
PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

10
-2

4-
20

16

ANTRADIENIS – TUESDAY, SPALIO – OCTOBER 25, 2016 • Vol. CVII Nr. 127    Kaina 1 dol.

Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami – Aristotelis
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Z. Vaigauskas: išrinktas Lietuvos Seimas
Naujieji Seimo nariai – M. Navickienė ir Ž. Pavilionis. Martyno Ambrazo nuotr.

Lietuvos Seimas išrinktas pilnai, pirmadienį spaudos
konferencijoje paskelbė Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Jo

duomenimis, Seimo sudėtis stipriai pasikeis, nes iš da-
bartinio Seimo jame dirbs tik 59 parlamentarai. 

Z. Vaigausko teigimu, per ketverius metus Seimas at-
jaunėjo vieneriais metais. ,,2012 metais Seimo narių am-
žiaus vidurkis buvo 52,8 metų, dabar bus 51,5 metai”, – sakė

VRK pirmininkas. 
Būsimajame Seime bus mažiau moterų. ,,2012 m.

buvo 33 moterys (24 proc.), dabar turime tik 30 moterų (21
proc.)”, – tokią statistiką pateikė Z. Vaigauskas. 

Jo vertinimu, rinkimai vyko sklandžiai. VRK vadovo
teigimu, rinkimų rezultatai galėtų būti perskaičiuojami
tik tuo atveju, jeigu būtų mažas balsų skirtumas arba būtų
nustatyti rinkimų įstatymo pažeidimai.               – 3 psl. 

Taize – pamaldos su muzika ir giesmėmis

Spalio 21-ąją, penktadienį, Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje Lemonte vėl buvo surengtas Taize vakaras.

„Man atrodo, nuo mano jaunystės manęs jau niekad neaplei-
do nuojauta, jog bendruomenės gyvenimas gali būti ženklas, kad
Dievas yra vien tiktai meilė”, – kažkada sakė Taize bendruomenės
įkūrėjas brolis Roger. Būtent ši meilės dvasia, bendrystės jausmas,

buvimas bendruomenėje, kuriai ,,širdies gerumas ir paprastumas yra
visų svarbiausia”, ir traukia žmones į Taize pamaldas. Penktadienio
vakarą kartu su kun. Algiu Baniuliu jose dalyvavo kun. dr. Valdas Auš-
ra, kun. Jaunius Kelpšas, kun. Liudas Miliauskas, diakonė Erika Brooks,
ses. Laimutė Kabišaitytė, Grasilda Reinytė, muzikavo Darius Polikaitis,
Vidas Neverauskas, Kazimieras Motekaitis ir Gloria Kot.

Dainos Čyvienės nuotraukos
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Tradicinė skautų daina vakaro lau-
žui blėstant ir dienai baigiantis
yra „Ateina naktis…” Graži melo-

dija, prasmingi žodžiai, kuriantys ra-
 mybę bei viltingą nuotaiką. Įdomi tos
melodijos istorija, tapusi legenda.

Legenda gimė 1862 m., Amerikos pi-
lietinio karo metu. Unijos (šiaurie čių)
kariuomenės kapitonas Robert Eli su
savo vyrais buvo netoli Har ri son Landing,
Virginia valstijoje. Kon federatų (pietiečių) kariuo-
menė buvo kitoje pusiasalio pusėje. Naktį kpt. Eli iš-
girdo sunkiai sužeisto ka reivio aimanavimus. Ne-
žinoda mas, ku riai pusei sužeistasis priklausė, kapito -
nas vis dėlto nusprendė rizi kuoti sa vo gyvybe ir su-
žeistajam su teikti me dicininę pagalbą. Šliaužda-
 mas per tebevykstantį susišaudymą, kapito nas pa-
siekė sužeistąjį ir pradė jo temp ti į savo pusę. Tik ati-
tempęs prie savųjų pamatė, kad kareivio uniforma
yra pietietiška. Pats karys jau bu vo miręs.  Kapito-
nas uždegė žibintą ir vos nenualpo – šviesoje jis pa-
 ma tė savo sūnaus veidą. Kai karas pra si dėjo, sūnus
Pietuose studijavo mu zi ką. Nesakydamas tėvui jis
įstojo į pie tiečių kariuomenę.

Kitą dieną žuvusiojo tėvas savo viršininko pa-
prašė leidimo sūnų pa laidoti su karine pagarba, nors
jis ir buvo priešas. Jo prašymas buvo pa tenkintas tik
iš dalies. Kapitonas pra šė, kad kariuomenės or-
kestras pagro tų laidotuvių maršą, bet prašymas
buvo atmestas. Tačiau iš pagarbos ka pitonui jam
buvo duotas vienas mu zikantas. Kapitonas pasirin-
ko trimitininką. Jis pastarąjį prašė groti me lodijas
iš mirusiojo jaunuolio uniformos kišenėje rastų
gaidų. Prašymas buvo išklausytas. 

Taip gimė dabar plačiai žinoma ir kariškių lai-
dotuvėse grojama me lodija, angliškai vadinama
„Taps” var du. Tai melodijai yra ir žodžiai, suside-
dantys iš šešių posmelių. Skau tų pamiltoje dainoje

lietuvių kalba yra dainuojamas pirmasis
posmas: 

Ateina naktis,
Saulė jau nuslinko
Nuo kalnų,
Nuo miškų,
Nuo laukų.
Saldžių sapnų!
Užmiki.
Dievas yra čia!

Pirmą kartą šią melodiją girdėjau būdamas
JAV kariuomenėje prie San Antonio, Texas. Vakare
būdavo nuleidžiama vėliava, ir tuo metu tri mi tinin-
kas melodiją užgrodavo. Ap link būdavo šimtai ka-
reivių,  bet  tą  minutę viešpataudavo tyla ir ramy-
bė. 

Nežinau, ar šią melodiją lietuviai kada nors dai-
navo ar giedojo laidojant ar prisimenant mirusius.
Gal vo ju, kad ji labai tiktų ir Vėlinių proga, derintųsi
su žvakučių liepsnelėmis ir papildytų artimųjų šir-
dyse susikaupusius žodžius: „Amžiną atilsį duok
jiems, Viešpatie!”

Vėlinių vakaras. 
Ateina naktis…
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prezidentė Dalia Grybauskaitė nespekuliuoja, kokia
valdančioji koalicija – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos (LVŽS) kartu su Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionimis demokratais, ar LVŽS su socialde-
mokratais – būtų naudingesnė Lietuvai, bet pabrė-
žia, kad koaliciją formuoti turėtų daugiausiai balsų
gavusi partija, t. y. ,,valstiečiai žalieji”. 

„Mes matome ryškų žmonių pasitikėjimą la-
bai konkrečiomis politinėmis jėgomis, ži-
nome jų pasiskirstymą. Ryškiausia ir

daugiausiai balsų gavo būtent ‘valstiečiai ir žalieji’,
taigi jie, be jokios abejonės, ir spręs ir pradės kon-
sultacijas dėl daugumos sudarymo”, – pirmadienį pa-
reiškė Prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžė, kad ,,jokia dirbtinė koa-
licija, ką rodo ir istorinė šalies patirtis, ilgai neiš-
gyvena, todėl partijos laimėtojos turi pačios susitarti
ir prisiimti atsakomybę už valstybės valdymą”.

,,Ir tik tokia koalicija gali išlaikyti visą kaden-
ciją”, – neabejojo Prezidentė D. Grybauskaitė.

Prezidentė taip pat nesileido į kalbas, kokį
mato būsimą Premjerą bei kokius jam kelia reika-
lavimus, ir ar sutiks su bet kokiu LVŽS pasiūlymu.

,,Pirmiausia, priklausys nuo koalicijos, kol kas
matau atvirumą ir norą kalbėtis, ir netgi kalbėtis
apie būsimas kandidatūras. Bet tai bus ateityje. Bet
toks pozityvus, sakyčiau, nusiteikimas yra, ir labai
tikiuosi, kad priklausomai nuo koalicijos mes kar-
tu ir tarsimės, koks Premjeras būtų geriausias Lie-
tuvai. Dabar spėlioti tikrai per anksti”, – dėstė šalies
vadovė.

Panašios pozicijos D. Grybauskaitė laikėsi ir dėl
kandidatų į ministrus bei nebuvo linkusi komentuoti
,,valstiečių” pasisakymų, kad ministrai turi būti savo
srities profesionalai.

,,Viešojoje erdvėje susiabsoliutino kai kurie
pasisakymai, kurie pagal turinį ne visą laiką atitinka
esmę, bet išties matau atvirumą ir norą kalbėtis.
Konkrečiai dabar tikrai per anksti kalbėti apie
konkrečias pavardes, nes neturime dar valdančiosios
daugumos rėmų ir viso piešinio. Bet labai tikiuosi,
kad naujai susibūrusi koalicija supranta konstitu-
cinį balansą valstybėje ir, būtent, jau skiriant mi-

Prezidentė: jokia dirbtinė koalicija ilgai neišgyvena

nistrus Prezidento galimybės įtakoti yra didesnės”,
– sakė D. Grybauskaitė ir išskyrė skaidrumo, atsa-
komybės bei profesionalumo reikalavimus būsi-
mam ministrų kabinetui. 

,,Taip yra demokratinėje valstybėje – išsisuki-
nėti nuo atsakomybės niekam negalima, žmonės pa-
sitikėjo, reiškia ši politinė jėga ir turėtų prisiimti at-
sakomybę formuoti daugumą”, – teigė Prezidentė. 

Konservatoriai – už stiprios
dešinės koalicijos formavimą

Konsultacijų dėl būsimos valdančiosios koali-
cijos formavimo su šalies vadove susitikę TS-LKD ly-
deriai kartoja esą už stiprios dešinės valdančiosios
koalicijos formavimą. 

Pasak TS-LKD pirmininko Gabrieliaus Lands-
bergio, su šalies vadove kalbėta racionaliai, apsi-
keista nuomonėmis, situacija matoma panašiai,
prieita prie išvados, kad lengvų sprendimų for-
muojant valdančiąją koaliciją nenusimato, pakar-
tota, kad ,,valstiečiai” negali vesti derybų dviem fron-
tais. 

G. Landsbergis manė, kad tarp TS-LKD ir LVŽS
išlieka tos pačios ,,raudonosios linijos”, kurios
buvo ir iki rinkimų, Ramūno Karbauskio vado-
vaujama partija neatsitraukia, o tokia dialogo for-
ma konservatoriams esą nepriimtina. 

LVŽS derybų dviem frontais neįsivaizdavo ir ki-
tas konservatorių lyderis Andrius Kubilius.

,,Iš tiesų ‘valstiečiai’ yra ta partija, kurios mes
nepažįstame taip gerai, kaip kitas Lietuvoje vei-
kiančias partijas. Tam tikra prasme tai pavadinčiau
fizikiniu terminu ‘mažai žinomas dydis’ ir derėtis
ar tartis su tokia partija, ši aplinkybė nepadeda. No-
rėtume pamatyti ir suprasti, kas yra ši partija ir jos
vadovybė, nes per paskutinį laiką matėme gana skir-
tingo elgesio (Sauliaus Skvernelio – racionalaus el-
gesio, Ramūno Karbauskio – nelabai racionalaus el-
gesio) ir šios aplinkybės yra vienos iš labai svarbių”,
– teigė A. Kubilius. 

LVŽS į derybas su konservatoriais deleguojant
Rimą Baškienę ir jos komandą, TS-LKD į galimas de-
rybas deleguotų Ingridą Šimonytę, Andrių Kubilių,
G. Landsbergį, Dainių Kreivį ir Ireną Degutienę. 

ELTA

Konsultacijų dėl būsimos valdančiosios koalicijos formavimo su šalies vadove susitiko G. Landsbergis ir A. Kubilius.
Martyno Ambrazo nuotr.



tuvnešį „Admiral Kuznecov”, pasiuntimas į La-
manšo sąsiaurį nūnai byloja Kremliaus klastą – pa-
saulio dėmesį Vladimiras Putinas siekia nukreipti
nuo visai kitur planuojamų karinių operacijų. Ko-
kias karines operacijas gali pridengti „Admiral
Kuznecov” ir dar šeši Rusijos karo laivai? Šiandien
silpniausieji taškai – Ukraina ir Baltijos valstybės.

Dar viena svarbi istorija – kaip pasibaigs Gdans-
ke teisiamo kadaise į Lenkijos Seimą patekti troš-
kusio Alexander Koss teismas. A. Koss kaltinamas,
kad savo rinkimų programoje kurstė neapykantą
prieš Lietuvą. 

Būtent jis savo rinkiminėje programoje teigė,
kad „Vilnius privalo būti grąžintas Lenkijai”. Jis net
neatmetė galimybės, jog Vilnių lenkai gali atsiimti
jėga”, jog „Lenkijos kariuomenė be didelio vargo už-
imtų visą Lietuvą”.

Šis lenkas taip pat šūkaliojo, esą ir Ukrainos
miestas Lvovas privalo būti grąžintas Lenkijai. Net

ir dėl Krymo priklausomybės Ukrainai
abejota. 

Taigi Lenkija, pasirodo, turi savąjį
Vladimirą Žirinovskį. Dabar labai
svarbu, kokios bausmės sulauks šis
antilietuviškų bei antiukrainietiškų
pažiūrų lenkas. Jei A. Koss bus nu-
baustas menkute pinigine bauda, –
viena, jei sės į kalėjimą dviems me-
tams, – visai kas kita. Lenkiškosios Te-
midės verdiktas leis prognozuoti, koks

tikrasis Varšuvos požiūris į Lietuvą – labai prie-
šiškas ar pakenčiamai santūrus. 

O paskutinioji problema – kokia ateitis laukia
Europos Sąjungos (ES)? Net du Lietuvos filosofai –
Vytautas Radžvilas ir Alvydas Jokubaitis – tvirtina,
jog šis projektas neabejotinai žlunga. Briuselio biu-
rokratai bet kokia kaina trokšta sukurti Europos Są-
jungos Valstijas, versdami Europos tautas atsisakyti
tautiškumo, o ES tautos nenori atsisakyti savo ta-
patybės. Euroskeptikų ir euroentuziastų jėgos maž-
daug lygios. Todėl nežinia kuo baigsis ši dvikova, Eu-
ropą vedanti į niekur. Juk pačiu blogiausiu atveju
šiose grumtynėse laimės trečioji jėga – agresyvioji
Ru sija.

Lietuva, pasak filosofų V. Radžvi lo ir A. Joku-
baičio (išsamius komentarus parašiusių propat-
ria.lt ir delfi.lt), savo politikos dar nesuformavo. 

Ar naujasis mūsų Seimas susigaudys, kokį va-
riantą derėtų pasirinkti Lietuvai?

Štai ir baigėsi rinkimai į Lietuvos
Seimą. Nepavadinsi jų ypatin-
gai netikėtais. Tačiau vieną keis-

tenybę 2016-ųjų ruduo atnešė. Tik-
riausiai mažai kas tikėjosi, jog Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
taip ženkliai aplenks Tėvynės sąjungą-
Lietuvos krikščionis de mok  ratus (TS-
LKD). Antrajame rin kimų ture Ra-
mūno Karbauskio vado vaujamas nau-
jasis politinis darinys, lyginant su
Gabrieliaus Landsbergio konservatoriais, tiesiog
skynė pergalę po pergalės.

Lietuvos parlamento rinkimuose senokai taip
buvo nutikę: naujoji politinė jėga iškovoja net 54 man-
datus ir beveik dvigubai aplenkė jiems ant kulnų li-
pančią jėgą (TS-LKD teturi 31 mandatą). Dar viena
sunkiai perkandama intriga – kodėl turtuolis R. Kar-
bauskis į pirmąsias pozicijas stumia buvusį polici-
jos pareigūną Saulių Skvernelį, o pats linkęs likti še-
šėlyje? 

Spalio 23-osios vakariniuose LRT debatuose, vos
pasibaigus rinkimams, TS-LKD partijos vadovas G.
Landsbergis tokį R. Karbauskio elgesį pavadino „at-
sakomybės vengi mu”. Esą sukūręs politinę jėgą ir
rinkimus akivaizdžiai laimėjęs vadovas siekia užimti
ir pačius svarbiausius postus valstybėje. Pavyz-
 džiui, pretenduoja į premjero postą. Dabar gi rin-
kimų lyderis ministro pirmininko kėdę savo noru ati-
duoda kitam. 

Vakariniuose Edmundo Jakilaičio vadovau-
tuose politiniuose ginčuose kalbėjęs politikos ap-
žvalgininkas Rimvydas Valatka iškėlė versiją: gal R.
Karbauskio mintyse – būsimieji Prezidento rinki-
mai?

Belieka tikėtis, jog LVŽS nebus panaši į jau ne
sykį Seiman įsiveržusius ir po to labai greitai susi-
kompramitavusius politinius naujadarus. Omeny-
je turiu kad ir Arūno Valinsko šokėjus, dainininkus,
humoristus, nenuveikusius Lietuvos parlamente
nieko rimto, svarbaus ir įsimintino. 

Taip pat mintyse kirba „Tvarkos ir teisingumo”
bei Darbo partijų pavadinimai. Šios politinės jėgos
kadaise irgi tvirtais žingsniais ropštėsi į Lietuvos po-
litinę sceną. Bet kokią naudą turėjo Lietuvos vals-
tybė? Nauda – abejotina, o žalos – daug. Iki šiol ne-
pajėgiame jomis atsikratyti. Po visų skandalų – skan-
daliukų Rolando Pakso atidžiai prižiūrimi tvarkie-
čiai šių metų rudenį išpešė net 8 mandatus, o Vik-
toro Uspaskicho iki šiol ne mažiau griežtai rikiuo-
ti darbiečiai – net du mandatus. 

Taigi ramybės neduoda didysis galvosūkis.
Maždaug žinome, kaip elgsis antrąsias, trečiąsias,
ketvirtąsias vietas laimėjusios politinės grupės.
Tačiau neturime šimtaprocentinių garantijų, kokią
politiką konstruos daugiausiai vietų mūsų parla-
mente iškovojusi jėga. Būtų itin pavojinga, jei il-
gainiui paaiškės, kad po gražiaisiais LŽVS šūkiais
slepiami visai kiti tikslai bei uždaviniai. R. Kar-
bauskis – prieštaringa asmenybė.

Vienintelė tikrai graži ir neabejotina pergalė:
Naujojoje Vilnioje, kur gyvena daug rezervuotai į
Lietuvos nepriklausomybę žvelgiančių kitataučių,
skandalingasis Algirdas Paleckis vis tik nieko ne-
pešė. Tai byloja, jog įmanomos civilizuotos diskusijos
net su tais, kuriems Lietuvos nepriklausomybė
nėra absoliuti vertybė.

Beje, į 2016-ųjų Lietuvos parlamento rinkimus
derėtų žiūrėti turint galvoje ir sudėtingą tarptauti-
nę panoramą. Štai spalio 20-osios popietę mūsų vi-
suomeninis transliuotojas patyrė kibernetinę ataką
– LRT kompiuteriniame tinkle nutrūko įprastinė
programa. Maždaug tuo pačiu metu, kai nukentėjo
LRT, trukdžių patyrė ir JAV veikiantys „Amazon”
ir „Twitter” kompiutertiniai tinklai. 

Kas užsakė, organizavo ir atliko kibernetinius
išpuolius? Vargu ar turime konkretų atsakymą.
Galime tik numanyti – Rusijos slaptosios tarnybos.
Kaip jų išvengti? Aiškų planą vargu ar turime. To-
dėl keista, kad Lietuvos valstybė sumanė mažinti iš-
laidas, skiriamas savo slaptosioms tarnyboms. Iš-
laidas Lietuvos žvalgybai būtų tikslinga mažinti ne-
bent tuo atveju, jei Rusijos armija pasitrauktų iš rytų
Ukrainos, Krymo, moldaviškosios Padniestrės, Gru-
zijos žemių ir Azerbaidžanui priklausančio Kalnų
Karabacho bei liautųsi siautėjusi irijoje. Bet būtent
dabar Lietuvai silpninti savo ausis ir akis – pavo-
jingas kvailumas arba pati tikriausia savižudybė.

Prisiminkime Keir Giles, „Chatham House”
Rusijos ir Eurazijos programos darbuotojo, samp-
rotavimus, girdi, Rusijos karo laivų, įskaitant ir lėk-
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Kaip niekad daug neaiškumų
bei netikėtumų
GINTARAS VISOCKAS

Išrinktas Lietuvos Seimas
Atkelta iš 1 psl.

Z. Vaigauskas pranešė, kad Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjunga Seime iš viso turės 54 man-
datus, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai – 31, socialdemokratai – 17, Liberalų są-
jūdis – 14, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikš-
čioniškų šeimų sąjunga – 8, partija ,,Tvarka ir tei-
singumas” – 8, save išsikėlę kandidatai – 4, Darbo
partija – 2, po vieną mandatą iškovojo Lietuvos ža-
liųjų partijos ir politinės partijos ,,Lietuvos sąra-
šas” atstovai, Lietuvos centro partija ir išsikėlęs
pats asmuo turės irgi 1 mandatą. 

Seimą sudaro 141 narys, 71 iš jų renkamas tie-
siogiai vienmandatėse apygardose, 70 – daugia-
mandatėje apygardoje pagal partijų pateiktus są-
rašus.

Per sekmadienį vykusį Seimo antrąjį rinkimų
turą išrinkti 68 parlamentarai. Trys kandidatai –
du Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų są-
jungos ir viena konservatorių atstovė – buvo iš-
rinkti į Seimą jau pirmajame ture. Naujamiesčio
apygardoje, kurioje balsuoja ir užsienyje gyve-
nantys lietuviai, antrąjį turą laimėjo buvęs am-
basadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Naujojo-
je Vilniuje parlamentarės mandatą iškovojo Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos narė Monika Navickienė, nugalėjusi save
išsikėlusį Algirdą Paleckį. 

Spalio 30 d. VRK ketina patvirtinti galutinius
Seimo rinkimų rezultatus. Lapkričio 3 d. naujiems
parlamentarams planuojama įteikti Seimo nario
pažymėjimus. 

Seimo rinkimus laimėję ,,valstiečiai” pakvietė Socialde-
mokratų partijos atstovus antradienį pradėti konsulta-
cijas dėl galimo dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje. Tai
po pirmadienį Seimo rūmuose vykusio Socialdemokra-
tų partijos valdybos posėdžio žurnalistams sakė parti-
jos vicepirmininkas parlamentaras Algirdas Sysas. 

Gedimino Savickio nuotr.

LVŽS lyderiai (iš k. – Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis) teigia jaučią absoliutų Prezidentės pasitikėjimą.   
Martyno Ambrazo nuotr.
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TELKINIAI

Sesijos dalyvius sveikino buvusi 
JAV ambasadorė Lietuvoje

Pirmąją sesijos dieną susirinkusiuosius sveikino
ir sesijos pradžią pa skelbė Tarybos prezidiumo pir-
mi ninkas Juozas Polikaitis. Arkivys ku pui Lionginui
Virbalui atlikus invo kaciją buvo pagerbti Anapilin
iš ke lia  vę Bendruomenės nariai. Sveikini mus sesijos
dalyviams ir svečiams iš sakė sesijos ruošimo ko-
miteto vadovė Nerija Orentienė ir visas būrys gar-
 bingų svečių: LR ambasadorius Wa shingtone Ro-
landas Kriščiūnas, LR generaliniai konsulai iš Či-
kagos, Los Angeles ir New Yorko, Pasaulio Lie-
 tuvių Bendruomenės pirmininkė Da lia Henke bei
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimku-
vienė, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirminin-
kė Joana Kuraitė-Lasienė, Lietuvos Respublikos
Užsienio reika lų ministerijos Užsienio lietuvių de-
 par tamento naujasis direktorius Vy tautas Pinkus,
Lietuvių Fondo tary bos pirmininkas Saulius Čyvas
bei kiti svarbūs asmenys. Išklausėme Ta rybos konf-
liktų sprendimo komisijos pranešimo, kurį per-
skaitė šiai komi sijai kopirmininkaujantys Laura Vi-
džiūnaitė ir Raimundas Šilkaitis. LR Seimo/PLB ko-
misijos pranešimą pristatė dr. Jonas Prunskis, o taip
pat prisistatė Tarybos nariai, kandida tuojantys į šios
komisijos narius. Apy gardų ir apylinkių pirminin-
kai informavo apie situaciją jų vadovaujamuose lie-
tuvių telkiniuose. Popietę vyko darbas atskirose ko-

JAV Lietuvių Bendruomenės XXI Tarybos II sesija

misijose. Ta rybos nariai pagal interesus ir žinias dar-
buojasi vienoje arba keliose iš šių komisijų: kultū-
ros, švietimo, visuo meninių reikalų, organizacinių
rei ka lų, finansų, socialinių reikalų, jaunimo reikalų,
religinių reikalų bei įstatų. Komisijų nariai iden-
tifikuoja jų komisijos kompetencijai priskiriamas
problemas ir klausimus, aktualius JAV Lietuvių
Bendruomenei, ir teikia Krašto valdybai pasiūly-
mus, kaip tas problemas spręsti.

Vakare visi rinkosi Lietuvos Res publikos am-
basadoje, kur norintys galėjo balsuoti Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimuose. Ambasadoje sesijos
dalyvius ir svečius sveikino bu vusi JAV ambasadorė
Lietuvoje Anne E. Derse, visus maloniai nustebinusi
prabildama lietuviškai. Savo talentu susirinku-
siuosius džiugino jauna pianistė Agnė Radzevičiū-
tė.

Pristatyta naujais nariais 
pasipildžiusi Krašto valdyba

Antrąją sesijos dieną buvo pats darbų įkarštis.
Krašto valdybos pir mininkė Sigita Šimkuvienė
pristatė Krašto valdybos veiklos ataskaitą, kurioje
supažindino Tarybos narius ir svečius, kaip įgy-
vendinami praėjusiais metais komisijų priimti nu-

Kokia bus ateities Lietuvių Ben druomenė?
Kaip mes matome patys save ir kaip mus
mato kiti? Kokios yra Bendruomenės gali-

mybės ir iššū kiai? Šie klausimai ne sykį skambėjo
spalio 7–9 d. Silver Spring, MD, vykusioje JAV Lie-
tuvių Bendruomenės XXI Tary bos II sesijoje. 

Kasmet spalio mėnesį vis kitame JAV mieste
rengiamoje sesijoje dalyvavo ne tik JAV LB apy-
linkių ir apygardų pirmininkai bei kiti Tarybos na-
riai (jų buvo 51), bet ir didelis bū rys svečių iš JAV,
Kanados ir kitų pasaulio šalių, iš viso 103 asmenys.
Nors oficiali sesijos programa prasi dėjo spalio 7-
ąją, vieną dieną anksčiau atvykusieji turėjo unikalią
gali mybę dalyvauti susitikimuose Atlan to tarybos
konferencijoje, Senate bei Baltuo siuose rūmuose.
Jų metu buvo aptartos svarbiausios JAV ir Lietu-
 vos bendradarbiavimo sritys, saugumo ir kiti ben-
druomenės nariams aktualūs klau simai. Vakare visi
rin kosi bendros vakarienės lietuviškoje salelėje –
Artūro Vorobjovo restorane „Biergar ten Haus”, kur
iki vėlaus va karo netilo lietuviška muzika ir šneka.

LAIMA LIUTIKIENĖ

Į sesijos dalyvius ir svečius kreipiasi PLB pirmininkė Dalia Henke. Iš k.: narės Laima Šileikytė-Hood, Rima Girniuvienė,
Regina Balčaitienė ir Prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis.                                                             Sandros Ščedrinos nuotr.

Sesijos atidarymo akimirka. Laimos Liutikienės nuotr.

JAV LB Krašto valdybos nariai priėmimo ambasadoje metu. Iš k.: Valdas Buožys (archyvai), Vytautas Pakalniškis ir Lai-
ma Liutikienė (informacijos-technologijų komanda), Laura Garnytė (organizaciniai reikalai), Tomas Mitrulevičius (spor-
to reikalai), dr. Elona Vaišnienė (pirmininkės patarėja), LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius, Krašto
valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, Austėja Sruoga (Kultūros tarybos pirmi-
ninkė), Algimantas Gustaitis (finansai), Ieva Smidt (jaunimo reikalai), John Howes (spec. projektai) ir Almantas Galva-
nauskas (Mokslo tarybos pirmininkas). Sandros Ščedrinos nuotr.

tarimai, ką nuveikė valdybos nariai, pri statė atei-
ties projektus. Buvo prista tyta ir naujais nariais pa-
sipildžiusi Krašto valdyba. Prie komandos prisijungė
švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto, organi-
zacinių reikalų vicepirmininkė Laura Garnytė,
spec. projektų vadovas John Howes, jaunimo reikalų
vicepirmininkė Ieva Smidt bei Laura Vidžiūnaitė,
kuri administruos spaudos leidinius. 

Krašto valdybos pilietinio projekto „Mūsų me-
tas #DABAR” vado vas Rimvydas Baltaduonis susi -
rin kusiems papasakojo apie projekto užsibrėžtus
tikslus ir jų įgyvendinimo aspektus bei pasidžiau-
gė, kad pas taruoju metu išaugęs užsie nyje balsuo-
jančių rinkėjų aktyvumas viršijo 2012 metų rodik-
lius. P. Balta duo nis apgailestavo, kad šiam lietuvių
išeivijos ir ypač jaunimo pilie tiškumą stiprinančiam
projektui lėšų neskyrė nė vienas iš lietuvybės puo-
 selėjimu besirūpinančių fondų, tačiau atkaklių
projekto organizatorių pastangų ir nenuilstamo
darbo dėka pavyko pasiekti, kad ir ne užsibrėžto tiks-
lo, tai bent didesnio rinkėjų akty vumo.

Pranešimą apie JAV LB šiandie nos iššūkius ir
ateities potencialą kal bėjo prelegentas iš Lietuvos
Justi nas Jarusevičius, pabrėždamas, kad viena iš
svarbiausių sąlygų bendruo menės išlikimui ir gy-
vavimui yra tinkamas galimybių išnaudojimas:

Iškilmingos vakarienės metu buvo pagerbti JAV LB nusi-
pelnę asmenys, tarp jų – XV Tautinių šokių šventės orga-
nizacinio komiteto pirmininkas Linas Orentas su žmona Ne-
rija.                                                           Laimos Liutikienės nuotr.
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„Išėjusiems –
sugrįžti...”
DR. ŽYDRONĖ KOLEVINSKIENĖ

O eilėraštis gimsta – kaip vėjas – iš nieko
Ir skambėdamas bėga pusnim neramus,
Bet negali daina prasimušti pro sniegą
Ir sugrįžta – kaip vėjas – į savo namus.

H. Radauskas

Spalio 18 dieną Marijos ir Jurgio Šlapelių
name-muziejuje Vilniuje vyko pirmasis pro-
jekto „Išėjusiems – sugrįžti” renginys, skirtas
Henrikui Radauskui, – „Gėlė pasakė vėjui...”.
Eiles skaitė aktorė Dalia Jankaus kaitė, muzi-
kines improvizacijas atli ko saksofonistas Vy-
tautas Labu tis.

Lietuvybės puoselėtojai Marija ir Jurgis
Šlapeliai paliko gilų pėdsa ką tautinio
atgimimo istorijoje ir yra daug nusi-

pelnę, kuriant Lietuvos valstybingumą. Vil-
niaus senamiestyje esan čiame name, kuria-
me XX am žiaus I pusėje apsigyveno ši kultūri -
nin kų, šviesuolių šeima, veikia Vil niaus
miesto savivaldybei priklausantis me moria-
linis Marijos ir Jur gio Šla pelių namas-mu-
ziejus, 2016-aisiais minintis net kelis jubilie-
jus: Marijos Šlapelienės lietuvių knygyno 110
metų įkūrimo, 140-ąsias Jurgio Šla pelio ir 110-
ąsias Laimutės Šlape lytės-Graužinienės gi-
mimo metines. Muziejus yra gausiai lanko-
mas įvai raus amžiaus vilniečių ir miesto sve-
 čių, moksleiviams čia vyksta eduka ciniai
užsiėmimai, literatūrinius skai   tymus mu-
ziejuje dažnai rengia filologijos studentai. Mu-
ziejaus ga le rijoje organizuojamos dailės, fo-
togra fijų parodos, vyksta koncertai, spek-
takliai, poezijos vakarai.

Projektu „Išėjusiems – sugrįžti” muzie-
jus siekia prisiminti, garsinti, džiaugtis lie-
tuvių išeivijos literatū ros ir kultūros lobynu.
Kiekvieną mė nesį bus rengiami vakarai, ku-
riuose skambės Jono Aisčio, Vitalijos Bogu-
 taitės, Kazio Bradūno, Jono Meko, Hen riko
Nagio, Alfonso Nykos-Ni liū no, Liūnės Sute-
mos, Lidijos Šimkutės eilės, bus skaitomi Jur-
gio Blekaičio, Mariaus Katiliškio, Julijos
Švabaitės ir kitų autorių tekstai. Išeivijos poe-
zi   ją ir prozą skaitys aktoriai Dalia Jankaus-
kaitė, Liubomiras Laucev i čius, Egidijus Stan-
cikas. Projekte dalyvaus ir profesionalūs
muzikantai – saksofonistas Vytautas Labutis,
kompozitorius ir muzikantas Artū ras Kuli-
kauskas, birbynininkas Kas ty tis Mikiška,
fleitininkas Andrius Radziukynas ir kiti. 

Pirmasis projekto renginys pra si dėjo
Marijos ir Jurgio Šlapelių mu ziejaus direk-
torės Jolantos Paškevi čienės sveikinimo žo-
džiu ir kvietimu visiems prisidėti prie šio pro-
jekto įgyvendinimo – skleisti žinią apie jį, da-
lyvauti vakaruose, diskusijose. Di rektorė iš-
reiškė viltį, kad bendradarbiavimas bus įdo-
mus ir naudingas tiek Jungtinėse Amerikos
Valstijose bei kitose pasaulio vietose gyvenan -
tiems lietuviams, kuriems tai gera proga
pasidalinti savo refleksijomis, tiek Lietuvos
inteligentijai bei aka deminiam jaunimui,
kuriems poezijos ir geros literatūros negali
būti per daug. Muziejaus vadovė pasidžiau-
gė, kad pavasarį numatyti ne tik litera tūrai,
bet ir kitiems menams, kurie buvo kurti ir te-
bekuriami už Lietu vos ribų, pavyzdžiui, da-
ilei: muziejuje bus atidaroma lietuvių kilmės
Kanados rašytojo  Antano Šileikos žmonos,
dai lininkės Snaigės Šileikos paroda ir kt. Hen-
riko Radausko kūrybą, svarbiausius biogra-
fijos štrichus improvizacijų vakare trumpai
prista tė Lietuvių literatūros ir tautosakos in-
stituto mokslo darbuotoja dr. Lai mu tė Ado-
mavičienė,  pabrėždama Henriko Radausko
es tetizmą, po žais me besislepiančią melan-
choliją, ra dauskiškąjį eilėraštį – kaip garsų,
spal vų ir judesių sampyną. 

Ir štai tą daugelio literatūrologų minimą

lie tu vių kilmės profesionalų bendravimo ir bendradarbiavimo
skatinimas, pilietinio aktyvumo didinimas, sėkmės istorijų pri-
statymas kuo platesnei auditorijai ir sugebėjimas laiku prisi-
taikyti prie besikeičiančios ap lin kos. Pasak prelegento, reikia
ne tik puoselėti ir stiprinti vertybes, ku riomis remiasi visa JAV
LB veikla (lietuvių vienybė, Lietuva kaip bendruomenė, ne tik
geografinė vietovė, praeities vertinimas ir gebėjimas prisitai-
kyti prie besikeičiančių ap linkybių), bet ir kiek įmanoma efek-
tyviau išnaudoti visas esamas galimybes. Tarp tokių buvo pa-
minėtas ekonominis, akademinis ir pilietinis bendradarbiavi-
mas tiek su Lietuva, tiek ir tarp JAV gyvenančių lietuvių, kul-
tūriniai mainai, efektyvus sėkmės istorijų pristatymas, aktyvus
bendravimas su kitomis etninėmis gru pėmis ir įtakingais žmo-
nėmis, siekiant pristatyti ir įtvirtinti Lietu vos idėją.

Svarbu sudominti ir
įtraukti jaunąją kartą

Tiek Krašto valdybos pirminin kė, tiek projekto „DABAR”
vadovas, tiek ir J. Jarusevičius pabrėžė, kad labai svarbus as-
pektas lietuviams, kaip tautinei bendruomenei, išlikti ir gyvuoti
yra sugebėjimas sudominti ir įtraukti jaunąją kartą. JAV LB vyk-
 do daug projektų, skirtų jaunimui – LISS studentų ir mokslei-
vių stažuo čių ir savanoriavimo programa Lie tu voje, įvairios sto-
vyklos ir renginiai JAV, pilietinis projektas „DABAR”, „Kaimo
fondo” remiami projektai Lietuvoje. Diskutuota apie būtinybę
kuo aktyviau įtraukti jaunus žmones dalyvauti apylinkių veik-
loje, patikint jiems kuruoti tam tikras veiklos sritis. Gražus pa-
vyzdys yra Rytinio Long Islando apylinkė, kurioje už jaunimo
reikalus atsakingas LISS programos dalyvis Justas Klimavi čius
svečio teisėmis dalyvavo pačioje sesijoje kartu su mama Rita Kli-
ma vičiene, mokytojaujančia lituanisti nėje mokykloje. 

Antrosios dienos popietę buvo pristatyti komisijų darbinių
posėdžių metu priimti nutarimai dėl įvairių JAV LB veiklos sri-
čių bei numatyti tolesni didžiausios JAV gyvenančius lietuvius
vienijančios organizacijos veiklos etapai. Taip pat buvo iš-
rinkti JAV LB atstovai į Lietuvos Respub likos Seimo ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės komisiją, kuri dukart per metus po-
sėdžiauja Lietuvoje ir sprendžia išeivijos lietuviams aktua-
liausius klausimus. JAV atstovai šioje komisijoje 4 metų ka-
dencijai yra Rimvydas Baltaduonis, Laura Vidžiūnaitė ir Kęs-
tutis Eidukonis, pavaduojantys nariai (antrininkai) – Vytautas
Maciūnas, Jonas Prunskis, Austėja Sruoga. Tarybos nariai bal-
savimu taip pat patvirtino ir naujuosius Krašto valdybos narius.

Kitais metais sesija 
vyks Omahoje

Po įtemptos darbo dienos antrąjį vakarą sesijos dalyviai ir
svečiai rinkosi pabendrauti mažiau oficialioje aplinkoje. Tautinių
šokių šventės rengimo komiteto pranešimą pristatė komiteto pir-
mininkas Linas Orentas, o Jūratė Maciūnas-Landwehr papasa -
kojo apie Šiluvos koplyčios, minin čios 50 metų jubiliejų, meną
ir istoriją. Iškilmingos vakarienės metu buvo pagerbti Ben-
druomenei nusipelnę asmenys. Krašto valdybos pirminin kė Si-
gita Šimkuvienė dėkojo gražiam būriui lietuvybės puoselėtojų,
tarp jų – Šokių šventės organizacinio komi te to nariams, ilga-
mečiams aktyviau siems JAV LB nariams, PLB pirmi ninkei Da-
liai Henke, sesijos rengimo komiteto nariams. Dieną vainikavo
va karonė, kurią vedė Baltimorės apy linkės atstovai Vaida Mei-
žienė ir Vytautas Pakalniškis.

Paskutiniąją sesijos dieną buvo priimta JAV LB finansinė
sąmata 2017 metams bei nutarta, kad kitais metais sesija vyks
Omahoje (Nebras ka). Sesijai pasibaigus Tary bos nariai ir sve-
čiai dalyvavo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčios 50-mečio
Mišiose ir šventiniame priėmi me.

Laima Liutikienė – JAV LB KV vicepirmininkė informacijai.

Krašto valdybos pilietinio projekto „Mūsų metas #DABAR” komanda (iš
k.): Rimvydas Baltaduonis, Laima Liutikienė ir Algirdas Grybas (nuo-
traukoje nėra Dianos Plačiakie nės) pristatė projektą Tarybos nariams ir
pasidžiaugė, kad šiemet užsienyje gyvenantys  lietuviai balsavo akty-
viau, nei 2012 m. rinkimuose.                                 Laimos Liutikienės nuotr.

Aktorė Dalia Jankaus kaitė

Saksofonistas Vytautas Labu tis

junginį vakaro metu puikiau siai iliustravo ir
patvirtino aktorės Dalios Jankauskaitės ir
saksofonisto Vytauto Labučio duetas. Žiūro-
vai ir klausytojai buvo panardinti į Henri ko
Radausko eilėmis pagrįstą spektaklį. Sakso-
fono garsai, poezija, žvakių apšviestos rau-
dono vyno taurės svaigino žiūrovus, klausy-
tojus, pate ku sius į tikrą meno fiestą. Išeivi-
jos poetas, teatrologas Jurgis Blekaitis, kurio
100-ąsias gimimo ir 10-ąsias mir ties metines
minėsime 2017 metais, apie Henriko Ra-
dausko poeziją yra rašęs: „Gera poezija visada
leidžiasi labai įvairiai pajuntama. Esminga
yra tai, kad įsiskaitoma ji nuolat turtėja, įgy-
ja daugiau spalvų, iš karto nesuvoktų, – ta-
rytum vis arčiau pažįsti ir pamilsti žmogų. O
prie Radausko – sunku prieiti: jūs ne rasite jo
poezijoj atlapotos krūtinės, širdies žaizdų
draskymo, tokių arti mų mūsų sentimentaliai
širdžiai aša rų, skundų, isteriško šauksmo.
Net tas ‘aš’, kuriuo poetas kartais kalba,
arba yra identifikavimas savęs su įsivaiz-
duojamu asmeniu, arba santūriai objektyvus,
niekur nepa reiš kiąs ko nors panašaus į kitų
mūsų poetų intymų atvirumą ar pretenzijas
į sa vo asmens nepaprastumą. Grynumu poe-
zija artimiausia muzikai, ir todėl kartais at-
rodo, kad poezija – tai pastanga išreikšti žo-
džiais sieloje augan čią melodiją. Ji konkre-
tizuojasi, vi sus savo ypatumus išreiškia vaiz-
de. Vaizdas yra tai, iš ko įspūdis kuria mūsų
nuotaiką galingiausiai; jis yra vieta, kur pa-
sireiškia visos poeto talento ypatybės; jis
yra poeto išgyvenimo ir pasaulio pajautimo
išraiška.” Pirmasis projekto „Išėjusiems –
sugrįžti” renginys neabejotinai atspindė jo
poeto Henriko Radausko talento jėgą, o gar-
sų ir vaizdų dermė išryškino radauskiškojo
pasaulio savitumą.

Marijos ir Jurgio Šlapelių muzie jus Vil-
niuje klausytojų ir žiūrovų, vi sų, besido-
minčių lietuvių išeivijos literatūra, lauks
lapkričio mėnesio ren ginyje, skirtame pro-
zininkui Ma riui Katiliškiui.

Dr. Žydronė Kolevinskienė – Lietu vos edu-
kologijos universiteto Lituanis tikos fakulteto
dekanė.
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Riteris ne tik valtyje, bet ir gyvenime 
MONIKA JUODEŠKAITĖ

Kiekvienas stiprus ir sėkmingas žmogus turi savo is-
toriją, kuri jį vedė link šlovės. Pasiekti didūs dalykai
vi suomet slepia sunkaus darbo ir ryžto pėdsakus, vien
sėkme jie nepasiekiami. Stiprus ir žavingas Lietuvos
milžinas Saulius Ritter, kuris iš Rio de Janeiro Olim-
pinių žaidynių grįžo pasipuošęs sidabro medaliu, yra
tik ras ryžto, sunkaus darbo ir sėkmės pa vyzdys. Jo
gyvenimo kelias link pergalių nebuvo tiesus ir leng-
vas, bet vi sus vingius ir kliūtis jis įveikė valia... Valia,
kuri jį atvedė link užsibrėžto gyvenimo tikslo.

Saulius Ritter, 28 metų trakiškis, yra vienas žy-
miausių Lietuvos irkluotojų. Savo sportinių pasie-
kimų sąraše jis turi net du pasaulio čempionato si-
dabro titulus, yra daugkartinis Europos čempionas
bei universiados laimėtojas. Rio olimpinėse žaidy-
nėse jis iškovojo aukščiausią pa siekimą savo spor-
tinėje karjeroje – olimpinį sidabro medalį. Daugu-
ma mūsų apie šį didvyrį tik tiek ir težinome, tačiau
jo gyvenimas ir kelias link pergalių slepia gilią ir jau-
dinančią istoriją, kuri suvirpins ne vieno širdį ir pa-
dės geriau pažinti šią irklavimo ikoną.

Irkluoti nuvedė mama

S. Ritter gimė ir augo sportinin kų šeimoje. Jo tė-
vai buvo profesionalūs irkluotojai, šio sporto dėka at-
ra dę vienas kitą. Olimpiečio pavardė Ritter dažną pri-
verčia pagalvoti, kokios yra Sauliaus šaknys. „Mano
tėtis gimė Krasnodare (Rusijoje), bet jis yra vokietis.
Seneliai gyvena Vo kietijoje, kur dabar gyvena ir mano
tėvai. Mano mama – lietuvaitė, dėl kurios tėtis ir at-
sidūrė Lietuvoje”, – pasakojo Saulius, kuris yra Rit-
ter šeimos jaunėlis. Saulius turi dviem metais vyresnį
brolį Paulių. Vaikystę abu broliai praleido Lietuvo-
je, ir, kaip dauguma tėvynėje augančių berniukų,
sportinę karjerą pradėjo krepšinyje. „Vaikystėje
mano brolis žaidė krepšinį, jis toks judrus, visur laks-
tė, o aš buvau ramus vaikas, – kur pasodindavo, ten
ir sėdėdavau. Prieš irklavimą ir aš bandžiau krepši-
nį bei plaukimą”, – su šypsena pasakojo Saulius, ku-
ris paskatintas mamos nusprendė išbandytį valčių
sportą. „Pabandyti irklavimą pastū mėjo mama, sakė
– tu lėtesnis, ramesnis, tau irklavimas turėtų tikti”.
Su valtimi Saulius pirmą kartą susipažino 2002 m. žie-
mą, „Mama mane nuvedė pas savo buvusią kolegę Al-
doną Tamulevičienę, į Vilniaus ‘Žalgirio’ irklavimo
bazę, kur ir pradėjau irkluoti”. Sauliui ši sporto šaka
patiko ne iš karto: „Pradžioje galvojau – koks čia spor-
tas. Pradėjau žiemą, senoje salėje. Vasarą pradėjo me
plaukioti jau Trakuose. Nors ran kos ir nusitrindavo,
patiko. Vienas sezonas, kitas... Būdamas 15 metų pra-
dėjau lankyti internatinę grupę Trakų mokykloje,
skirtą irkluotojams. Nuo to laiko irklavimas tapo
mano gyvenimo dalis”, – pasakojo Saulius.

Gyvenimas išmokė būti savarankišku

Būdamas 15-iolikos Saulius paty rė reikšmingą
gyvenimo posūkį, kuris jį privertė tapti savarankiška
asmenybe. Jo tėvai nusprendė emigruoti į Airiją, o
brolis išvyko studijuoti į JAV. Saulius, siekdamas
aukštumų irklavime, liko vienas gyventi Lietuvoje.
Jo naujais namais tapo Trakų internatas, kuriame
gyveno ir mokėsi kartu su dauguma kitų jaunų Lie-
tuvos irkluotojų. „Tėvai 15 metų gyveno Dubline, o
dabar jau pusmetį gyvena Vokietijoje”, – sakė Sau-
lius. Vienatvė sportininką slėgė, bet nie ka da nepa-
laužė jo stiprios valios. Vienintelis klausimas, į
kurį jis paauglystėje negalėjo rasti atsakymo, buvo:
kodėl vis dėlto tėvai nepasiėmė jo drauge. Šiandien
jis puikiai su pranta tėvų sprendimą: „Nieko artimo
nebuvo, vienintelė močiutė gy veno Širvintose. Bet
dabar suprantu – tėvai matė, jog būtent čia turėsiu
geresnes galimybes”, – samprotauja Saulius, suge-
bėjęs atleisti tėvams ir pasitikėti jų sprendimu.
Saulius nuolatos jaučia begalinį tėvų palaikymą, ko-
kiam pasaulio krašte jie būtų. Saulius teigia, jog to-
kia gyvenimo pamoka jame išugdė neįkainojamų
vertybių ir suformavo jį kaip stiprią asmenybę. „Bu-

Saulius Ritter Trakų irklavimo bazėje. Atostogos su broliu Pauliumi Californijoje.

vau vienišas vaikas, tačiau aplinkybės suformavo
charakterį, suteikė savarankiškumo”.

Svarbu tikėti likimu

Dar viena didelė vertybė, kuri padėjo Sauliui ne-
palūžti sunkiomis gyvenimo akimirkomis, yra pasiti -
kėji mas. Net ir būdamas toks stiprus vyras, Saulius
visados tikėjo likimu ir stengėsi žiūrėti į priekį, įver-
tinti kiekvieną gyvenimo suteiktą galimybę. „Jeigu
lemta, tai lemta tau visa tai praeiti, todėl manau, kad
ir kas būtų buvę, vis tiek būčiau pasiekęs to, ką tu-
riu dabar”, – teigė čempionas, ku ris savo kelyje
stengėsi niekuomet nesigręžioti praeitin ir kon-
centruotis į ateitį.

Broliškas kraujas

Užimtumas yra pagrindinė kliū tis Sauliui, truk-
danti daugiau laiko praleisti su šeima. „Susitinkame
kar tą per porą metų. Pastaruoju metu artimai ben-
drauju su broliu, buvau nuskridęs aplankyti jo į Los
Angeles, kur jis gyvena jau daugiau nei 15 metų. Taip
pat ruošiuosi jį aplankyti per atostogas po olimpia-
dos”, – sakė Saulius, kuriam pirmasis apsilankymas
už Atlanto paliko gerą įspūdį. To dėl jis su nekant-
rumu laukė ir atei nančios išvykos pas brolį: „Šį kar-
tą galvojame pakeliauti. Smagu bus praleisti laiką su
broliu”. Paulius Ritter buvo atvykęs palaikyti Sau-
 liaus į Rio de Janeirą. Jam buvo labai svarbu tribū-
nose girdėti brolio šūksnius. „Nuo podiumo aš iškart
nubėgau pas brolį. Šeima man yra svarbiausia”. 

Paulius Ritter teigia, jog negalėjo praleisti tokios
svarbios akimirkos brolio gyvenime: „Mes esam
šeima, kai reikia palaikyti tokioje svarbioje situa-
cijoje, mes bandom susirinkti”. Paulius džiaugiasi
brolio pergale ir teigia tikėjęs jo sėkme. „Buvo labai
daug emocijų... šokinėjau, rėkiau kaip mažas vaikas.
Buvo labai sma gu. Jaučiau, kad bus medalis”, – sakė
Paulius, kuris į JAV išvyko studijuoti ir žaisti krep-
šinį, pamėgtą nuo vai kystės. Po studijų save atrado
bokse. Mėgėjų lygoje boksuojasi dar ir dabar.

Galimybė studijuoti JAV

Saulius taip pat turėjo galimybę išvykti studijuoti
ir sportuoti Ameri koje, bet koją pakišo griežta emig-
racijos į JAV tvarka. „Esu laikęs SAT testą, viskas
buvo gerai, išlaikiau ir įstojau į Kolumbijos univer-
sitetą, tačiau negavau vizos. Turėjau visus reika-
lingus popierius, bet JAV ambasada nepraleido, nes
Amerikoje gyveno mano brolis”, – sakė Saulius, ku-
riam nusivylimo ši nesėkmė nekelia. Ritter nesigaili,Po medalių teikimo iškilmių. Olimpiečiai Mindaugas Griškonis (k.), Saulius Ritter (d.) ir jo brolis Paulius (v.).
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nes Lietuvos irkluotojų rinktinė jam
yra antroji šeima, o tėvynė – Lietuva,
pati mieliausia širdžiai vieta gyventi.
„Mes draugiškai gyvenom. Nors uni-
versiteto studijas pradėjau Vilniuje, vis
tiek likau gyventi Trakuose, arti irk-
lavimo bazės. Viskas klostėsi taip, kaip
ir turėjo”, – tikina Saulius.

Tėvynėje geriausia

Trakai Sauliui tapo nepakeičiami
namai. Kaip jis pats sako, kad ir kur be-
keliautų ir ką bematytų, namuose jam
visuomet bus geriausia ne tik gyven-
ti, bet ir irkluoti. „Daug esu ma tęs ka-
nalų, irklavimo vietų, bet Trakai man
visados buvo geriausia vieta pasauly-
je. Kiti kanalai, kad ir geresni, vis
tiek svetimi”, – dalijosi mintimis Sau-
lius. Žmonės, supantys Saulių Lietu-
voje, Trakų irklavimo bazėje, labai
prisidėjo prie jo, kaip asmenybės, to-
bulėjimo ir nepakartojamų sportinių
pasiekimų. „Visi kar tu stovyklaujame,
turime bendrą tikslą, bendrus intere-
sus, todėl visi l abai gerai sutariame ir
vieni kitus palaikome. ...Mano irkla-
vimo pavyz dys buvo Einius Petkus. Kai
jis baigė savo karjerą, aš pradėju spor-
tuoti. Pamenu, jis buvo santūrus, pro-
tingas žmogus, iš kurio norėjau imti
pa vyzdį. Taip pat žavėjausi Virgilijumi
Alekna, kurio pasiekimai kalba už
save, jo charakterio bruožai yra iš-
skirtiniai”, – tvirtina Ritter, kurio he-
rojai skatina jį būti pavyzdžiu kitiems
jaunuoliams, šiuo metu pradedan-
tiems savo karjerą. „Kai buvau jaunas,
lygiavausi į vyresnius, todėl dabar no-
risi būti pavyzdžiu kitiems”. Tačiau ne
tik Lietuvos ežerai ir jos didvyriai
puoselėja S. Ritter meilę tėvynei ir ska-
tina norą čia pasilikti, jį žavi ir gražios
bei kilnios mūsų šalies moterys. „Man
tautietės yra gražiausios ir geriau-
sios”, – su šypsena veide sako Saulius.

Vingiuotas kelias link 
olimpinės šlovės

Sauliaus Ritter olimpinės sėkmės
istorija kupina ne ką mažesnių iššūkių
nei jo gyvenimas. Likus vos trims sa-
vaitėms iki starto, kuriam lietuvis
ruošėsi net ketverius metus, viltys da-
lyvauti Olimpinėse žaidynėse pakibo
ant plauko. Sauliaus dalyvavimas olim-
piadoje tapo neaiš kus, kai jo dvivietės
valties partneris Rolandas Masčins-
kas patyrė sunkią traumą. „Atrodė, lyg
aš pats būčiau patyręs traumą”, – pa-
sakojo Saulius, kurio svajonės ir viltys
laimėti olim pinius medalius, atrodė,
buvo žlugusios. Jo tolesnis likimas
priklausė nuo daktarų ir trenerių
sprendimo. „Žinoma, tai išmušė iš vė-
žių. Man liepė persėsti į vienvietę val-
tį, ir taip treniruotis, kol Rolandas pa-
sveiks”. Daktarų sprendimas nebuvo
įgulos naudai, todėl Lietuvos irklavimo
federacija pagalbos kreipėsi į profe-
sionalų konsultantą. Diskutuotinų
sprendimų atveju Lietuvos irkluoto-
jams padedantis italų kilmės konsul-
tantas Giovanni Postiglione, kuris net
du kartus buvo pripažintas geriausiu
pasaulio irklavimo treneriu, savo ži-
niomis ir patirtimi Lietuvos įgulą nu-
kreipė sėkminga kryptimi. „Daktarai
priėmė sprendimą, jog Ro landui po
traumos nepavyks atsigauti. Irklavimo
federacija pasitarė su rinktinės kon-
sultantu, kuris patarė kartu su mani-
mi dvivietėje valtyje siūlyti plaukti
Mindaugui”, – sakė Saulius. Mindaugas
Griškonis yra labiausiai prityręs Lie-
tuvos irkluotojas, šioje olimpiadoje,
kuri jam buvo trečioji, jis turėjo star-
tuoti vienvietėje valtyje. Šioje klasėje
2008-ųjų ir 2012-ųjų olimpiadose jis už-
ėmė aštuntąją vietą. Mindaugas yra

bronzos medalininkas Pasaulio čem-
pionate bei daugkartinis Europos čem-
pionas vienviečių valčių klasėje. Ne-
paisant visų titulų, uždirbtų vienvietėje
valtyje, Griškonis sutiko Rio olimpia-
doje išbandyti sėkmę drauge su Sau liu-
mi, taip gelbėdamas ne tik jį, bet ir su-
teikdamas daugiau šansų pačiam sau
kovoje dėl olimpinių medalių. „Žinoma,
Mindaugas rizikavo, bet jis sutiko pa-
bandyti. Manau, kad jis šį sprendimą
priėmė ne tik dėl manęs, bet ir dėl sa-
vęs”, – teigė Saulius, kuris iki šiol yra
be galo dėkingas Min daugui už supra-
timą ir tikėjimą jų, kaip įgulos, jėgomis.
„Labai apsidžiaugiau sužinojęs Min-
 daugo sprendi mą. Tai geriausias va-
riantas, koks galėjo būti”, – sakė Ritter.

Nauja įgula – nauji iššūkiai

Pasirodo, sidabrinė įgula praeity-
je jau yra bandžiusi savo jėgas irkluo-
dama drauge, bet jiems nebuvo pasi tai-
kę drauge startuoti tarptautinėse var-
žybose. „Su Mindaugu dvivietėje esa-
me plaukę bandymuose, Lietuvos tau-
rėje ir keletoje regatų, tačiau Min-
daugas, kaip stipriausias, dažniausiai
startuodavo vienvietėje, o mes, liku-
sieji, toliau formuodavome įgulą. Mes
su Rolandu nebuvome įveikti Lietu-
voje, todėl dvivietėje drauge buvome
jau nuo seno”, – pasakojo Saulius. Irk-
lavimo dvivietėje valtyje didysis pri-
valumas yra sinchroniškumas, kuris
yra pasiekiamas daugelį metų treni-
ruojantis drauge. „Drauge plaukti ne-
buvo blogai, tačiau šiame sporte su-
sėdus į vieną valtį iš karto gerų re-
zultatų nebūna, reikia laiko prisišli-
fuoti prie vienas kito, tai vis dėlto sin-
chroninis sportas”, – pa tvirtino Sau-
lius. Tačiau trumpa pa tirtis plaukiant
drauge šiems stip riems vyrams nesu-
trukdė pasiekti olimpinio stebuklo.

Šlovės akimirka

Šlovės akimirka Rodrigo de Frei tas
lagūnoje Sauliaus Ritter gyvenime am-
žiams liks neišdildomu prisiminimu.
Visos Olimpiados metu sidabrinė Lie-
tuvos įgula laukė to vienintelio – fina-
linio starto, kurio metu Sauliaus akis
buvo užliejusi migla, o širdį pripildęs
vilties ir pasitikėjimo jausmas, „Kai iš-
lipom iš valties, aš buvau tuščias ir nu-
vargęs, skausmai ir dabar dar nepraėję,
bet, atrodė, viskas baigėsi, pagaliau...”,
– prisimena Saulius, kuriam įsimin ti-
niausia akimirka tapo apdovanojimų
įteikimas. „Pačią distanciją sunku pri-
siminti, nes viskas vyko kaip migloje.
Prisimenu, kai mums įteikė medalius,
ant podiumo mačiau savo kolegas, žiū-
rovus tribūnose, savo brolį, Tautinio
olimpinio ko miteto atstovus, sirgalius,
girdėjau jų plojimus, džiaugsmą...”
Šlovės aki mir kos yra tokios trumpos,
bet iškovoti pasiekimai lieka amžiams. 

Titulai asmenybės nekeičia

Pats Saulius yra kuklus lietuvis,
kuris stengiasi savo pasiekimų ne su-
reikšminti, bet lygindamas save su ki-
tais, suvokia, kad per pastaruosius
ketverius metus pasiekta daug. „Kai
startavome Londone, J. Šuklinas lai-
mėjo sidabro medalį, – tai tas pats re-
zultatas kaip mūsų, – man tai buvo kaž-
kas labai įspūdinga, mano akyse jis
buvo nerealus žmogus. Dabar, kai pats
laimėjau sidabro medalį, per daug ne-
susireikšminu, bet žmonėms iš šono
gali atrodyti kaip tada Lon done atrodė
man, ir tai intriguoja”, – sakė Saulius,
kuriam pačiam sunku patikėti, jog
prieš mėnesį iki Olim piados nebuvo aiš-
ku, ar pavyks startuoti. Šiandien jis
savo rankose laiko olimpinį medalį. Kad

ir kokia laukta ir išsvajota ši sėkmė
būtų, Ritter neleidžia šlovės jausmui už-
 gožti savo asmenybės. „Aš nesu reikš mi-
nu medalio, olimpinės žaidynės praėjo.
Noriu kuo greičiau tai pamiršti ir vėl
pradėti sportuoti ir siekti kitų tikslų”,
– dalijosi Saulius, kurio tolesnis tikslas
jau dabar yra aiškus. Nepaisant sun-
kumų, laukian čių ateityje, Saulius Rit-
ter yra pasi ryžęs padaryti viską, kad bū-
simoji olimpiada būtų dar įsiminti-
nesnė: „Niekas nevažiuoja į Olimpines
žaidynes tik dalyvauti, visi važiuoja lai-

mėti, to važiavome į Rio ir to paties siek-
sime ateityje”, – sako Saulius ir ryž-
tingai priduria: „Tas, kuris labiau sie-
kia, tas ir pasiekia”.

Sauliaus Ritter tikėjimas savo jė-
gomis ir atkaklumas atvedė jį į šian-
dieninę šlovę. Šlovę, kuri yra pelnyta
sunkiu darbu bei stipria valia. Viena
vertinga pamoka, iš kurios galime pa-
simokyti visi – niekuomet nepasiduo-
ti. Kad ir kokios kliūtys gyvenime be-
pasitaikytų, jos yra įveikiamos turint
aiškų tikslą ir tikint savo jėgomis.

Saulius ir Mindaugas savo dvivietėje valtyje.                       Asmeninio archyvo nuotraukos

Visą Lietuvą nudžiuginusi Sauliaus (k.) ir Mindaugo pergalė Rio.
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Ten, kur sproginėja armėnų separatistų paleisti sviediniai 
GINTARAS VISOCKAS

Kodėl važiuoju į Terterą, kurį nuo Azerbaidžano sos-
tinės Baku skiria maždaug 400 km kelio atkarpa? 

Įšį regioną pakliūti norėjau seniai. Rūpėjo savo
akimis pamatyti, kaip gyvena žmonės, kurių na-
mai nuolat apšaudomi. Norėjosi pasišnekėti su

senoliais, moterimis, vaikais, kurie  patiria nuola-
tinę įtampą: ar šiąnakt ir vėl virš galvų švilps ra-
ketos, sviediniai, kulkos?

Terteras – ypatingas kraštas. Tai žemė, kurią
vis dar apšaudo Kalnų Karabachą su rusų kariuo-
menės pa galba okupavę armėnų separatistai. Ap-
šaudo nuolat. Niekas iš Tertere gyvenančių azer-
baidžaniečių nežino, kada vėl kils vadinamasis „ma-
žasis karas”.

Ypač intensyvių armėnų atakų būta šių metų
balandžio pirmosiomis dienomis. Tąsyk armėnų pa-
jėgos ap šaudė beveik visą Tertero regioną. Per 2016-
ųjų balandžio 1–2-osios iš puolius žuvo taikių azer-
baidžaniečių, taip pat – ir vaikų, sugriauta daug
namų. Tertero regiono vaikai iki šiol negali ramiai
miegoti – jie naktimis krūpčioja, išgirdę men-
kiausią bruz desį. Vienas iš vaikiškų žaidimų – rink-
ti po apšaudymų žemėn įstrigusias sviedinių ske-
veldras: kas suras pačią didžiausią, labiausiai iš-
sidarkiu sią?

„International Eurasia Press Fund” atstovo Ra-
milo Azizovo lydimas aplankiau net tik Maragos,
Šiha ro ir Kapanly kaimus, bet ir ar čiau siai armė-
nų separatistų pozicijų esan čią Gasan Gaja gy-
venvietę. Žurnalis tas R. Azizovas perspėjo, kad nuo
Gasan Gaja aūlo iki armėnų separatistų pozicijų
nėra net kilometro. Gal tik 600–800 metrų. Todėl ar-
mėnų snaiperiai esą mus kuo puikiausiai mato. Tie-
sa, šaudyti neturėtų, nes puikiai supranta, koks kil-
tų politinis skandalas, jei būtų užfiksuotas pa sikė-

sinimo į svečių iš Lietuvos gyvy bės faktas. 
Tačiau Gasan Gaja aūlo žmo nėms armėnų se-

paratistai tokių privilegijų netaiko. Gasan Gaja gy-
ventojai puikiai žino, kad į juos gali būti pradėta šau-
dyti bet kurią akimirką. Net jeigu eis pašerti avių,
vištų, nėra tikri, kad sugrįš namo sveiki ir gyvi. Net
ir kieme žaidžiantys vaikai nėra tikri, kad į juos ne-
sitaiko okupuotame Kalnų Karabache įsitvirtinę ar-
mėnų kariškiai. 

Taigi įspūdis – slegiantis. Kur tik pažvelgsi, vi-
sur – apgriauti namai bei sprogusių sviedinių iš-
raustos duo bės, išvartytos tvoros. Azerbaidžanie čiai
linkę namus kuo greičiau atsta tyti. Atstatyti namus
padeda ir Azer baidžano vyriausybė. Bet niekas
nėra tikras, kad suremontuotų namų ir vėl nesu-
griaus. Toji netikrumo būsena – pastovi, nuolatinė.
Ji – vargina. 

Jaunos dukters netekusi azerbaidžanietė tvir-
tino norinti ramybės ir taikos. Bet kada įsivyraus ra-
mybė ir taika, jei azerbaidžanietišką Kalnų Kara-
bachą ir septynetą gretimų ra jonų okupavusius ar-
mėnų separatistus remia agresyvioji Rusija, nesu-
interesuota, kad Azerbaidžanas susigrąžintų pra-
rastas žemes (taptų laisvas nuo karinių problemų),
o Vakarai nenori pyktis su Kremliumi, todėl priversti
nuolaidžiauti svetimas teritorijas okupavusiam Je-
revanui (iš tikrųjų – Rusijos interesams) ir spaus ti
oficialųjį Baku, kad azerbaidžaniečiai atsisakytų kar-
dinalių priemonių prarastoms teritorijos susigrą-
žinti?

Vienas iš mums kelionėje pagelbėjusių Tertero
administracijos va dovų papasakojo, kad jo kaimas
da bar okupuotas armėnų karinių pajė gų ir jo na-
muose tikriausiai gyvena būtent armėnų kariš-
kiai. Jis nežino, kada jam pavyks grįžti į gimtuosius
namus. Tokia būsena jį skaudina. Skaudina dar ir
dėl to, kad Vakarai nenori nieko girdėti apie maždaug
milijono azerbaidžaniečių pabėgėlių fizines ir mo-

ralines kančias. Vaka rams kažkodėl naudingas įšal-
dytas konfliktas dėl Kalnų Karabacho. Va karams
greičiausiai nepriimtina, kad Azerbaidžanas taptų
įtakingu politiniu žaidėju Kaukazo regione. Todėl ir
daro viską, kad jį kuo ilgiau kamuotų kraujuojanti
žaizda – Kalnų Karabachas.

Šnekučiuojantis su Gasan Gaja, Kapanly, Šiha-
ro kaimų žmonėmis teko išgirsti pasakojimą, kaip
vienas azerbaidžanietis neteko abiejų rankų pirštų,
sprogus bombai. Tą kraupų vaizdą mačiusi jo nėščia
žmona taip susijaudino, kad netrukus pagimdė
mergaitę, neturinčią... pirštų. Tokių liūdnų istorijų
Tertere – šimtai, tūkstančiai.

„International Eurasia Press Fund” atstovo R.
Azizovo teigimu, vi sos azerbaidžanietiškos netektys
fiksuojamos oficialiose Azerbaidžano ataskaitose,
siunčiamose tarptautinei bendruomenei. Tertero re-
giono administracija kruopščiai registruoja, kiek
azerbaidžaniečių buvo su žeista bei žuvo per armė-
niškas kari nes atakas. Kruopščiai registruojami ir
atvejai, kai azerbaidžaniečiai nu kentėdavo dėl minų
(apie tris tūkstančius). Skaičiuojami net sugriauti
gyvenamieji namai. Per pastaruosius kelerius me-
tus – šimtai iki pamatų sugriautų vienaaukščių ir
dviaukš čių pastatų.

Tiesa, Kapanly gyvenvietėje sve čiavausi pas
azerbaidžanietį, kurio na mas buvo iki pamatų su-
griautas šių metų balandžio pirmosiomis dienomis,
o šiandien jis jau gyvena skubiai, bet kokybiškai at-
statytame pastate. Savo jėgomis jis nebūtų sugebė-
jęs atsistoti ant kojų. Atstatyti na mą padėjo Azer-
baidžano valdžia. Azerbaidžanietis ir pats nežinąs,
kam turėtų būti dėkingas? Gal atsitiktinumui? 

Tiesiog po intensyvių apšaudy mų jo kaimą ap-
lankė Azerbaidžano prezidentas Ilchamas Alijevas
su žmo na. Prezidentas teiravosi, kaip jiems, nu-
kentėjusiems, galėtų padėti valdžia. Užuot smulkiai
pasakojęs apie savo vargus azerbaidžanietis api barė

Nuotrauka atminčiai – straipsnio autorius Tertero rajoną saugojančių Azerbaidžano karių apsuptyje.

,,International Eurasia Press Fund” atstovas Ramilas Azizovas
demonstruoja, kokių minų ir sviedinių skeveldras jie aptinka
po apšaudymų.

Iš KELIoNės sugrįžus

Tokių griuvėsių Tertero rajone – apstu. Maragos kaimo vaikai – jiems teko pergyventi 2016-ųjų balandžio 1–2 dienų apšaudymus.
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VIDAUS LIGOS 

AKIŲ LIGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ GYDYTOjAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

šalies vadovą, kam šis važi nėja po
kaimus, kuriuos apšaudo ar mėnų se-
paratistai. Juk armėnų provokacijų
nuspėti neįmanoma. Juolab kad ar-
mėnai kaltę visuomet verčia azerbai-
džaniečiams, esą šie pirmieji pradėjo
šaudyti... 

Štai po šio griežto pokalbio ne tru-
kus buvo pasirašytas specialus Prezi-
dento įsakas, skelbiantis, kad su-
griautas namas privalo būti kuo grei-
čiau atstatytas valstybės lėšomis. 

Tačiau taip laimingai pasibaigu-
sių istorijų Tertere nėra daug. Tertere
– daug įtampos ir netikrumo. Ir vis dėl-
to maloniai stebino visų kalbintų azer-
baidžaniečių nusiteikimas niekur ne-
sitraukti. 

„Čia mūsų namai. Čia mūsų že mė.
Armėnai puikiai žino, kaip ir ka da jie
atsikėlė į Kalnų Karabachą. Jie su-
pranta, kad Juoduoju Sodu vadina-
mas Kalnų Karabachas – ne jų terito-
rija. Čia jie – tik ateiviai, klastingai pa-
sinaudoję mūsų draugiškumu bei pa-
tiklumu bei didžiųjų pasaulio valsty-
 bių intrigomis siekiant susilpninti
Azerbaidžaną. Jie taip pat suvokia, kad
mes, kad ir kiek laiko praeitų, Kalnų
Karabachą vis tiek susigrąžinsime.
Gražiuoju arba piktuoju, bet susigrą-
žinsime...”, – taip kalbėjo visi kalbin-

ti Kapanly ar Gasan Gaja kai mo žmo-
nės. 

Tik Tertero regiono azerbai dža nie-
čiai apgailestavo, kad JAV ir Euro pos
Sąjunga kažkodėl noriau tiki Je revano
skelbiamais prasimanymais, nei Baku
pateikiamais faktais. Kad ir dėl to,
kas pirmasis pradėjo šaudyti balandžio
pirmosiomis dienomis. Azerbaidža-
niečiams skaudu, kad Va karai, narp-
liodami Kalnų Karabacho tragediją,
taiko dvigubus standartus: okupan-
tui nuolaidesni, aukai – griež tesni. Iš
kur kyla dvigubi standartai? Azer-
baidžaniečiai spėja, kad dėl to kal ta...
religija. Esą azerbaidžaniečiai – mu-
sulmonai, armėnai – krikš čionys, va-
dinasi, Vakarų simpatijos linksta sve-
timas teritorijas atiminėjantiems,
Kremliaus kišenėje sėdintiems, bet
krikščionybę atstovaujantiems armė-
nų separatistams.

Tokių dvigubų standartų netu rė-
 tų būti. Bet jie, deja, egzistuoja. Azer-
 baidžaniečiai teisūs: Europa atsainiai
žiūri į Kalnų Karabacho priklauso-
mybės reikalus ir linkę ignoruoti dau-
giau nei milijono azerbaidža nie čių
pabėgėlių teises.

Vilnius - Baku - Terteras - Vilnius 

Bus daugiau 

Kapanly kaimo azerbaidžaniečiai, kurių subombarduotą namą atstatė Azerbaidžano Vy-
riausybė.

Azerbaidžaniečių berniukas Gasan Gaja kaime.

Aras Lintakas, gyvenantis Brookfield, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlaidoms sumažin-
ti. Ačiū, kad skaitote mūsų laikraštį ir dosniai jį remiate.

Victor Lapatinskas, gyvenantis Seattle, WA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Lietuvos Dukterų draugija, Lemont IL, atsiuntė „Draugo” leidy-
bos išlaidoms sumažinti 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Spalio 14 d. generaliniame konsulate Čikagoje lankėsi jaunimo pilie-
tiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras” atstovai
Ignas Rusilas ir Karolis Žemaitis (k.). Susitikimo su generaliniu kon-

sulu Marijumi Gudynu metu aptarta galimybė į vieną sėkmingiausių ir po-
puliariausių jaunimo projektų įtraukti ir JAV lietuvių jaunimą. Tuo tikslu kon-
sulate surengtas ir „Misija Sibiras” atstovų susitikimas su Lietuvių Fondo
vadovybe.

Pirmasis „Misija Sibiras” komandos vizitas į Jungtines Amerikos Vals-
tijas surengtas bendradarbiaujant su JAV Lietuvių Bendruomene bei remiant
Lietuvių Fondui. Apsilankymo metu (spalio 14–30 dienomis) rengiami pro-
jekto pristatymai lituanistinėse mokyklose bei bendruomenėse Ilinojaus,
Connecticut, New Jersey bei New Yorko valstijose. Renginių metu I. Rusi-
las ir K. Žemaitis ne tik pristato šių metų ekspediciją, bet ir pasakoja, kaip
galima prisijungti prie projekto ir tapti „Misija Sibiras’17” dalimi. 
Daugiau apie projektą rasite:

https://www.facebook.com/misija.sibiras/ , 
https://jauniems.wordpress.com/misija-sibiras/,

bei www.misijasibiras.lt (šiuo metu svetainė tvarkoma).

LR generalinio konsulato Čikagoje info ir nuotr.

„Misija Sibiras ” dalyviai apsilankė konsulate

Į šią azerbaidžaniečių sodybą taip pat pataikė sviedinys.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Paminėta Vengrijos revoliucija
Vilnius („Draugo” info) – Užsienio

reikalų ministras Linas Linkevičius
pasveikino Vengrijos užsienio reikalų
ministrą Peter Szijjarto Vengrijos re-
voliucijos 60-ųjų metinių proga. 

Pasak ministro, „1956 m. Vengrijos
revoliucija buvo įkvepiantis pavyzdys
kitoms pavergtoms Europos tautoms,
siekiančioms laisvės ir demokratijos.
Šiandien, kai šioms vertybėms iškyla
nauji pavojai, kartu su visa transat-
lantine bendruomene privalome pa-
rodyti tvirtą ryžtą ir vienybę tam, kad
jas apgintume.”

Ministras L. Linkevičius taip pat
išreiškė padėką už veiksmingą par-
tnerystę gynybos srityje ir Vengrijos
indėlį stiprinant saugumą Baltijos re-
gione.

Spalio 23-iąją Vengrijoje yra mi-
nima 1956 metais prasidėjusi Vengri-
jos revoliucija, kai į gatves, protes-

tuodami prieš socialistinį režimą, išėjo
studentai, kurie reikalavo didesnių
politinių laisvių. Vėliau prie jų prisi-
jungė dar apie 200 tūkst. žmonių. Lapk-
ričio 4 d. sovietų kariuomenė įžengė į
Budapeštą ir brutaliai numalšino pa-
sipriešinimą, šalyje prasidėjo masi-
niai areštai. Apie 250 tūkst. Vengrijos
gyventojų teko bėgti iš šalies. 

Kauno miesto centre prieš keletą
dešimtmečių parku paverstose Kauno
senosiose kapinėse (Ramybės parke)
surengtas Vengrijos revoliucijos, ki-
lusios 1956-ųjų spalio gale, metinių
minėjimas. Prisiminti ir šios revoliu-
cijos palaikymo bei pasipriešinimo
sovietams akcijos, per Vėlines spon-
taniškai vykusios šiose kapinėse, da-
lyviai. 

Iškilmėse dalyvavo Vengrijos Res-
publikos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Zoltan Jancsi.

Antskrydžiai Alepe yra karo nusikaltimas

Vilnius (Diena.lt) – Jau daugiau
nei pusė milijono – tiek įvairiausių gar-
sų ir muzikos įrašų sukaupta kolek-
cijoje, kuri visiems prieinama euro-
peana.eu tinklalapyje. Per pastaruo-
sius trejus metus, vykdant Europos Ko-
misijos ir „Europeana Sounds” kon-
sorciumo finansuojamą projektą „Eu-
ropeana Sounds”, šis archyvas buvo
smarkiai išplėstas.

Į jį pateko ir Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos (LMTA) surinkti
10 tūkst. garso įrašų, atspindinčių ša-
lies etnografinį kultūrinį paveldą.

Iš viso prie „Europeana Sounds”
projekto vykdymo ir europeana.eu
tinklalapio muzikos skilties papildymo
prisidėjo 24 organizacijos iš 12 Europos
Sąjungos valstybių. 

Atnaujintas „Europeana” tinkla-
lapis tapo tikru kultūrinio paveldo
„Google”. Jame galima rasti šimtus
tūkstančių garso įrašų ir milijonus
tekstų bei nuotraukų. Iš viso sistemo-
je surinkta net 53 mln. įvairių objektų.
Daugelio jų anksčiau beveik niekas

negalėjo rasti, nebent būtų nuvykę į
konkrečią biblioteką, archyvą ar už-
sukę į jų interneto svetainę. Aišku,
prieš tai reikdavo kažkaip sužinoti,
koks yra adresas. O dabar ištisi euro-
pietiškos kultūros klodai gali būti pa-
siekti vos kelių mygtukų paspaudimu.
Pradedant Wolfgango Amadeus Mo-
zarto kūryba, graikų, lietuvių ar latvių
kaimo gyventojų autentišku dainavimu
ir baigiant neįpareigojančiu dviejų
prancūzių pokalbiu lauko kavinėje ar
garsių rašytojų korespondencija.

Visus europeana.eu skaitmeninia-
me kataloge esančius garso įrašus lei-
džiama nemokamai naudoti pamokose,
pasakojant vaikams apie konkretų is-
torinį ar muzikinį laikotarpį. Garso įra-
šai gali būti panaudoti net ir dėliojant
naujus muzikinius kūrinius. Tai ak-
tualu elektroninės muzikos kūrėjams.

LMTA saugomų garso įrašų, įkel-
tų į „Europeana” sistemą, pavyzdžius
galite rasti: http://www.europeana.eu/
portal/lt/record/2059212/data_sounds_
5359.html?q=eisim+ses%C4%97s

Lietuviški įrašai Europai ir pasauliui 

Anykščiai (LRT.lt) – Šalia Anykš-
čių, ant Šeimyniškėlių piliakalnio,
prasidėjo Vorutos pilies statybos.
Anykštėnai nori XIII amžiaus pilį,
kuri, kaip manoma, buvo viena svar-
biausių Mindaugo rezidencijų, atsta-
tyti autentiškai.

Ant Šeimyniškėlių piliakalnio bu-
vusios rezidencijos teritorijoje 1251-ai-
siais Mindaugas apsigynė nuo kuni-
gaikščio Tautvilo, bandžiusio atimti iš
jo valdžią. Esą tai patvirtina ir du de-
šimtmečius piliakalnį tyrinėjusių ar-
cheologų radiniai. 

Beveik dvidešimt metų anykštėnai
planavo atstatyti Vorutos pilį, bet sta-

tybos prasidėjo tik dabar. Jos vyksta
itin atsargiai – piliakalnis nebus kasi-
nėjamas, mediniai pamatai bus dedami
ant specialių į žemę įgręžtų sraigtų.

Šalia piliakalnio esančioje istori-
nių žaidimų aikštelėje jau dabar lan-
kytojai gali pasijusti kaip XIII amžiu-
je. Čia vyksta edukaciniai užsiėmi-
mai, galima išbandyti taiklumą ir vik-
rumą laidant strėles.  

Planuojama, kad Vorutos pilies
statybos kainuos apie milijoną eurų.
Jų tikimąsi iš Valstybės šimtmečio
programos ir Europos Sąjungos pro-
jektų. Vorutos pilį žadama pastatyti per
ketverius metus.

Prasidėjo Vorutos pilies statybos

Ankara (ELTA) – Turkijoje su-
imta daugiau kaip 35 tūkst. žmonių,
įtariamų sąsajomis su grupuote, va-
dovaujama JAV įsikūrusio pamoksli-
ninko Fethullah Gulen, kaltinamo ne-
pavykusio liepos mėnesio perversmo
organizavimu.

Vis dar ieškoma 3 907 įtariamųjų,
o 26 tūkst. jau perduoti teismo kont-
rolei. Iš viso apie 82 tūkst. asmenų
buvo įtariami dalyvavimu pervers-
me. 

Dešimtys tūkstančių piliečių, dir-

bančių kariuomenės, teisingumo, po-
licijos, švietimo ir žiniasklaidos sek-
toriuose, buvo įtarinėjami, suimti ir su-
laikyti dėl galimų ryšių su liepos 15 d.
bandytu įvykdyti perversmu, kurio
inicijavimu kaltinamas F. Gulen ir jo
„Hizmet” judėjimas. 

Ankara kaltina F. Gulen pakurs-
čius perversmą, kurio metu karinė
frakcija mėgino nuversti šalies prezi-
dentą Recep Tayyip Erdogan. F. Gulen,
savo noru pasitraukęs iš šalies 1999 m.
į Pennsylvaniją. 

Turkijoje suimta 35 tūkst. įtariamųjų

Praha (ELTA) – Čekijos VRM įkū-
rė tarnybą kovai su informacija, kurią
šalies valdžia apibūdina kaip Rusijos
propagandą.

Komanda mokys valstybės tar-
nautojus kovoti su propaganda ir tuč-
tuojau reaguoti į įvairią dezinforma-
ciją naudojant socialinius tinklus ir ki-
tas komunikacijos priemones.

Čekijoje yra daug interneto re-

sursų, propaguojančių prorusišką po-
ziciją, ir, tyrimų duomenimis, ketvir-
tadalis apklaustųjų tiki ta informaci-
ja.

Čekijos kontržvalgyba pareiškė,
kad Rusija kariauja informacinį karą
šalies teritorijoje ir sukūrė propagan-
dos agentų tinklą, kuris gali būti pa-
naudotas padėčiai Čekijoje destabili-
zuoti.

Čekija ginasi nuo Rusijos propagandos

Londonas (Faktai.lt) – La-
manšo sąsiauriu plaukia Rusijos
karo laivų flotilė, kurios kelionės
tikslas – Sirija.

Du Didžiosios Britanijos karo
laivai seka rusų laivus. Jungtinės
karalystės gynybos ministerija
teigė, kad laivus stebės visą laiką,
kol šie bus prie šalies vandenų. 

Manoma, kad minėtas lėk-
tuvnešis ir kiti Rusijos karo laivai
plaukia į rytinę Viduržemio jū-
ros dalį. 

Lamanšo sąsiauriu plaukia Rusijos karo laivai

Berlynas (Lrytas.lt) – Per 17 tūkst.
Vokietijoje apsistojusių pabėgėlių pa-
davė šalies vyriausybę į teismą dėl to,
kad ši jiems suteikė tik dalinį pabėgė-
lio statusą.

Siekiant sumažinti į Vokietiją at-
vykstančių migrantų skaičių, Fede-
ralinis migracijos ir pabėgėlių biu-
ras vis didesnei daliai pabėgėlių su-
teikia ne pilną pabėgėlių statusą, o va-
dinamąją papildomą apsaugą. Tokį
statusą turintys asmenys negali būti
deportuoti iš šalies, tačiau palyginti su
pabėgėlio statusą turinčiais asmeni-
mis, jie patiria kelis svarbius nepato-
gumus. Pavyzdžiui, šeimų nariai dve-
jus metus negali prie jų prisijungti, ir
tiems, kam nėra suteikiamas leidi-

mas nuolat gyventi šalyje, pasparti-
namas deportacijos procesas. 

Tačiau 90 proc. pabėgėlių, per pir-
muosius aštuonis šių metų mėnesius
apskundusių jiems suteiktą ribotą sta-
tusą Vokietijos administraciniuose te-
ismuose, gavo visišką apsaugą. Di-
džioji dalis šių pabėgėlių (apie 15
tūkst.) buvo sirai. 

Tačiau nuo kovo sirai yra privers-
ti prašymus teikti individualiai – tai žy-
miai daugiau laiko reikalaujantis ir biu-
rokratiškesnis procesas – ir 60 proc. jų
gavo tik papildomos apsaugos statusą. 

Sakoma, kad daugelis jų neatitin-
ka Jungtinių Tautų konvencijoje no-
rint gauti pabėgėlio statusą numatyto
kriterijaus.

Pabėgėliai duoda Vokietiją į teismą

Grėsmingasis rusų lėktuvnešis sukėlė juoką in-
ternete – gal padangomis kūrenamas?

„Facebook” nuotr. 

Ženeva (ELTA) – Sirijos ir
Rusijos oro pajėgų oro antskry-
džiai prieš rytinę Alepo dalį,
Jungtinių Tautų vyriausiojo
žmogaus teisių komisaro Said
Raad al-Hussein manymu, vie-
nareikšmiškai yra karo nusi-
kaltimas.

Be to, tyčiniai oro smūgiai
prieš civilius yra nusikaltimų
žmogiškumui sudedamoji dalis,
sakė S. R. al Hussein Ženevoje JT
Žmogaus teisių tarybos posėdyje,
surengtame dėl padėties Alepe.

Rusija tuo tarpu dėl tariamo
belgų oro antskrydžio prieš vieną Siri-
jos kaimą išsikvietė Belgijos ambasa-
dorių Maskvoje. Nesuprantama, kaip
Belgija gali neigti šiuos faktus, amba-
sadoriui Alex van Meeuwen sakė už-
sienio reikalų viceministras Vladimiras
Titovas. 

Tariami Rusijos gynybos minis-
terijos įrodymai, kad antskrydyje da-
lyvavo belgų lėktuvai, yra suklastoti,
pareiškė Belgijos gynybos ministras
Steven Vandeput. Įniršusi dėl Maskvos
kaltinimų, Belgijos užsienio reikalų
ministerija prieš tai išsikvietė Rusijos
ambasadorių Briuselyje.

Irakas: dėl mūšių Mosulo ir Kirkuko apylinkių gy-
ventojai priversti palikti namus. EPA-ELTA nuotr.

Atstatant Vorutos pilį nuo žodžių pereita prie veiksmų. Diena.lt nuotr.
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www.draugas.org/mirties.html

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

Jonas Talandis, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Danutė Moors, gyvenanti Glendale, CA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteik-
tą finansinę paramą.

Elena Calvano, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Kazys Kušeliauskas, gyvenantis Hickory Hills, IL, kartu  su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne
vienerių metų paramą.

Stasys Kungys, gyvenantis Fairfield, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.

Bronė Taoras, gyvenanti Findlay, OH, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama dar ilgam išsaugos
gimtąją kalbą išeivijoje.

Walter J. Plečkaitis, gyvenantis Richmond Heights, OH, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų paramos dėka dar
ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis.

Edward Ziausys, gyvenantis Amsterdam, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

A † A
ANICETAI GEDMINTIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui v.s. VLADUI
GEDMINTUI, buvusiam Lietuvių skautų sąjungos, Eu-
ropos rajono vadui ir dabartinės Europos rajono vadės
atstovui bei kitiems šeimos nariams.

Lietuvių skautų sąjunga

Talka rudenėjančiame parke

Iš k.: Diana Johns, Rūta Sidabrienė, Julius Milevičius ir dr. Vidas Noreika.

Rudens spalvomis nusidažė ,,Lituanica” parkas. Spalio 22 d., šeš-
tadienį, Beverly Shores gyventojai, tarp jų ir Beverly Shores
Lietuvių klubo nariai, darbavosi rudenėjančiame parke. Lie-

tuvių klubas, beje, atjaunėjo – jo gretas papildė lietuvių šeimos iš Mi-
chigan City, Chesterton, Lake Station, Highland, Munster ir kitų In-
dianos miestų bei miestelių. Rudens talką organizavo nauja Bever-
ly Shores miestelio ,,Lituanica” parko valdyba, kurios pirmininkas
yra Rafi Wilkinson. Š. m. spalio 18 d. Beverly Shores Lietuvių klubo
visuotinis susirinkimas taip pat išsirinko naują valdybą. Į ją įeina:
Loreta Kasparienė, Diana Johns, Evaldas Rudzevičius, Julius Mile-
vičius, Kęstutis Pocius ir Rūta Sidabrienė. Ilgai nesvarstydama nau-
ja valdyba pasiskirstė pareigomis, numatė darbo gaires. Vienas iš pir-
mųjų veiklos punktų ir buvo rudeninis ,,Lituanica” parko tvarkymas.

Rūtos Sidabrienės info ir nuotraukos

Laimutė Kaukaitė gražina parką. 

John Nekus traukia iš ežerėlio medžių ša-
kas.

,,Lituanica” parko valdybos pirmininkas Rafi
Wilkinson ir Beverly Shores Lietuvių klubo
valdybos pirmininkė Rūta Sidabrienė.

,,Lituanica” parkas – lietuviška salelė In-
dianoje.
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IR

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

� Spalio 29 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p.
PLC Lietuvių Fondo salėje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks Halloween mugė
vaikams „BOO – GĖ”. Laukiami visų amžiaus
grupių vaikai (su tėvų palyda!).

� Spalio 29 d., šeštadienį, 5:30 val. p. p.
Hochstein School of Music and Dance, Hil-
da D. Taylor Recital Hall (50 N. Plymouth
Ave., Rochester, NY 14614) vyks Ingos Va-
linskienės ir grupės gyvo garso koncertas. Bi-
lietus galite užsisakyti el. paštu sjuodeiky-
tep@gmail.com arba paskambinus tel.
585-489-5668 (Skirmantė J. Philippo-
ne).

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) spalio 30 d. 10 val. r. švęsime 31-ąjį ei-
linį metų sekmadienį. Eucharistijos šventi-
mą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Lapk-
ričio 6 d. paminėsime Vėlines. Apeigos pra-
sidės 9:45 val. r. Prieš šv. Mišias ant kry-

žiaus šalia altoriaus galima bus užlipinti lip-
dukus su mirusiųjų artimųjų vardais, taip pat
uždegti žvakutes. Ant specialiai paruošto sta-
lelio bus vietos ir jūsų mirusiųjų artimųjų
nuotraukoms. 10 val. r. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Kvie-
čiame visus atvykti ir maldose prisiminti
brangius žmones, iškeliavusius Amžiny-
bėn. 

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

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

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

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

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

Išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org

Lietuvių Fondas (LF) narius, aukotojus ir bičiulius kviečia į metinį pokylį-
koncertą ,,Muzikiniai tiltai”, kuris vyks 2016 m. lapkričio 5 d. Pasaulio lietu-
vių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439).

Ilgametę scenos patirtį turintys, ne tik balsu, bet ir širdimi dainuojantys
atlikėjai – solistai Nida Grigalavičiūtė (JAV), Jeronimas Milius (Lietuva) ir puikūs
muzikantai – gitaristai Audrius Piragis, Tomas Varnagiris ir pianistas Paulius
Zdanavičius (Lietuva) dovanos muzikos mylėtojams išskirtinį brandžios ir koky-
biškos muzikos koncertą.

Kokteiliai – 5:30 val. p. p.; akustinės muzikos koncertas ,,Muzikiniai tiltai”
– 6:30 val. v. Po koncerto šventinę vakarienę tieks ,,Kunigaikščių užeiga”, o po
vakarienės grupė ,,Kaukas” (Jūratė ir Rimantas Grabliauskai) pakvies pokylio
dalyvius šokiui. Veiks foto kampelis, kuriame galėsite įsiamžinti.

Daugiau informacijos rasti ir vietas į pokylį užsisakyti galite 
LF svetainėje lietuviufondas.org arba paskambinę tel. 630-257-1616.

Iš k.: Tomas Varnagiris, Nida Grigalavičiūtė, Jeronimas Milius ir Audrius Piragis.
Žygio Janus nuotr.

Džiazo vokalistė, kanklininkė
kompozitorė-režisierė 

Simona Minns

trambonistas
Dorsey Minns

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

Pokylio kaina – 65 dol. 
Bilietus galima įsigyti 

DRAUGO administracijoje 
tel. 773-585-9500

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
administracija@draugas.org

DRAUGO laikraščio iškilmingi 

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

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos klebonas Liudas Miliauskas
,,Draugo” metiniame renginyje ne tik užsakė visą stalą savo svečiams, bet ir pa-
laimins mūsų pietus. 

Šių metų iškilmingame pokylyje dalyvaus LR ambasadorius Rolandas Kriš-
čiūnas su žmona Živile ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su
žmona Gintarija. Jums bus puiki proga ne tik susipažinti su garbingais svečiais,
bet ir pabendrauti, susitikti seniai matytus draugus bei puikiai praleisti sek-
madienio popietę.

Lauksime jūsų tradicinėje ,,Draugo” popietėje spalio 30 d., sekmadienį,
1 val. p. p. Willowbrook Ballroom, 8900 Archer Ave., Willow Springs, IL. Bi-
lietus galite įsigyti ,,Draugo” administracijoje arba  užsisakyti tel. 773-585-
9500


