,
turi turėti pasą ir dokumentą, sutei-
kiantį teisę lankytis Augustavo kana-
lo parke.

Lietuvos piliečiai galės patekti į
Augustavo kanalo parką per Šven-
dubrės ir Raigardo pasienio postus.

Užsieniečiai elektroniniu paštu

arba raštu turi pranešti turizmo agen-
tūroms savo duomenis, kuriuos jos
įtrauks į dokumentą, leidžiantį lan-
kytis Augustavo kanalo parke. Turiz-
mo agentūros taip pat organizuoja šio
dokumento išdavimą.

Turistai turi turėti pinigų lanky-
muisi Baltarusijoje ir išvykimui iš
šalies. Vienai dienai numatyta suma –
ne mažiau kaip 10 eurų.

Baltarusijos vyriausybės nutari-
mas dėl užsienio piliečių lankymosi Au-
gustavo kanalo parke ir aplinkinėse te-
ritorijose tvarkos galios nuo 2016 metų
spalio 26 d. iki 2017 metų gruodžio 31 d.

Į dalį Baltarusijos keliausim be vizos

Madridas (BNS) – Ispanijos Kons-
titucinis Teismas atšaukė draudimą
rengti koridos pasirodymus Katalo-
nijos regione, o šis sprendimas gali dar
labiau paaštrinti nesutarimus tarp
gyvūnų teisių gynėjų ir šios kelių am-
žių senumo tradicijos gerbėjų.

Teismo nutartyje sakoma, kad ko-
rida yra laikoma Ispanijos paveldo
dalimi, todėl sprendimą, ar jas reikia
uždrausti, priimti gali tik centrinė
vyriausybė, o ne pusiau autonomi-
niai regionai – tokie kaip Katalonija.

Joje sakoma, kad teismas skelbia
šį draudimą „prieštaraujantį Konsti-
tucijai ir negaliojantį”.

2010 m. regioninis Katalonijos par-
lamentas balsavimu uždraudė rengti bu-
lių kautynes nuo 2012 metų sausio 1 d.

Šis regionas buvo pirmoji žemy-
ninės Ispanijos provincija, uždraudu-
si koridos tradiciją. Kanarų salos tokį
sprendimą yra priėmusios dar 1991 me-
tais.

Ispanija atšaukė bulių kautynių draudimą

Briuselis (ELTA) – Europos Vado-
vų Taryba Briuselyje priėmė baigiamąjį
dokumentą dėl migracijos, kurio pri-
oritetai – išorinių sienų apsaugos stip-
rinimas ir migracijos srautų kontrolė.

Be kita ko, dokumente raginama
,,kuo greičiau priimti pakeistą Šenge-
no sienų kodeksą griežtinant siste-
mingą visų išorines sienas kertančių
keliautojų kontrolę”.

Europos vadovai taip pat tikisi
Europos Komisijos pasiūlymo dėl Eu-
ropos kelionių informacijos ir leidimų
sistemos (ETIAS) sukūrimo.

Dokumente keliami uždaviniai

užkirsti kelią neteisėtai migracijai
centrinės Viduržemio jūros dalies
maršrutu, palaikyti ir griežtinti kont-
rolę rytinės Viduržemio jūros dalies
maršrute ir išsaugoti budrumą kituo-
se maršrutuose.

Taryba paragino paspartinti mig-
rantų, ypač – suaugusiųjų nelydimų ne-
pilnamečių, perkėlimą ir iki metų pa-
baigos suderinti pozicijas dėl investicijų
plano, kuriuo siekiama skatinti inves-
ticijas ir sudaryti naujų darbo vietų
migracijos kilmės šalyse-partnerėse.

Taryba nusprendė grįžti prie šių
klausimų gruodžio mėnesį.

ES viršūnių susitikime susitarta dėl migracijos

Maskva (BNS) – Rusijos
kariuomenė pranešė, kad su-
rengė karines pratybas ne-
toli savo vakarinės sienos,
kuriose dalyvavo daliniai,
apginkluoti moderniomis ba-
listinėmis raketomis „Is-
kander”.

Pratybose dalyvauja
mažo nuotolio raketų „Is-
kander M” kompleksai. Jos
vyksta poligone netoli Lugos
miesto, esančio vos 100 km į
rytus nuo sienos su Estija, ir
tuo metu, kai šalies santykiai su Va-
karais yra itin įtempti.

Per pratybas buvo išbandytas ra-
ketų kompleksų operatybinis disloka-
vimas ir pasiruošta jų paleidimui, ta-
čiau paleistos jos nebuvo.

Raketos „Iskander” yra skirtos
tiksliam taikinių sunaikinimui 50–
500 kilometrų nuotoliu. Tokios jų ga-

limybės leistų Rusijai taikytis į ob-
jektus, esančius kaimyninėse valsty-
bėse NATO narėse.

Jos gali nešti tiek įprastas, tiek
branduolines kovines galvutes.

Maskva yra išreiškusi griežtą prie-
štaravimą NATO pajėgų dislokavimui
šalia Rusijos sienų ir pažadėjo imtis at-
sakomųjų priemonių.

Rusijos kariuomenės pratybos prie Baltijos šalių

Ispanijos Konstitucinis Teismas leido rengti
kruvinus pasirodymus. REUTERS nuotr.

Galingas ginklas ,,Iskander” pasirodė šalia Estijos sie-
nų.  Sputnikinternational nuotr.

Konsulato atidaryme dalyvavo daug garbingų žmonių.
Iš k.: Barbara Rimgaila, L. Grigaliūnas de Didžiulis, M.
Bekešius, E. Durana Concha, Antanas Mockus.

URM nuotr.

Maskva (LRT.lt) – Rusija nedidina
karinių išlaidų kitų metų biudžete, ta-
čiau daugiau finansų skiria vidaus jėgos
struktūroms, specialiosioms tarnyboms.
Tai, anot rusų žurnalisto Nikolajaus
Svanidzės reiškia, kad didesnes grėsmes
Kremlius mato šalies viduje, o ne išorėje.
Politologai mano, kad išorės konflik-
tams Rusija jau užsiauginusi pakanka-
mus karinius raumenis, o šalies viduje
vykdo prevenciją, bandydama užkirsti
kelią visų pirma elito grupių maištui.

Rusijos gynybos ministerijos biu-
džeto išlaidos neauga, o štai specialiųjų
tarnybų, vidaus jėgos struktūrų fi-
nansavimas didėja. Tai leidžia daryti iš-
vadą, kad pagrindinė grėsmė, valstybės
nuomone, yra ne iš išorės, o vidaus
priešai, – kalba ekspertai. 

Vadinamosios Vladimiro Putino
„asmeninės armijos” struktūros per-
tvarkymo tendencijos jau kurį laiką

yra akivaizdžios, siekiama izoliuoti
visuomenę nuo išorės poveikio bei at-
grasyti ją nuo bet kokio sujudimo.

Vos pulsuojanti opozicija didelės
grėsmės nekelia, bet norint tai palai-
kyti, reikia toliau tęsti procesus, nes
truputį atleidus vadeles, gali prasidė-
ti nenumatyti pokyčiai. Viduje režimas
linkęs vis labiau gravituoti į autorita-
rizmo pusę, o šis visada turi būti pa-
laikomas tam tikrų specialiųjų tarny-
bų, jėgos struktūrų, turi laikyti vals-
tybę geležiniuose gniaužtuose. 

Labai brangios „Iskander” raketos
keliauja aplink Europą į Kaliningradą,
konfliktas Sirijoje taip pat parodė Ru-
sijos karinę galią – gerokai pasikeitu-
sią karinę galią, palyginti su Gruzijos
karo laikotarpiu 2008 metais. Manoma,
kad pokyčiai yra ryškūs, Rusija stip-
rėja ir bando pademonstruoti, kad jos
lengvai nepastumdysi.
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Brolių kraitis – net 50 taškų!
Tinklininkai pradėjo 11-ąjį sezoną

Spalio 15–16 dienomis Čikagos lie-
tuvių krepšinio lygos (ČLKL)
čempionate sužaistos septyne-

rios rungtynės. Jose dar po vieną per-
galę į sa vo sąskaitas įsirašė be pralai-
mėjimų rungtyniaujančios „Lituani-
cos” (4 pergalės), „Atleto” (3) ir „Švy-
turio” (3) komandos.

„Lituanicos” ir „Švyturio” ko man-
dos neturėjo vargo rungtyniaudamos su
šio čempionato debiutante „Vyneros”
komanda, kurią atitinkamai nugalėjo
rezultatu 87:53 ir 98:50. ČLKL senbuvei
„Lituanicos” koman dai pergalę dova-
nojo trys komandos lyderiai – Paulius
Riškus – 29 taškai, jo brolis – Justinas
Riškus – 21 ir Šarūnas Skadas – 24.

Taip pat nesunkią pergalę iško vojo
trečiąkart šio sezono varžybose laimėję
„Atleto” krepšininkai, kurie rezultatu
89:63 nugalėjo ČLKL čempio nate pir-
maujančią „Jaunimo” ko mandą. Jai
nepavyko iškovoti perga lės ir rungty-
niaujant su „Lietka be lio” krepšinin-
kais, kurie atsilikinėdami visas rung-

tynes savo patirties dėka paskutinėmis
rungtynių sekun dėmis sugebėjo išly-
ginti rezultatą, o pratęsimo metu ir iš-
plėšė pergalę – 65:62.

Po dviejų pralaimėjimų praėju-
sio turo  rungtynėse  savo  padėtį   pa-
 taisė ČLKL čempionai „Juodkrantės”
krepšininkai. Jie rezultatu 77:50 įvei-
kė ČLKL  debiutantę „Kauno” koman -
dą.

Pirmąją pergalę iškovojo, tačiau iš
sau neįprastos paskutinės turnyri nės
lentelės vietos nesugebėjo pakilti ke-
turiskart ČLKL čempionai „Radvi lišk-
io” krepšininkai, kurie tą pačią „Kau-
no” komandą sutriuškino net 40-ies taš-
kų skirtumu – 91:51.

Sėkmingai šį čempionatą pradėję
„Stumbro” krepšininkai, rezultatu
77:46 nugalėjo iš trečiosios į septintą-
ją vietą smuktelėjusią „Aukštai tijos”
komandą ir tuo pačiu iškovojo trečią-
ją pergalę čempionate. Nuga lė tojams
net 34 taškus pelnė komandos naujokas
Mantas Augustinavičius.

Mėgėjų varžybose – įtempta kova

Galiūnas Ž. Savickas 
atkreipė JAV žurnalo dėmesį

Nenugalimasis E. Kavaliauskas
įveikė dar vieną varžovą

Permainingos ko-
vos krepšinio aikš-
telėje vyksta ČLKL

mėgėjų lygos varžybose.
Čia, septynių komandų
turnyre, net 5 jų yra iš-
kovojusios po dvi perga-
les ir žengia greta viena
kitos.

Savo antrąją pergalę
iškovojo be pralaimėji-
mų vieninteliai čempio-
na te žengiantys „Arkos” krepšinin-
kai, kurie 76:39 sutriuškino lygos nau-
jokę „Vyčio” komandą. Taip pat antrąja
pergale ketvirtose šio sezono rungty-
nėse džiaugėsi ČLKL čempionų titulą
ginanti „Alytaus” komanda, kuri ne-
sunkiai, rezultatu 49:32 nugalėjo taip
pat dvi pergales turinčią „Ąžuo lo” ko-
mandą. Pirmąją pergalę ketvirtose
rungtynėse iškovojo „Panevėžio” krep-
šininkai, kurie po atkaklios ko vos, re-
zultatu 49:32 nugalėjo pirmaujančią
„Savas LT” komandą.

Kito rato rungtynes komandos
žais spalio 22 (nuo 3:30 val. p. p.) ir 23
(nuo 9 val. r.) dienomis, o visą varžybų
tvarkaraštį galima rasti oficialioje

ČLKL internetinėje svetainėje –
www.clkl.net. 

ČLKL turnyrinė lentelė (vieta, ko-
manda, pergalės, pralaimėjimai):

1. „Jaunimas” 5 4
2. „Lituanica” 4 0
3. „Lietkabelis” 3 1
4. „Stumbras” 3 1
5. „Atletas” 3 0
6. „Švyturys” 3 0
7. „Aukštaitija” 2 3
8. „Juodkrantė” 2 2
9. „Kaunas” 1 7
10. „Vynera” 1 7
11. „Lietava” 1 2
12. „Radviliškis” 1 2

Spalio 16 d. Amerikos lietuvių
tinklinio lyga (ALTL) pradėjo 11-
ąjį sezoną. Jame šiemet daly-

vauja ir pirmojo turo rungtynes su-
žaidė 6 ko mandos: „Atlantic Express”,
„Pane vė žys”, „Gubernija”, „Šiauliai”,
„Ne munas” ir „Pilėnai”.

Naująjį ALTL sezoną atidarė daug
plojimų sulaukusi „Dance Duo” šokių
grupė bei Gretos ir Jokūbo duetas. Po jų
pirmieji aikštelėje pasirodė ir pirmąsias
naujojo sezono rungtynes sužaidė „Gu-
bernijos” ir „Šiau lių” komandos, kurių
dvikovoje 2:1 (25:18, 25:20, 19:25) stipresni
buvo „Šiaulių” tinklininkai.

Antrose rungtynėse pergalę šven-
 tė „Nemuno” tinklininkai, kurie re-
zultatu 2:1 (25:22, 25:19, 19:25) nugalėjo
„Pilėnų” komandą.

Vakaro puošmena turėjusioje tap-
ti praėjusio sezono ALTL finali nin kų
– „Atlantic Express” ir „Pane vėžio” ko-
mandų dvikovoje lauktos įtemptos ko-
vos neįvyko: panevėžiečiai netikėtai
lengvai, rezultatu 3:0 (25:13, 25:15, 25:16)
sudorojo savo varžovus.

II rato rungtynes ALTL komandos
žais spalio 23 d., sekmadienį, nuo 4 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro salėje Le-
monte.

Vienas geriausiųLietuvos boksi -
ninkų Egidijus Kavaliauskas
spalio 16 d. Californijoje (JAV)

vėl žengė į profesionalų ringą. 28-erių
lietuvis sulaukė rimto šešeriais metais
jau nesnio amerikiečio Cameron Kreal
pasipriešinimo, tačiau vis tiek pra-
 tęsė savo pergalių seriją.

Pusvidutinio svorio kategorijoje
kovojantis E. Kavaliauskas kovą pra-
 dėjo itin agresyviai, atlikdamas smū-
 gius dešine ranka ir „kablius” kairią-
ja, o trečiajame raunde vos nenokau-

tavo varžovo. Visgi amerikietis ne tik
išsilaikė ant kojų, bet ir sugebėjo pri-
blokšti visą kovos eigą kontroliavusį
lietuvį. Septintame raunde C. Krael
smūgiu dešine ranka prakirto E. Ka-
valiauskui antakį. Nepaisant to, po
aštuonių raundų kovos teisėjai vieno-
dais rezultatais 77–75 pergalę skyrė Lie-
tuvos boksininkui. 

Profesionalų ringe E. Kava liaus-
kas ir toliau lieka nenugalėtas. Jo sąs-
kaitoje – 15 pergalių, iš kurių 12 – no-
kautais.

Aštuoniskart „Arnold Strong-
 man Classic” varžybų nugalė-
tojas ir keturiskart pasaulio

galiūnų (2009, 2010, 2012 ir 2014 m.) čem-
pionas 41-erių metų Žydrūnas Savickas
vizualiai tapo vos atpažįstamas: rea-
bilitaciją po traumos tęsiantis stip-
ruolis dabar atrodo daug lieknesnis, o
jo veidas – itin pasikeitęs.

Dėl traumos šių metų planetos
pirmenybes praleidęs Ž. Savickas nu-
 sprendė į sportą sugrįžti dar stipresnis
– sportuoja per dieną po kelis kartus ir
keičia savo kūno kompoziciją, t. y., au-
gina raumeninę masę. Būtent dėl to jis
nuotraukos, kuriomis dalijasi sociali-
niame tinkle „Insta gram”, yra vos at-

pažįstamas ir su laukė daugybės susi-
žavėjusių bei nustebusių internautų
komentarų. Maža to, pastebimai pasi-
keitęs lietuvis atkreipė į save net gar-
saus JAV žurnalo „Men’s Fitness”, ku-
ris išspausdino straipsnį apie stulbi-
nan čius Didžiojo Z pokyčius vos per ke-
lis mėnesius, dėmesį.

191 cm ūgio Ž. Savicko svoris, pri-
klausomai nuo sezono atkarpos, svy-
ruoja tarp 160 ir 180 kg, tačiau taip at-
rodančio Lietuvos galiūno jūs turbūt
dar nesate matę. Per savo karjerą, ku-
rią pradėjo būdamas 16-os metų, Ž.
Savickas yra pagerinęs daugiau nei 50
pasaulio rekordų, iš kurių šiuo metu
jam priklauso daugiau nei 20. Lietuvos stipruolio išvaizdos pokyčiai – akivaizdūs.

JAV profesionalų bokso ringe karaliaujantis E. Kavaliauskas laimėjo visas 15 kovų!



10 2016 SPALIO 22, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Kokias problemas spręstumėte, jeigu būtumė-
te išrinktas į Seimą? 

V. Alekna: 1. Pirmiausia, liberalai nuosekliai ko-
vos dėl mažesnių mokesčių dirbantiems. Sieksime,
kad neapmokestinamas pajamų dydis būtų prily-
gintas minimaliai algai, kasmet turi būti mažinami
Sodros mokesčiai, įvestos realios Sodros mokesčių
lubos, iki 18 proc. mažinamas PVM. Šie veiksmai leis
žmonėms daugiau užsidirbti, sočiau gyventi. Juk ge-
resnis gyvenimas Lietuvoje paskatintų grįžti dalį iš-
važiavusiųjų žmonių, kurie nori Lietuvoje auginti
savo vaikus, kurti čia savo verslą. 

2. Nuosekliai sieksiu dvigubos pilietybės sutei-
kimo lietuvių tautybės žmonėms, užsienyje gimu-
siems lietuvių vaikams. Taip pat labai svarbus in-
ternetinis balsavimas, kad pasaulio lietuviai galėtų
patogiai ir greitai atlikti savo pilietinę pareigą. Rei-
kalingas civilinės partnerystės įteisinimas, kad
žmonės galėtų civilizuotai įteisinti savo santykius. 

3. Man svarbu, jog valstybės prioritetas būtų

žmonių sveikata, sveikos, aktyvios gyvensenos ska-
tinimas. Tuomet ir vaistams reikės išleisti mažiau,
ir eilės poliklinikose sumažės. Vienas iš pirmųjų dar-
bų – pakeisti sovietmečiu dvelkiantį Sporto įstatymą,
kad žmonės galėtų gyventi aktyviau, kad jau nuo mo-
kyklos būtų sudarytos sąlygos aktyviau sportuoti, ju-
dėti, kad būtų užtikrinamas sporto salių, aikštynų
prieinamumas visiems, kad sportas būtų finansuo-
jamas sąžiningai. 

Ž. Pavilionis: 1. Visų lietuvių vienybė: Lietuvos pi-
lietybės išlaikymas piliečiams, gyvenantiems ES,
NATO valstybėse ir artimiausiose jų sąjungininkė-
se; Grįžimo agentūros įsteigimas; Seimo narys(iai)
renkami užsienyje ir internetinis balsavimas. 

2. Lietuvos saugumo užtikrinimas: Rusijos ag-
resijos (įskaitant Astravo atominę elektrinę) užkar-
dymas gilinant santykius su JAV, Lenkija, kitomis są-
jungininkėmis regione, sparčiai vystant Lietuvos gy-
nybinį potencialą (2 proc. gynybai – tik grindys, ne
lubos, ir ant jų reikia atsistoti nedelsiant), plečiant
ES ir NATO į rytus.

3. Lietuva – tarp konkurencingiausių pasaulio
ekonomikų (stojimas į OECD, laisva prekyba su
JAV, Lietuva – investicijų ir inovacijų centras, šalia
vykdoma esminė švietimo reforma, didinamos in-
vesticijos į mokslą ir tyrimus, efektyvi regionų plėt-
ros politika bei atskirties mažinimas).

Ar išeivijai (emigrantams) reikalinga atskira rin-
kimų apygarda?

V. Alekna: Taip, būtinai. Turime būti viena didelė
Lietuva, todėl būtina suteikti užsienyje gyvenantiems
lietuviams didesnes galimybes daryti įtaką Lietuvos
politikoje, kad geriau būtų ginami jų interesai. Pa-
saulio lietuvių skaičius auga, todėl jų balsas turi būti
garsiau girdimas. 

Ž. Pavilionis: Taip, mano maksimalistinė vizija –
trys Seimo nariai renkami užsienyje: pirmasis – Ame-
rikoje plačiąja šio žodžio prasme, antrasis – Jungti-
nėje Karalystėje ir Airijoje, trečiasis – likusioje Eu-
ropoje ir pasaulyje (visose šiose teritorijose gyvena
beveik po 300 tūkstančių Lietuvos piliečių). Tačiau
naujų apygardų steigimui reikalingas didesnis už-
sienio rinkėjų aktyvumas.

Išvardinkite tris svarbiausias Lietuvos proble-
mas, kurias pirmiausiai imtumėte spręsti, jei-
gu būtumėte išrinktas į Seimą?

V. Alekna: Maži uždarbiai yra viena didžiausių
mūsų šalies problemų. Tai dažnai priverčia mūsų
žmones išvykti kurti geresnį gyvenimą užsienyje ir

numuša norą grįžti. Reikia užtikrinti didesnius at-
lyginimus ir tai tikrai galima padaryti mažinant mo-
kesčius dirbantiesiems. Liberalai nuosekliai kovoja
už ekonominę laisvę ir didesnes pajamas: mažesnius
mokesčius, geresnes sąlygas investicijoms, mažesnę
biurokratiją ir reguliavimą. Antra, mes už žmo-
gaus asmeninę laisvę: pagarbą žmogui ir jo pasi-
rinkimams.

Išties būtini pokyčiai švietimo sistemoje. Visi tė-
vai ir vaikai nori kokybiško, vaiko individualumą
įvertinančio mokslo, todėl ieško geriausiai tinkan-
čio darželio, mokyklos. Pritariu, kad turi būti su-
vienodintas valstybinių ir privačių mokyklų finan-
savimas, kad į privačias mokyklas vaikus galėtų leis-
ti ir mažesnes pajamas gaunančios šeimos. Mokytojai
turi būti tokie, kurie sudomina, atranda vaiko talentą,
jį skatina. Būtina, kad mokytojai gautų padorų at-
lyginimą – mūsų programoje yra numatytas 1200 eur.
vidutinis atlyginimas. 

Didelį nerimą man kelia žmonių sveikatos būk-
lė. Menkas dėmesys kūno kultūrai darželiuose, mo-
kyklose. Dėl to skundžiasi daugelis tėvų, dėl to dabar
tiek daug jaunimo turi sveikatos problemų, yra ne-
tinkami fiziniam darbui, tarnauti Tėvynei. Užsiėmęs,
sportuojantis vaikas ugdo ryžtingumą, valią, jis
gali atrasti savo gyvenimo kelią, talentą. Tai yra la-
bai svarbu, ypač mažesniuose miesteliuose, kur
vaikas pats negali nueiti į muzikos ar sporto mo-
kyklą. Užimdami vaikus ne tik auginsime juos svei-
kesnius, bet ir išspręsime daug socialinių problemų.
Aktyvus, sveikas žmogus yra optimistiškas, ener-
gingas, veiklus. Man rodos, tokių žmonių ugdymas
turi būti valstybės prioritetas.  

Ž. Pavilionis: Jau atsakiau į šitą klausimą aukš-
čiau.

Ar nelietuviško raidyno raidės turėtų būti lei-
džiamos dokumentuose?

V. Alekna: Taip, liberalai visuomet pasisakė,
kad  asmens  dokumentuose  turi  būti rašomos lo-
tyniškos  raidės.  Pavardė  yra   žmogaus  nuosavy-
bė.

Ž. Pavilionis: Lietuvoje realiai diskutuojama tik
dėl trijų lotyniškų raidžių, kurių savo raidyne ne-
turime, nors ir naudojome jas tarpukariu ir iki šiol
naudojame akademiniuose ar kituose darbinio, bui-
tinio pobūdžio dokumentuose, kaip ir dauguma Eu-
ropos šalių. Manau, kad šią problemą turėsime iš-
spręsti – ne tik ir ne tiek dėl žinomų mažumų prob-
lemų, bet ir dėl savo piliečių, susituokusių su už-
sieniečiais, kurie iki šiol gan sėkmingai šią savo tei-
sę atkuria teismuose. 

Lemtingojo sekmadienio belaukiant
Žygimantas Pavilionis: vedęs, turi keturis

sūnus, politikos mokslų daktaras, diplomatas,
karjerą pradėjęs Užsienio reikalų ministerijo-
je Vakarų Europos šalių skyriaus trečiuoju
sekretorium, dirbęs URM Europos Sąjungos de-
partamento direktorium, šios ministerijos sek-
retorium, buvęs nepaprastuoju ir įgaliotuoju
ambasadorium JAV ir Meksikai, užėmęs kitas
svarbias diplomatines pareigas. Moka anglų, ita-
lų, rusų, prancūzų, vokiečių ir ispanų (mokosi)
kalbas. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys
demokratai partijos narys.

Virgilijus Alekna: sportinin kas, disko me-
tikas, Europos ir Pasaulio čempionas, Olimpi-
nių žaidynių čempionas ir rekordininkas, už pa-
siekimus sporte apdovanotas aukščiausiais
Lietuvos valstybės apdovanojimais, pirmasis lie-
tuvis, išrinktas Europos metų lengvaatlečiu,
inauguruotas UNESCO sporto čempionu už
veiklą propaguojant sportą mokyklose ir atsi-
davimą UNESCO idealams. Liberalų sąjūdžio
kandidatas į Seimą.

Žygimantas Pavilionis Virgilijus Alekna
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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Remkime spaudą – www.draugofondas.org

Ar turėtų būti visomis teisinėmis
priemonėmis stabdoma imigracija
iš trečiųjų (ne ES) šalių? 

V. Alekna: Nemanau. Lietuva kaip
ES narė prisiima bendrą atsakomybę
ir prisideda prie pagalbos karo pabė-
gėliams. Kas svarbu, kad Lietuva de-
ramai integruotų atvykusius žmones į
mūsų visuomenę, kad šie žmonės su-
prastų mūsų kultūrą, papročius. 

Ž. Pavilionis: Migracija turėtų būti
kontroliuojama, tačiau tuo pat metu sa-
vanoriškai (ne kitų valstybių verčiami,
ne automatiškai paskirstomomis kvo-
tomis) turime derėtis su kitomis ES ša-
limis dėl migracijos naštos pasidaliji-
mo. Manau, kad mūsų prioritetu turė-
tų būti sąlygų dirbti ir užsidirbti ir pil-
navertiško bei oraus gyvenimo užtik-
rinimas Lietuvoje, kad bent dalis mūsų
išvykusių piliečių sugrįžtų.

Ar Rusija, SSSR teisių perėmėja, tu-
rėtų grąžinti Lietuvai bet kada iš
Lietuvos išvežtus meno, kultūros is-
torijos dokumentus, vertybes? 

V. Alekna: Taip. Lietuvos menas,
kultūra, vertybės yra mūsų, suverenios
valstybės, turtas. 

Ž. Pavilionis: Be abejonės turi, dar
būdamas vaikas prisimenu savo a. a.
tėvą, Vilniaus universiteto rektorių
Rolandą Pavilionį, kuris visą gyvenimą
svajojo apie senąjį rektoriaus skeptrą,
kažkodėl saugomą Peterburge. Tai,
kas išplėšta, privalo grįžti – manau, kad
anksčiau ar vėliau tai įvyks, kai Rusi-
ja pasuks Europos ir demokratijos ke-
liu.

Ar imtumėtės veiksmų, kad Rusija
atlygintų okupacijos metais pada-
rytą materialinę žalą?  

V. Alekna: Man svarbu, kad Lietu-
va aktyviai gintų savo žmonių intere-
sus. Manau, kad svarbu nuolat aiš-
kiai priminti, kad Rusijos veiksmai
buvo okupacija. Šiai dienai itin svarbu
nedviprasmiškai kalbėti apie antide-
mokratinius procesus, vykstančius
Rusijos viduje ir agresyvius veiksmus
prieš kaimynines valstybes. Europos ir
transatlantinių partnerių telkimas ir
vienareikšmiškas Rusijos veiksmų pa-
smerkimas tarptautiniuose forumuose
yra būtinas. Okupacijos metais pada-
rytos žalos atlyginimas yra mūsų il-
galaikis tikslas, bet santykių su kai-
mynais negalime suvesti į vieną klau-
simą. Turime vertinti platesnį kon-
tekstą, bet jokiu būdu neatsitraukti nuo
savo vertybinių nuostatų, kurios grįs-
tos demokratija ir žmogaus teisėmis. 

Ž. Pavilionis: Rusija šiuo metu turi
atlyginti ne tik mums, bet ir daugeliui
savo artimų ir net tolimų kaimynų
padarytą žalą – kol Kremlius ir toliau
elgsis kaip gatvės chuliganas, tol pri-
valėsime taikyti, o gal ir griežtinti
sankcijas. Jeigu leisime Kremliui ne-
paisyti jokių taisyklių, elgtis kaip nori,
jo apetitas užaugs bevalgant, taip pat ir
Baltijos šalyse. Esame priartėję prie lū-
žio taško – mes galime pakartoti arba
1939, arba 1989 metų įvykius, ir būsi-
mas posūkio laipsnis nemaža dalimi
priklauso nuo mūsų pačių elgesio. 

Kaip vertinate žmogaus teisių pa-
dėtį Lietuvoje? (1 – bloga,  5 – vi-
siškai atitinka tarptautines nor-
mas)  

V. Alekna: 3–4 balai. Manau, kad Lie-
tuvai dar toli iki atviros, draugiš kos, to-

lerantiškos visuomenės. Žino ma, mes
pažengėme daug Vakarų kryptimi, bet
talibaniški draudimai vis dar gajūs, net
ir Seime: konservatoriai siekė apribo-
ti pagalbinį apvaisinimą, kai 50 000 šei-
mų bando tokiu būdu susilaukti vai-
kelio; didžiulis pasipriešinimas civili-
nės partnerystės įstatymui, gąsdinimai
homoseksualais ir panašiai. Kita ver-
tus, liberalai yra labai svarbūs, nes sto-
vi žmonių teisių gynyboje. 

Dar reikia daug kovoti, kad iš-
nyktų patyčios mokyklose, viešumoje,
kad kitaip atrodantys ar mąstantys
žmonės būtų išgirsti ir suprasti. Man
atrodo, kad mums reikia labai stengtis,
kad grįžtų pagarbus bendravimas ir no-
ras vienas kitą suprasti.

Ž. Pavilionis: Vertinčiau trejetu.   

Ką nuveiktumėte Seime?

V. Alekna: Pirmasis mūsų darbas
žmogaus teisių srityje – Civilinės part-
nerystės įteisinimas.  

Ž. Pavilionis: Žmogų stengčiausi pa-
daryti politikos tikslu, o ne priemone –
siekčiau lygių darbuotojų ir darbdavių
teisių užtikrinimo, mažesnio darbo ap-
mokestinimo, skatinčiau investuoti į
smegenis (siekčiau padidinti investici-
jas į mokslą ir tyrimus, galų gale kartu
su būsimos vyriausybės komanda įvyk-
dytume švietimo reformą). 

Kurio Seimo komiteto veikloje ma-
tytumėte save?

V. Alekna: Manau, kad savo patirtį
geriausiai panaudočiau Jaunimo ir
sporto reikalų komisijoje. Taip pat bū-
čiau naudingas Nacionalinio saugumo
ir gynybos komitete. Ir tikrai norėčiau
būti labai aktyvus Pasaulio lietuvių
bendruomenės komisijoje.

Ž. Pavilionis: Užsienio, Europos rei-
kalų ar Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos.

Ar už valdininkų padarytas klaidas
turėtų atsakyti valdininkas, ar bau-
das turėtų mokėti įstaiga, kuriai jis
atstovauja? 

V. Alekna: Manau, kad būtina as-
meninė atsakomybė, nes tai sumažin-
tų valdininkų piktnaudžiavimą. 

Ž. Pavilionis: Pasisakau už tai, kad
valdininkai ir biurokratai prisiimtų at-
sakomybę už padarytą žalą. Nesu tik-
ras, ar kartais įmanoma žalą atlyginti
pinigais (kaip dažnai siūloma), tačiau
valdininkas, pridaręs rimtų klaidų,
neturi teisės likti savo kėdėje, ir iš jo
privaloma reikalauti atsistatydinimo.
Pasisakyčiau už bausmių esantiems
valdžioje padvigubinimą ar net patri-
gubinimą, lyginant su eiliniais pilie-
čiais, nes valdžios atstovai darydami

nusikaltimą kartu ir sugriauna pilie-
čių pasitikėjimą valdžia ir visa vals-
tybe.  

Ar reiktų griežtinti sankcijas Rusi-
jai? 

V. Alekna: Aš palaikau sankcijų
Rusijai politiką. Aiški Vakarų valsty-
bių politika rodo, kad Rusijos agresija
nebus toleruojama. 

Ž. Pavilionis: Taip, nes Rusija, nuo
2008 m. pajutusi nebaudžiamumą, ir po
invazijos į Gruziją bei Ukrainą toliau
tęsia savo provokacijas, tai reiškia,
kad dabartinės sankcijos yra per švel-
nios. 

Ar viešai įvardintumėte Rusiją te-
roristine valstybe? 

V. Alekna: Rusijos dabartiniai veiks-
mai Ukrainoje leidžia drąsiai vadinti
ją agresore. 

Ž. Pavilionis: Taip ją įvardijau iš kar-
to po invazijos į Ukrainą 2013 m. spe-
cialioje CNN laidoje Washingtone.
Kiek vienas naujas Kremliaus režimo
nusikaltimas tai tik patvirtina. 

Koks būtų pirmasis Jūsų pasiūlytas
įstatymo projektas?

V. Alekna: Jau išvardijau esminius
savo darbus, kurie aktualūs ir pasau-
lio lietuviams. Pagal šiuos darbus ir
bus teikiami įstatymų projektai. 

Ž. Pavilionis: Dėl Lietuvos pilietybės
išlaikymo gyvenantiems ES ir NATO
šalyse bei sąjungininkėse. 

Iš kur žinote apie išeivijos (mig-
rantų) problemas? Ar esate su jo-
mis gerai susipažinęs? 

V. Alekna: Kai kalbuosi su užsienyje
sėkmingai įsitvirtinusiais lietuviais, jie
pabrėžia, kad į Lietuvą grįžtų, jeigu
būtų šie du dalykai: normalus atlygi-
nimas (daugelis pabrėžia, kad nesitiki
uždirbti tiek, kiek užsienyje) ir atvira,
pagarbi, draugiška aplinka (nuo vaikų
darželio be patyčių iki pagarbaus tar-
pusavio elgesio, nepaisant rasės, lyti-
nės orientacijos ir pan.).

Ž. Pavilionis: Pusę savo gyvenimo (24
metus iš 45-erių) dirbu diplomatinį
darbą, kiekvieną dieną bendrauju su
pasaulio lietuviais, ne tik žinau, bet ir
kiekvieną dieną sprendžiu jų proble-
mas, kartu kuriame mūsų visų bendrą
ateities Lietuvą.

Kalbino 
Vitalius Zaikauskas
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.

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

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

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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SIŪLO DARBĄ

,,Draugo” sudoku nr. 109
atsakymus atsiuntė: 

Deividas Smolskis, Palos Hills, IL
B. Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 w. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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 

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO UVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

,,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! 
www.draugas.org

Bartender Wanted
Part Time Position.
Monday –Sunday

11:00 am to 6:00 pm
or

6:00 pm to 2:00 am
No Experience

Required. Will Train.
Please Ask/Contact Tom

312-714-6614

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių  prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, iš-
leisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, gali-
mi pakeitimai.  Tel. 331-245-5378. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė
patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės die-
ną. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-640-
3559.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais.  Legalūs dokumentai, vai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-
6854.

� Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos
darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siū-

lyti įvairius variantus. Tel. 630-280-1347.

� Vyresnio amžiaus moteris, legali, turinti
patirties, buitinė anglų kalba, nevairuoja, ieš-
ko žmonių priežiūros darbo su gyvenimu.
Galimi pastovūs pakeitimai. Tel. 630-827-
3000. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo ke-
lias dienas per savaitę  ar savaitgaliais. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 773-712-5906.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel.
872-218-0098.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis, reko-
mendacijos. Tel. 312-834-8718.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis.
Tel. 708-299-6417.

ĮVAIRūS

SKeLbiMAi • 773-585-9500

Algimantas P. Gureckas, gyvenantis Silver Spring, MD, „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.

Vida Kašuba, gyvenanti Moon Twp, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Nuoširdžią padėką Draugo fondas
reiškia aukotojams, kurie  rudens va-
jaus proga atsiuntė savo aukas isto-
rinei knygai paremti; jų pavardės
bus įrašytos knygoje.

Birutė ir Mykolas Kantanavičiai, Winter
Haven, FL – 500 dol.

Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai, Burr Rid-
ge, IL,  iš viso 400 dol.

Jadvyga Kliorienė, Cleveland, OH,  iš
viso 400 dol.

Rimantas Rudys, Portland, OR – 300
dol.

Valerija Aukštikalnienė, Boston, MA –
250 dol.

Ada Sutkuvienė, Beverly Shores, IN,
savo vyro a.a. dr. Prano Sutkaus atmi-
nimui  – 200 dol.      

Irena Ancerienė, Porter, IN – 200 dol.

Nemira Šumskienė, Chicago, IL – 200
dol.
Stasys Rudys, Portland, OR – 200 dol.  

Aukas siųsti: 
Draugas Foun dation 
4545 W. 63rd  Street 

Chi cago, IL 60629

Spalio mėnuo gamtoje ir mūsų gyvenime

Įsisiūbavęs ruduo, nusistovėjusios
darganotos dienos dažną ,,užraki-
na” namuose. Ilgėja vakarai. To-

kiais vakarais malonu domėtis lietu-
višku gyvenimu, skaitant įprastą spau-
dą, tą pastovią  mūsų dvasios maitin-
toją.

Ištisus metus kaip ratas sukasi
lietuviška veikla, o ,,Draugas” apie
tai praneša ir pasakoja, liudija mūsų
veiklą, mūsų darbus. Kokioje spaudo-
je surasi tokį greitą, su nuotraukomis
mums svarbių  įvykių  aprašymą, jei ne
,,Draugo” laikraštyje? Spalio 9 d., sek-
madienį,  Washington, DC įvyko Ame-
rikos katalikų šventovėje lietuviškos
Šiluvos koplyčios 50-tų metų jubiliejaus
minėjimas, o pirmadienį ,,Draugo” in-
ternetiniame  puslapyje jau skaitėmė
tos šventės aprašymą su nuotraukomis. 

Ne paslaptis, kad dabartinė lietu-
vių karta mažai skaito spaudą, ten-

kindamiesi interneto pateikta infor-
macija. Bet ten jie neras informacijos
apie lietuviškus įvykius išeivijoje! 

Ar internete skaitome apie litua-
nistines mokyklas, ar  matome mūsų
gražaus jaunimo nuotraukas, ar jame
aprašomi mūsų labdaros ir kultūriniai
renginiai, išeivijos sporto įvykiai ir lai-
mė jimai? Visą tai randame savame, ka-
talikiškame ,,Draugo” laikraštyje. 

Laikraštis ,,Draugas” per 107 me-
tus mus informavo ir jungė. Amerikos
lietuvių  išeivija išliko gyva per savo
lietuvišką spaudą, per savo kultūrą. Ke-
lias į tautinės gyvybės kūrybos išlai-
kymą yra per mūsų pačių spaudą. Pre-
numeruokime ir skaitykime laikraštį
,,Draugą”, kuris yra mūsų tautinės
gyvybės išlaikytojas.

Šio rudens vajaus proga jun kimės
į skaitytojų eiles ir neleis kime užges-
ti lietuviškai spaudai iš eivijoje.

NBA sirgaliai jau linksniuoja
Mindaugo Kuzminsko pavar-
dę – 26-erių metų lietuvis taip

pasirodė ikisezoninėse rungtynėse,
kad tikrai kuris privers New Yorko
„Knicks” trenerius pagarbiau žiūrėti
į lygos naujoką. „Madison Square Gar-
den” arenoje vykusiame susitikime
su Bostono „Celtics” M. Kuzminskas
buvo rezultatyviausias „Knicks” žai-
dėjas, nors niujorkiečiai turėjo pripa-
žinti „Cel tics” krepšininkų panašu-
mą – 107:119.

„Knicks” treneris Jeff  Hornacek
lietuvį ant parketo išleido tik trečio kė-
linio pradžioje, tačiau pamatęs, ką jis iš-
darinëja, puolėjo ant suoliuko prak-
tiškai nebegrąžino. Per likusį rungty-
nių laiką Kuzminskas turėjo  tik pu-
santros minutės poilsio. Iš viso aikšte-
lėje jis praleido 19 minučių, per kurias
pelnė net 18 taškų (4/9 dvit., 3/7 trit., 1/1
baud. met.), atkovojo 10 kamuolių (3 –
puolime), atliko 3 rezultatyvius perda-
vimus ir 1 bloką, 2 kartus suklydo ir
tiek pat sykių pažeidė taisykles. 

Verta pažymėti, kad iki šiol 205 cm
ūgio puolėjas iš Lietuvos galimybių su-
laukė dvejose iš trijų rungtynių. Jose
M. Kuzminskas iš viso žaidė 18 minu-
čių ir įmetė 14 taškų.

Tritaškiai, atkakli kova po krep-
 šiu, dailūs perdavimai ir viskas su
šypsena. New Yorkas pažino tikrąjį
M. Kuzminską, o komandos sirgaliai
turėjo kuo džiaugtis. 

New Yorko žiniasklaida įsitikinu-

si, kad lietuvis jau nustebino ne vieną.
„Žudikas kūdikio veidu. Mindaugas
Kuzminskas vos per 19 minučių spėjo
susirinkti 18 taškų. Ir dar nusiimti 10
kamuolių. Jis įrodė, kad tikrai gali būti
solidus atsarginis NBA. Tai tikrai int-
riguoja ‘Knicks’ gerbėjus, kurie netu-
rėjo žalio supratimo, ko iš jo tikėtis”,
– lietuvį gyrė „Elite Sports NY”. Ap-
žvalgininkas Robby Sabo džiaugiasi,
kad dar nepasibaigus draugiškų rung-
tynių ciklui buvo atsakyta į svarbiau-
sią klau si mą. „Knicks” tikrai turi pa-
jėgų at sarginį suolą: „Nereikia fanta-
zuoti, kad tai geriausias atsarginių
suolas NBA, bet jie savo darbą pada-
rys.”

„Būčiau kur kas laimingesnis, jei-
gu būtume laimėję šias rungtynes. Aš,
kaip naujokas, turiu išnaudoti gali-
mybes, kurias treneris man su teikia.
Bet pats svarbiausias dalykas yra ko-
voti dėl komandos. Jeigu galiu jai pa-
dėti bėgdamas į greitąjį puo limą, žais-
damas kietai, stengdamasis gynyboje
ir kovodamas – aš ir toliau tai darysiu.
Viską reikia užsitarnauti: negali tie-
siog atvykti ir tikėtis, kad žaisi daug –
reikia būti kantriam, sunkiai dirbti ir
viską daryti žingsnis po žingsnio”, –
apie kovą dėl vietos po saule pasakojo
Lietuvos rinktinės puolėjas.

Kuzminskas taip pat pasidžiau gė,
kad pagaliau galėjo save visu gra žumu
pristatyti krepšinio Meka vadinamoje
„Madison Square Garden” arenoje su-
sirinkusiems sirgaliams.

D. Motiejūnui galimybė grįžti į NBA – miglota

Brooklyno „Nets” atleido E. Mockevičių

Dar vienas į NBA bandantis sugrįž-
ti lietuvis Donatas Motiejūnas ga-

lėjo priimti vienerių metų, 4,4 milijono
dol. vertės „Rockets” kvalifikacinį pa-
siūlymą, tačiau jį atmetė ir krepšininko
likimas pakibo nežinioje.

D. Motiejūnas iš Houstono „Roc -
kets” prašė 8–10 milijonų dolerių už
vienerius metus, kai klubas pasiren gęs
mokėti dvigubai mažiau. Nors „Roc-
kets” turi dar 8 laisvus milijonus algų

kepurėje, jie nenori jų mokėti lietuviui.
Būtent nesutarimai dėl pinigų ir už-
šaldė derybas tarp abiejų pusių ir da-
bar lietuvio galimybės susirasti darbą
NBA atrodo migloti.

Praėjusį sezoną nugaros skaus-
mų kamuotas 26-erių metų 213 cm
ūgio D. Motiejūnas per 15 minučių
pelnydavo 6,2 taško, atkovodavo 2,9 ka-
muolio ir atlikdavo 1,1 rezultatyvaus
perdavimo.

24-erių 208 cm ūgio lietuviui Egi-
dijui Mockevičiui nepavyko įsi-

 tvir tinti Brooklyno „Nets” – klubas pa-
skelbė, kad komandą palieka jis ir dar
trys krepšininkai, turėję nega rantuo-
tas sutartis. 

E. Mockevičius su „Nets” nega ran-
 tuotą sutartį pasirašė prieš kiek dau-
giau nei du mėnesius. Galiausiai ko-
manda nusprendė neleisti įsigalioti
šiai sutarčiai. E. Mockevičius tik iš ša-
lies stebėjo „Nets” žaidimą ikisezoni-
nėse rungtynėse, kai praėjusio pirma-

dienio naktį pagaliau gavo galimybę
pasirodyti. E. Mockevičius į aikštę iš-
bėgo ketvirtojo kėlinio pra džioje ir
sužaidė 9 min. 26 sek. „Celtics” jau tuo-
met pirmavo 98:81. Per suteiktą laiką E.
Mockevičius taškų nepelnė, prametė
dvitaškį, tritaškį ir abu baudų meti-
mus, atkovojo, perėmė ir prarado po 1
kamuolį, blokavo metimą. 

JAV žiniasklaidos teigimu, E. Moc-
kevičius turėtų toliau likti arti NBA –
jis planuoja profesionalo karjerą pra-
dėti NBA plėtojimosi lygoje (NBDL).

New Yorkas įsimylėjo M. Kuzminską

New Yorkas pažino tikrąjį M. Kuzminską, kuris dėl savo šypsenos gavo „Cheese” pravardę.

Lietuvos Respubli-
kos generaliniame
konsulate Čikagoje

savo meno darbus pri-
statė dailininkė Giedrė
Žumbakis, kurios kurti
koliažai papuošė nese-
niai naujose NBC Tower
pastate įsikūrusios at-
stovybės sienas, o jais grožėjosi iškilūs
konsulato svečiai, užsienio valstybių dip-
lomatai, JAV institucijų atstovai ir šimtai
konsulate apsilankiusių, tarp jų ir balsuoti
LR Seimo rinkimuose atvykusių tautiečių.

Giedrė Žumbakis gimė Lietuvoje ir
nuo 1949 m. gyvena Čikagoje. Bakalau-
ro laipsniu baigė St. Xavier kolegiją, Či-
kagoje. Studijavo Čikagos meno institu-
te, magistro laipsnį gavo Northwestern
Ilinojaus universitete, Čikagoje. Šiuo
metu priklauso Narth Shore Art League,
Winnetka, Illinois fakultetui. G. Žumbakis
pripažinta Amerikos nacionalinės dailės
kūrėja: ji dalyvauja grupinėse, kviestinėse,

atrankinėse, vietinėse, vals-
tybinėse parodose, tarp jų
ir labai prestižinėse – Ho-
nolulu dailės akademijo-
je, Northwestern, Ohio-Il-
linois mokslo ir pramonės
muziejuje, Čikagos, Rock-

fordo, Bostono, Alabamos dailės galeri-
jose. Yra surengusi per trylika autorinių
parodų, jos darbai yra plačiai paplitę po
visą pasaulį.

G. Žumbakis autorinę parodą gene-
raliniame konsulate pakeis dailininkės Au-
šinės Kerr darbai. Po persikėlimo į naujas
patalpas Lietuvos atstovybėje Čikagoje
sumontuota parodų kabinimo sistema
suteikia galimybes eksponuoti lietuvių
kūrėjų meno darbus, taip pristatant lie-
tuvišką kultūrą bei šiuolaikinį meną. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje info ir nuotr.

Konsulato sienas
puošė Giedrės
Žumbakis meno
darbai
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NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

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

www.draugas.org/mirties

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

Su liūdesiu pranešame giminėms ir draugams, kad 2016
m. spalio 6 d. į Amžinybę iškeliavo

A † A
GEDIMINAS PETRAS

AMBRAZIEJUS
Mylimas vyras žmonos Janinos ir tėvas sūnų Andriaus

ir Rimo.

Liūdinti šeima

A † A
SESUO 

ANN MARY
CIZIKAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2016 m. spalio
17 d., sulaukusi 91 metų.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus.
Sesuo Ann, gimusi Kenosha, Wisconsin,

mokėsi Illinois, Pennsylvania ir Michigan, kur įgijo viduriniojo
medicinos personalo profesiją ir dirbo Pennsylvania ir Illinois
(Loretto ligoninėje ir Sisters of  St. Casimir Infirmary).

Velionė buvo duktė a. a. Sylvester ir a. a. Margaret Cizikų, sesuo
a. a. Louis Ciziko.

A. a. Ann bus pašarvota pirmadienį, spalio 24 d. nuo 10:30 val.
r. iki 11:15 val. r. Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dr., Lemont,
kur 11:15 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund.

Šv. Kazimiero seserys

Palos Gaidas FH, tel. 773-776-1324

A † A
DAVID ETZWILER

mi rus, žmonai NIJOLEI SEMĖNAITEI-ETZWILER,
Madison Wis consin „Žaibo” vadovei ir LTSI bu vusiai
pirmininkei bei nuoširdžiai darbuotojai, ir sūnums su
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Lietuvių tautinių  šokių  institutas  LTSI/LFDI  Inc na -
riai ir tautinių šokių mylėtojai, kurie šią vasarą kar-
tu su „Žaibo” šokėjais dalyvavo XV Tautinių  šokių
šventėje.

Ateitininkų Šalpos Fondas, pagerbdamas prieš
vienerius metus, 2015 m. spalio 26 d. mirusį fondo
rėmėją 

A † A
TADĄ NAVICKĄ,

kviečia visus prisiminti velionį savo maldose ir šv.
Mišių aukoje.

Mišios už a. a. Tado sielą bus aukojamos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagoje trečia-
dienį, spalio 26 d. 8 val. r. ir Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje Lemonte sekmadienį, spalio 30 d., 9
val. ryto.

A + A
KAZIMIERAS  BUDRYS

Mirė 2016 m. spalio 18 d. Scottsdale, AZ, sulaukęs 95 metų. 
Gimė Pernaravoje, Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Čikagoje ir Tin-

ley Park, IL.
Kazimieras buvo a. a. Elenos Stankevičiūtės vyras, a. a. Vytauto

ir a. a. Aleksandro brolis. 
Nuliūdę liko: dukros Birutė su vyru Arvydu Babušiu ir Ve ronika

su vyru Sam Mostacchio, sūnus Antanas Budrys su žmona Jurate;
anūkai Audronė su vyru Anton Scholl ir Raimundas Ap ton;
proanūkai Rhome, Madison ir Cade Apton; Liam, Kristen su vyru
Joseph Romani ir Adam Scholl; seserys Lietuvoje Jadvyga Ra-
manauskienė ir Veronika Kvedaravičienė su šeimomis; brolio duk-
tė Sandi su vyru Paul Kowalyshyn Kanadoje; pusbrolio duktė Birutė
Pittman Kanadoje bei giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Ka nadoje.

Kazimieras priklausė JAV Lietuvių Bendruomenės Arizonos
apylinkei.

Velionis bus pašarvotas  spalio 24 d., pirmadienį,  nuo 3 val. p.
p. iki 9 val. vak. Petkus Lemont koplyčioje, 12401 S. Archer Avenue,
Lemont, IL 60439. 

Atsisveikinimo šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 25 d., antra-
dienį,  10 val. ryto, Our Lady of  the Woods baž nyčioje, 10731 West
131st Street, Orland Park, IL 60462. Po šv. Mišių velionis bus pa laido-
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com
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� Spalio 25 d., antradienį, 6:30 val. v. LR 
generalinis konsulatas New Yorke (420 Fifth
Avenue, 3 Floor, New York, NY 10018) ma-
loniai kviečia į parodos „Miesto įkvėpti” ati-
darymą. Norintys dalyvauti prašome re-
gistruotis el. paštu ny.renginiai@urm.lt. 

� Spalio 25 d., antradienį, 6:30 val. v. LR 
ambasadoje Washingtone (2622 16th St NW
Washington, DC) vyks „Misija Sibiras 2016”
pristatymas. „Misija Sibiras” komanda ne tik
pristatys projektą ir dalinsis įspūdžiais iš jau
15 ekspedicijų į Sibirą bei keliones po Ame-
riką, bet ir papasakos, kaip galima prisijungti
prie projekto ir tapti „Misija Sibiras 17” da-
limi! Norintys dalyvauti prašome registruo-
tis el. paštu rsvp.us@urm.lt iki spalio 24 d.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 26 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite režisieriaus Algimanto Pui-
pos plačiai pagarsėjusį istorinį filmą ,,Die-
vų miškas”, sukurtą pagal rašytojo Balio
Sruogos to paties pavadinimo dramą.  

� Spalio 27 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v.
LR generaliniame konsulate New Yorke
(420 Fifth Avenue, 3 Floor, New York, NY
10018) kviečiame į „Misija Sibiras” prista-

tymą. Renginyje dalyvaus paramos fondo
„Jauniems” direktorius, projekto „Misija
Sibiras” vadovas Ignas Rusilas bei paramos
fondo „Jauniems” projektų vadovas, šių metų
„Misija Sibiras 2016” ekspedicijos dalyvis
Karolis Žemaitis.

� 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.
„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!

� Lapkričio 13 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Palos Country Club, 13100 Southwest
Hwy, Orland Park Čikagos lietuvių moterų klu-
bas ruošia rudens  pokylį. Skanus maistas,
įdomi programa – lietuviškų rūbų modelia-
vimas, gintaro papuošalų parodėlė. Laukiame
jūsų. Dėl informacijos kreipkitės į Eriką
Brooks, tel. 708-925-5209.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747  

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ IR VĖLINIŲ MIŠIOS
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park)

Lapkričio 1 d., antradienį, šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. ir 7:30 val. v. 
Vakarinės (arba Vėlinių Mišios) tą dieną bus aukojamos už mirusiuosius – 

uždegsime žvakes, maldomis ir giesmėmis 
prisiminsime amžinybėje besiilsinčius brangius artimuosius. 

Lapkričio 2 d., trečiadienį, šv. Mišios bus atnašaujamos 8 val. r.

Grąžindami „Draugo” pokylio loterijos bilietėlių  šakneles aukojo  270 dol.
Violeta T. Gedgaudas. 160 dol. Joana Stoškus, Palos Park, IL. 110 dol. Viktoras
Lapatinskas, Seattle, WA. 100 dol. Daiva Kezienė, Oakland Gardens, NY; Tomas
Mikuckis, Boston, MA; Nemira Šumskienė, Chicago, IL. 60 dol.
Shirley Kizys, Brecksville, OH; Peter Kaufmann,  Annanda-
le, VA; Albinas Smolinskas, Orland Park, IL; Antanina Lauraitis,
Plainfield, IL; Rita Bureika, Los Angeles, CA; Irena Ma-
zurkiewicz, North Riverside, IL; Ligija Rociūnas, Nyack,
NY; Dalia  M. Sadauskas, Wheaton, IL; Daila Liubinskas,
Oak Lawn, IL; Helena Stancikas, Oak Park, IL; Audra
Reivydas, Northridge, CA. 50 dol. Gražina Damijonaitis,
Willowbrook, IL; Danguolė M. Bartkus, Beverly Shores,
IN; Janina Čikotienė, Chan tilly, VA. 

Nuoširdžiai dėkojame už paramą laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti.

JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkas Viktoras Kelmelis užsakė sta-
lą ir pakvietė 10 svečių dalyvauti ,,Draugo” metiniame pokylyje, kuris vyks spa-
lio 30 d., sekmadienį,1 val. p. p. Willowbrook Ballroom. V. Kelmelis sako, kad
,,Draugas” yra svarbus, ypač lituanistinėms mokykloms, ir kad kiekvienas lie-
tuvis turėtų jausti pareigą jį prenumeruoti. 

Lietuviškų organizacijų nariai, mokyklų mokytojai ir mokinių tėvai kviečiami
atvykti į ,,Draugo” pokylį ir tuo pačiu paremti laikraščio leidybą, kad ir jaunoji
karta ateityje turėtų jį savo reikmėms. Bilietus galite įsigyti ,,Draugo” admi-
nistracijoje arba paskambinę  tel. 773-585-9500.

Popietėje dalyvaus LR amb. Rolandas Kriščiūnas su žmona Živi-
le,  LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su žmona Ginta-
rija, meninę programą atliks talentinga muzikantų pora iš Bos-
tono Simona ir Dorsey Minns.

Atvykite ir paremkime seniausią lietuvišką laikraštį Amerikoje, ku-
ris skaičiuoja jau 107-uosius gyvavimo metus. 

Bilietus (65 dol. asmeniui) galima įsigyti
,,Draugo” administracijoje,

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

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

DRAUGO laikraščio iškilmingi 

PIETŪS ir KONCERTAS
2016 m. spalio 30 d., sekmadienį, 1 val p. p.
Willowbrook Ballroom – 8900 Archer Ave., Willow Springs, IL


