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Ambasadorius R. Kriščiūnas:

šimtmečio herojai – mes visi

ŠIAME NUMERYJE:

S

Omahoje susitiko (iš k.): LR gen. konsulas New Yorke J. Pranevičius, ambasadorius R. Kriščiūnas, gen. konsulas Los Angeles D.
Gaidys ir gen. konsulas Čikagoje M. Bekešius.
,,Facebook” nuotr.

palio 6–8 dienomis Omahos mieste, Nebraskos
valstijoje vyko Jungtinių Amerikos Valstijų
Lietuvių Bendruomenės (LB) XXI Tarybos surengta III sesija, kurioje dalyvavo JAV LB atstovai iš daugiau kaip 20 JAV valstijų, prie jų taip
pat prisijungė išeivijos lietuviai iš kitų pasaulio šalių ir Lietuvos.
Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos genera-

liniai konsulai JAV – Darius Gaidys (Los Angeles),
Julius Pranevičius (New Yorke) ir Mantvydas Bekešius (Čikagoje), Seimo nariai Žygimantas Pavilionis ir Antanas Vinkus, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir kiti svečiai.
„Globalios Lietuvos” programą ir jos įgyvendinimą
pristatė Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriaus pavaduotoja Lina
Žukauskaitė.
– 2 psl.

Čikagos maratone – gausus lietuvių būrys

Iš kelionės sugrįžus: Kur nėra
skubančių žmonių – 4 psl.

Lietuviai buvo vieningi – vieni bėgo, kiti juos palaikė šūksniais ir plakatais.

G

Dalyvavo 31 bėgikas, palaikymo komandoje – per 200 tautiečių
,,Octoberfest” atgarsiai
Prienuose – 6 psl.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„

o Lithuania”, – tokį palaikymo šūksnį šimtus kartų išgirdo Lietuvos bėgikai spalio 7 d., šeštadienį, jau 40 kartą vykusiame tradiciniame kasmetiniame maratone ,,Bank of America Chicago Marathon”. Tarp tūkstančių jo dalyvių bėgo ir palyginti gausi lietuvių bėgikų komanda. Nors iš anksto oficialiai į
tradicinį kasmetinį Čikagos maratoną užsirašė 31 lie-

tuvis, tačiau patys dalyviai ir jų sirgaliai teigė, jog gausiose bėgikų gretose mūsų tautiečių buvo kur kas daugiau. Manoma, kad kai kurie nežinojo, jog į oficialią lietuvių komandą buvo kviečiama užsirašyti iš anksto,
arba nesuspėjo to padaryti. Lietuvių komandos nariai
buvo pasipuošę Lietuvą reklamuojančiais marškinėliais.
Mūsų šaliai atstovaujantys bėgikai savo šių metų bėgimą
skyrė artėjančiam Lietuvos atkūrimo 100-mečiui.

Galbūt būna geresnių laikų, tačiau šis yra mūsų – Jean-Paul Sartre

– 3 psl.
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tsakymų į šį klausimą gali
Tarptautinės kovos su skurdu diebūti įvairių. Paminėsiu vienos iniciatorius buvo pastorius Joną – popiežiaus Benedikto
seph Wresinski, 1987 m. spalio 17 d. į
XVI duotą spalio 16-ąją, pasauliui
vieną Paryžiaus aikštę sugebėjęs suminint Pasaulinę maisto dieną.
kviesti 100,000 žmonių, kad pagerbtų
„Deja, badas ir prasta mityba vis dar
mirusiuosius nuo bado ir pradėtų
yra tarp didžiausių gėdų, kamuotarptautinio masto kovą su skurdu.
jančių žmonijos šeimą”, – prieš ke1992 m. JT spalio 17-ąją oficialiai paROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
letą metų laiške Jungtinių Tautų
tvirtino Tarptautinės kovos su skurmaisto ir žemės ūkio produktų ordu diena. Šios dienos minėjimas paganizacijai (FAO) rašė Bažnyčios
brėžia tris siekius: palaikyti varginvadovas. Tuo pačiu metu organizagiausiai gyvenančių žmonių pastandėjimas už pagalbą skurstantiems „ketvirtajame pa- gas priešintis skurdui ir socialinei atskirčiai; pricijos būstinėje Romoje FAO generalinis direktosaulyje”. 1992 m. ją patvirtino JT. Ši diena skirta at- versti išklausyti skurstančius žmones ir užmegzti
rius Jacques Diouf pažymėjo, kad pasaulis turi daukreipti visuomenės dėmesį į skurdžiai gyvenančius, su jais dialogą; drauge su pačiais skurstančiaisiais
giau atsargų nei reiktų pažaboti badą ir skurdą parengiamos paramos akcijos. Skurdžiai gyvenančių siekti, kad visuotinės žmogaus teisės iš tiesų galiosaulyje.
yra ir Lietuvoje. Tinklalapio www.day.lt kalendoriuje tų visiems.
Pasaulinę maisto dieną FAO organizacija pasirašoma, kad 2009 m. kas penktas Lietuvos gyventoūlė minėti 1981 m. Šios organizacijos iniciatyvą paUžrašas ant marmuro plokštės Paryžiaus Žmojas gyveno žemiau skurdo ribos. Tada skurdo rizi- gaus teisių aikštėje primena apie šios atmintinos dalankiai priėmė ir patvirtino Jungtinių Tautų (JT) orkos riba buvo 831 litas per mėnesį vienam asmeniui tos kilmę: „1987 m. spalio 17 d. viso pasaulio žmogaus
ganizacija. Dieną mininčios šalys užsibrėžė tikslą koir 1,746 litai – šeimai. Sunkiausiai vertėsi nepilnos teisių gynėjai susirinko šioje aikštėje ir pagerbė bado
voti su badu pasaulyje ir plėsti žemės ūkį. Pasaulyšeimos ir vieniši asmenys. Praėjusiais metais šios aukas bei išreiškė įsitikinimą, kad skurdas nėra neįje suskaičiuojama apie 800 mln. badaujančių žmonių.
dienos proga kovai su skurdu popiežius Pranciškus veikiamas. Jie pademonstravo savo solidarumą su
Trečiosiose pasaulio šalyse dėl maisto nepritekliaus
ragino suvienyti moralines ir ekonomines jėgas. tais, kurie visame pasaulyje kovoja už skurdo įveivaikai užauga liesi ir psichiškai atsilikę. Alkanam
„Kartu kovokime su tiek daug brolių ir seserų že- kimą”. Po šiuo užrašu yra iškalti Joseph Wresinski
vaikui sunku susikoncentruoti ir mokytis. Dėl neminančiu, žeidžiančiu ir žudančiu skurdu, vykdy- žodžiai: „Ten, kur žmonės pasmerkti gyventi skurprivalgymo prastėja suaugusiųjų darbo kokybė, kas
dami rimtas šeimą ir darbą palaikančias politikas”, de, pažeidžiamos ir žmogaus teisės. Suvienyti jėgas
stabdo visos šalies ekonomikos lygį.
– sakė Šventasis Tėvas.
Šią dieną rengiamos nemokamo maitinimo,
jų labui – mūsų šventa pareiga”.
paramos akcijos, visuomenė plačiau informuojama
apie skurdžiai gyvenančius žmones. Šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į sveiką mitybą. Kai kur sveikuolių klubai rengia sveiko maisto
šventes.
JT darnaus vystymosi viršūnių susitikime 2015
m. įsipareigojo per ateinančius 15 metų išspręsti
bado problemą, tačiau bijoma, kad nesprendžiant klimato kaitos problemos, šis tikslas nebus pasiektas.
Tinklalapyje www.bernardinai.lt rašoma, kad skurdžiausių pasaulio šalių ūkininkai, žvejai, gyvulių augintojai kenčia nuo kylančios oro temperatūros ir vis
dažnėjančių su oro sąlygomis susijusių nelaimių. Pasaulio gyventojų daugėja ir numatoma, kad 2030 m.
reikės išmaitinti 8 mlrd. žmonių. Tuo tarpu Europoje
kasmet iššvaistoma daugiau nei 100 mln. tonų maisto produktų. Maistas švaistomas visuose maisto gaVizito Nebraskos valstijoje metu aptartos Omahos regiono bendradarbiavimo su Lietuva ir dvišalių prekybinių rymybos, pardavimo, maitinimo paslaugų ir vartojimo
šių stiprinimo galimybės. Iš k.: Omahos regiono Ekonominės plėtros agentūros prezidentas David G. Brown, LR gen.
etapuose. „Eurobarometro” apklausos duomenikonsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, agentūros Tarptautinės prekybos departamento vadovė Mindy Ruffalo,
mis, 16.7 proc. lietuvių prisipažino nuolat išmetanLR ambasadorius Rolandas Kriščiūnas ir ambasados sekretorius Tadas Kubilius.
tys apie 20 proc. įsigytų maisto produktų. 2–3 proc.
lietuvių išmeta net 50 proc. viso įsigyto maisto. Eužė Lietuvos tikslą ir toliau išAtkelta iš 1 psl.
ropos Sąjunga siekia, kad pasaulyje būtų užtikrinlaikyti JAV dėmesį ir stiprinti
tas aprūpinimas maistu. Taip pat siekiama, kad miAmbasadorius R. Kriščiū- bendradarbiavimą saugumo potybos klausimai būtų įtraukti į švietimo ir sveikanas savo sveikinimo kalboje litikos srityje, kartu siekiant
tos politiką.
padėkojo JAV LB už iniciatyvas, ekonominių ryšių stiprėjimo,
Pasaulinės maisto dienos proga siekiama atbendruomenės darbus ir idėjas kultūrino bendradarbiavimo ir
kreipti visuomenės dėmesį ir į sveiką mitybą, kurią
švęsti atkurtos Lietuvos vals- žmogiškųjų ryšių plėtros.
lemia trys principai: nuosaikumas, įvairovė ir suVizito Nebraskos valstijoje
tybės 100-metį. Ambasadorius
balansavimas. Mitybos subalansavimas – tai tinkapabrėžė, kad Lietuvos šimtme- metu Lietuvos ambasadorius
mas baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų, mičio pagrindinis herojus yra taip pat susitiko su Omahos reneralų santykis bei optimalus energijos kiekis
kiekvienas iš mūsų, ir nesvar- giono Ekonominės plėtros agenmaisto produktuose. Viename šaltinyje teigiama, kad
bu, kur gyvename – Lietuvoje, tūros prezidentu David G.
dieta – ne išeitis, griežtos mitybos programos neJAV ar bet kurioje kitoje pa- Brown. Susitikimo metu appadeda, nes sunku laikytis jų visą gyvenimą. Patasaulio šalyje, ir kvietė JAV lie- tartos bendradarbiavimo su
riama nors šiek tiek, tačiau visam laikui pakeisti
tuvius entuziastingai pasitikti Lietuva ir dvišalių prekybinių
savo mitybos įpročius: kasdien suvalgyti šviežių ir
mūsų valstybės jubiliejų ir tap- ryšių stiprinimo galimybės.
įvairių vaisių ir daržovių, uogų, riboti druskos ir
JAV LB įsteigta 1951 metų
ti šios šventės ambasadoriais.
cukraus kiekį, pakankamai vartoti skysčių. LietuKalbėdamas apie Lietuvos lapkričio 18 dieną New Yorke.
voje ir kitose šalyse atliktais tyrimais nustatyta, kad
ir JAV santykius, R. Kriščiūnas Šiuo metu Bendruomenę jungia
apie 70 proc. visų lėtinių ligų, įskaitant širdies ir
pasidžiaugė, kad šie santykiai 10 apygardų ir 60 apylinkių,
kraujagyslių ligas, cukrinį diabetą ir tam tikrų tipų
yra kaip niekada geri, o JAV LB veikiančių 27 valstijose ir sosvėžį, priežastis – netinkama, neracionali, nesveika
Amb. R. Kriaučiūnas ,,Saulės take” su indėlis į šiuos santykius visada tinėje Washingtone.
mityba.
projekto globėju Gediminu Murausku ir buvo ir išliks itin svarbus ir leTikėsite ar ne, bet spalio 17-oji yra Tarptautinė
skulptoriumi Aurimu Šimkumi.
ELTA
miamas. Ambasadorius pabrėkovos su skurdu diena. Ją pradėjo tarptautinis ju-
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Kokia yra didžiausia
žmonijos gėda?
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o optimistinės Prancūzijos presiskyrimo katalonai sulaukė represizidento kalbos apie Europos
jų. Iš 465 asmenų, kurie kreipėsi paSąjungos (ES) ateitį rugsėjo 26
galbos pas medikus, 92 pripažinti sud. praėjo per mažai laiko, kad ją būtų
žeistais. Į atsiskirti nuo Ispanijos pagalima kategoriškai vertinti. Reikia
norusius žmones buvo šaudoma gumažumėlės laiko, kad, kaip sakoma,
minėmis kulkomis. Už ką, kodėl? Vien
GINTARAS VISOCKAS
„spėtų mintys susitupėti”.
dėl to, kad žmonės susiruošė į taikų reTačiau kuo toliau, tuo daugiau
ferendumą balsuoti?
abejonių. Pirmiausia, kas krenta į
Nenoriu kategoriškai tvirtinti,
akis, – tai JAV ignoravimas. Dvi vaesą katalonai visur ir visada teisūs.
landas trukusioje kalboje, pasakyValstybės sienų stumdymai – labai
saugos Europą nuo invazijos tų, kurie neturi leidi- pavojingas užsiėmimas. Beje, šia kataloniška intritoje Prancūzijos Sorbonos universitete, Prancūzijos
mo patekti į žemyną. Įstaigos iškabų bei pavadini- ga būtinai pasinaudos Rusija, kuriai reikalinga
vadovas Emmanuel Macron neskyrė dėmesio ES ir
mų kaitaliojimas realios naudos neatneš.
Amerikos santykiams. Kodėl? Juk ES ir JAV – partsumaištis Europoje. Be to, netikiu, kad Ispanijos valSprendžiant iš ilgokai Sorbonos universitete tru- džia engtų katalonus taip baisiai ir žiauriai, kaip
neriai. Beje, vienas kitam reikalingi partneriai.
kusios E. Macron kalbos, jis – dar ir didesnės ES in- mums, pabaltijiečius, engė Sovietų Sąjunga.
Argi įmanoma paneigti, kad Europa be JAV karinės
tegracijos šalininkas. Tikriausiai mes vis – už inapsaugos – labai nesaugi teritorija? Nejaugi PranBet ar demokratines taisykles pripažįstanti
tegraciją, jeigu jau esame viena šeima. Bet argi me- Europa turi teisę draust katalonams balsuoti net ir
cūzijos vadovas nežino, kad bent šiuo metu į krūvą
luoja tie, kurie sako, kad kuo labiau skirtingos dėl Madridui labai nepalankaus klausimo? Tai kas,
sudėtos visos ES šalių kariuomenės savo galia nė
tautos ir valstybės integruosis arba bus verčiamos kad Ispanija priėmusi įstatymą, draudžiantį Barkiek neprilygsta Jungtinių Valstijų ginkluotosioms
dirbtinai integruotis, tuo daugiau turėsime panašių celonai siekti nepriklausomybės. Juk be šio įstatypajėgoms? Ir vis tiek – nė žodelio apie Washingtono
situacijų į „Brexit”? Pats paprasčiausias, elemen- mo Europoje neatšaukta europietiška norma laisvai
svarbą?
tariausias fizikos dėsnis – kuo labiau spausi, tuo stip- reikšti nuomonę, laisvai balsuoti, laisvai rengti reGal Prancūzijos prezidentas – per daug jaunas,
riau atšoks...
kad suvoktų Amerikos ir ES bendradarbiavimo
ferendumus pačiais nemaloniausiais klausimais.
Žodžiu, jaunojo Prancūzijos vadovo debiutas ver- Vaizdžiai tariant, į galvą ateina dvejopos mintys: gal
svarbą? Nors E. Macron – išties labai jaunas, jam vos
tintinas santūriai. Pagyvensime – pamatysime. Tei- šį sykį bausti reikia ne į referendumą susiruošusius
39-eri, manau, priežastys, nulėmusios Amerikos
si Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, kai Barcelonos gyventojus, o politikus, priėmusius akivaidmens nepastebėjimą, – visai kitos. Šiandieniniai
sako: „Europiniai horizontai jau nubrėžti, todėl vaizdžiai antidemokratišką sprendimą?
ES vadai per daug ambicingi, per daug savimi pasvarbu judėti pirmyn, bet vengiant ‘dykumos misitikintys. Paryžius ir Berlynas naiviai mano, kad
Todėl ir įdomu, kaip į ES ateitį optimistiškai
ražų’”.
jiems ir be Washingtono paramos pavyks suvaldyti
žvelgiantis Prancūzijos prezidentas E. Macron siūVis dėlto ne vieną keliautoją pražudžiusių mi- lys išnarplioti kataloniškąjį Gordijo mazgą. Drįstu
tokį sudėtingą, prieštaringą, painų valstybių ir tauražų bus sunku išvengti. Tai parodė paskutinieji įvy- manyti, kad jis tiesiog nežino. Atsakymo neturi ir
tų konglomeratą kaip ES. Būti dideliu optimistu, drąkiai Barcelonoje. Po bandymo dalyvauti centrinės Is- visi jo patarėjai, ir jo džiugią kalbą apie didesnę ES
siai žvelgti į ateitį – gal ir gerai. Blogumai išryškėpanijos valdžios uždraustame referendume dėl at- integraciją gynę ES politikai.
ja, kai optimizmas – dirbtinas, kai po juo slepiamas
nežinojimas, kaip suderinti daug skirtingų europietiškų požiūrių.
Štai E. Macron siūlo įkurti bendras Europos karinės intervencijos pajėgas ir turėti bendrą Senojo
žemyno gynybos biudžetą. O kam mums reikalinga
Europos kariuomenė, jei turime NATO aljansą, kuris apima visą Europą – nuo Portugalijos iki pat Baltijos šalių?
Įkurdami vieningą Europos kariuomenę mes norom nenorom neigsime NATO (tuo pačiu – JAV) svarbą. NATO gal ir galima nustumti į antrąjį planą.
Amerika gal labai net neįsižeis, kaip neįsižeidžiama
ant jaunesniojo brolio ar ant jaunesniosios sesers.
Bet juk Europai nepavyks sukurti vieningos kariuomenės, kuri be JAV paramos atremtų bent kiek
rimtesnę intervenciją. Niekad nepatikėsiu, kad Europos kariuomenė vienui viena, be amerikiečių pagalbos, sugebėtų atremti, pavyzdžiui, Rusijos agresiją. Europiečiai nebenori skirti savo nacionalinėms kariuomenėms bent minimalių lėšų (būtinų 2
proc. nuo BVP), tačiau nori turėti bendras Europos
greitojo reagavimo pajėgas!
,,Go Lithuania” – mūsų bėgikus ragino ne tik tautiečiai, bet ir daugelis amerikiečių sirgalių.
Labai abejotini E. Macron samprotavimai apie
bendros Europos žvalgybos akademijos kūrimą.
sakojo LR generalinis konsulas Čikagoje MantAtkelta iš 1 psl.
Neginčiju, ES šalims būtina bendradarbiauti šioje
Nelengvą 26.2 mylių trasą įveikė visi mara- vydas Bekešius. Jis pridūrė, kad bėgimo trasoje
srityje. Tačiau kiekviena nacionalinė žvalgybos
tone dalyvavę lietuviai. Vyriausias mūsų ko- kai kuriems maratono dalyviams pasisekė gauagentūra privalo turėti ir nuosavų paslapčių, kurios
mandos narys buvo peržengęs 60-ties metų ribą. ti vandens. Tuo pasirūpino Čikagos gyventojai.
būtų neprieinamos net patiems artimiausiems ir išKai kurie tradiciniame Čikagos bėgime dalyva- Kai kurie pro savo butų langus sukaitusius sportikimiausiems draugams. Kiekviena valstybė savo
vo jau 11 kartą. Šiais metais specialiai dalyvau- tininkus laistė vandeniu. Pasibaigus bėgimui,
žvalgus ir kontržvalgus privalo mokyti savaip, neti maratone iš Lietuvos atvyko sporto entuzias- konsulate susirinko apie 200 lietuvių. Bėgikams
pamiršdama nacionalinių niuansų ir specifikos,
tas, verslininkas, bendrovės ,,Arimex” įkūrėjas buvo įteikti specialūs atminimo medaliai. ,,Kigalų gale – savo istorinės patirties ir geopolitinės paArnas Jurskis. Komandą papildė ir du dalyviai, tąmet švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtdėties.
metį. Todėl būtų šaunu, jeigu lietuvių komandoje
atvykę iš Washingtono ir New Jersey.
Bendra Europos žvalgybos akademija specifi,,Po maratono jo dalyviai Lietuvos konsula- susirinktų simbolinis bėgikų skaičius. Reikia tinius niuansus kaip tik niveliuotų. Europos žvalgyte buvo pasitikti su duona ir vandeniu, nes die- kėtis, kad į kitų metų Čikagos maratoną užsirabos akademija taptų kažkuo panašiu į sovietinių laina buvo labai karšta ir visi buvo ištroškę”, – pa- šys 100 mūsų tautiečių”, – sakė M. Bekešius.
kų kolūkį, kur viskas yra bendra ir tuo pačiu – niekieno. Kaip tokiame „kolhoze” atsekti, kas kaltas dėl
slaptosios operacijos žlugimo, informacijos nutekėjimo, priešiškos šalies agento įsiskverbimo?
Neįtikina ir E. Macron žodžiai, ištarti dėl migrantų krizės sprendimo būdų: „Mūsų pareiga rasti
Europoje vietos pabėgėliams, kurie rizikavo savo gyvybėmis”. Kad Europoje jau seniai nėra laisvų vietų. O jei norima dar labiau susispausti, – prašau. Bet
ten, kur ankšta, neišvengiamos trintys, barniai,
muštynės. Nejaugi ponas E. Macron nori pasakyti,
jog Europai dar per mažai karčios patirties bandant
suvaldyti agresyvius getus ir saugojantis nuo teroro aktų?
Keistokai atrodo ir E. Macron noras kurti „naujas pasienio policijos pajėgas, kurios būtų atsakingos už prieglobsčio negavusių asmenų grąžinimą
namo”, įsteigti „Europos prieglobsčio agentūrą”. Juk
šias institucijas, tiesa, kiek kitaip pavadintas, Eu,,Čikagos maratono lietuvių komandą pasitikome duona ir vandeniu”, – sakė generalinis konsulas Čikagoje M.
ropa seniai turi. Tik joms neleidžiama iki galo atlikti
Bekešius (stovi ketvirtas iš k.).
M. Bekešiaus ,,Facebook” puslapio nuotraukos
savo pareigos – joms draudžiama akylai saugoti ES
sienas. Duokite įsakymą, suteikite leidimą – ir jos ap-
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Dykumų miražai

Čikagos maratone – gausus lietuvių būrys
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Balzeko muziejuje – Napoleono I epochos atgarsiai
Penktadienio vakare, rugsėjo 22 dieną
į Balzeko lietuvių kultūros muziejų atvykę svečiai galėjo ne tik pasiklausyti
paskaitos ,,Lietuviai kariai Napoleono
Bonaparto Imperatoriškosios gvardijos
gretose”, kurią tą vakarą skaitė teisininkas, istorikas bei kolekcininkas Richard Jasinski. Susirinkusieji turėjo
progą ir patys pačiupinėti ginklų, kuriais kariavo Napoleono Bonaparto kariai, pamatyti, kokią uniformą jie vilkėjo, kokiais medaliais ir atminimo
ženklais būdavo apdovanojami. Tam
vakarui parengtos parodos stenduose buvo ir daugiau autentiškų apie tą
laikmetį pasakojančių eksponatų – paveikslų, žemėlapių. Paskaitos tema sudomino nemažai žmonių – į muziejų po
darbo susirinko per pusšimtį klausytojų.
rieš paskaitą svečiai buvo vaišinami prancūziškais sūrio, vaisių ir kitokiais užkandžiais. Tie,
kurie atvyko tiesiai iš darbo ar atkeliavo iš tolimesnių vietovių, galėjo pasistiprinti ir populiariu lietuvišku patiekalu – bulvių plokštainiu, daugelio
vadinamu senoviškai – kugeliu. Svečiams buvo pasiūlyta paragauti ir
prancūziškų gėrimų.
Paskaitos autorius supažindino
su istorine aplinka, kurioje buvo atsidūrusi Lietuva Napoleono Bonaparto
(pasivadinusio Napoleonu I) karo su
Rusija metu. Tuo metu didžioji dalis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
žemių buvo patekusi į Rusijos imperijos sudėtį. 1812 m. birželio 24 d. Napoleonas I pradėjo karą su Rusija. Lietuva tapo dviejų Europos imperijų –
Rusijos ir Prancūzijos – karinio konflikto zona. Prancūzijos pulkai 1812 m.
birželio 28 d. užėmė Vilnių. Lietuvos visuomenė sutiko Napoleoną I palankiai.
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Bajorija vylėsi su Napoleono pagalba
atgauti valstybingumą. Vilniuje Napoleono I įsaku iš vietos gyventojų suformuota administracinė valdžia –
Lietuvos laikinosios vyriausybės komisija. Lietuvoje prasidėjo laikotarpis,
istoriografijoje vadinamas prancūzmečiu. Jis tęsėsi nuo 1812 m. birželio
pabaigos iki gruodžio pradžios. Vilnius
tuo metu tapo prancūzų armijos Rusijos imperijoje užnugario politiniu ir
administraciniu centru. Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijai buvo
pavesta organizuoti nacionalinę gvardiją miestuose, žandarmeriją apskrityse ir vietinę reguliariąją kariuomenę, turėjusią papildyti Prancūzijos armiją. Be armijoje sudarytų lietuvių
pulkų, kuriems vadovavo garsių Lietuvos didikų atstovai, Napoleono Bonaparto įsakymu įkurtas Lietuvos bajorų 3-iasis švoležerų pulkas, kuriam
vadovavo Jonas Kanopka. Tai buvo
reprezentacinis pulkas, kuriame tarnauti buvo garbės reikalas. Į šį pulką
stojo ir Vilniaus universiteto studentai. R. Jasinski savo pasakojimo metu
ne kartą minėjo J. Kanopkos pavardę,
pasakojo apie likimus karių, kurie
liko Napoleono armijos gretose iki
pat jos sutriuškinimo. Be abejonės,
šalia lietuviškų pavardžių buvo minimos ir lenkiškos, nes kaimynių Lietuvos ir Lenkijos istorija ne vieną
šimtmetį buvo neatsiejama.
Į klausimą, kiek laiko domisi Lietuvos ir Lenkijos karių dalyvavimu
Napoleono Bonaparto kariuomenėje ir
apsaugos pulkuose, R. Jasinski nurodė įspūdingą skaičių – beveik 40 metų.
Lenkų kilmės paskaitos autorius pripažino, kad tik ši aistra ir susidomėjimas prancūzmečiu paskatino jį išmokti tėvų šalies kalbą. Mat nemažai
knygų apie šį laikotarpį yra parašyta
lenkų kalba. Pradėjęs skaityti lenkų is-

R. Jasinski (k.) pademonstravo autentiškų Napoleono I kareivių naudotų ginklų, kurių turi
sukaupęs savo kolekcijoje.....

Napoleono Bonaparto armijos uniformą dėvintis Jim Nagrodski sulaukė paskaitos klausytojų dėmesio.

Paskaitos autoriui R. Jasinski (viduryje) dėkoja S. Balzekas Jr. ir jo anūkas Vasaris Balzekas.
V. Petrauskienės nuotraukos
torikų knygas, jis išsiaiškino daug su
jį dominančia tema susijusių dalykų.
Po paskaitos klausytojai apspito
paskaitos autorių, diskutavo, uždavinėjo klausimus, apžiūrinėjo jo surinktą
vertingų daiktų ir dokumentų kolekciją, susijusių su Napoleono kariuomene. Daugelis norėjo nusifotografuoti su Napoleono armijos kareivio
uniformą dėvinčiu Jim Nagrodski.

Įspūdingo kostiumo šeimininkas pasakojo, kad drabužiai buvo pagaminti
Kanadoje 19 amžiuje ir buvo skirti
Napoleono mūšių inscenizacijoms. Šis
Napoleono I kariuomenės kareivio
kostiumas bei kiti tą vakarą parodyti
prancūzmečio eksponatai papildė ir
praturtino R. Jasinski paskaitą.
Balzeko muziejaus info

Lietuvoje pagerbtas LŠSI vadas J. R. Butkus

2017 m. spalio 1 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko visuomeninių organizacijų atstovų susitikimas su Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vadu Juliumi
Rūteniu Butkumi. Susitikimo dalyviai diskutavo apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 2017–2020 m. programos/projektų kūrybiškumą, planavimą ir
įgyvendinimą. Taip pat aptartos pasaulio lietuvių bendradarbiavimo galimybės organizuojant visuomeninius Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimus Lietuvoje ir visame pasaulyje. Susitikimo iniciatorius – Lietuvos šaulių sąjungos – V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius.

Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) Marijampolės skyriaus pirmininkas dim.
ltn. Anicetas Varnas LŠSI vadui Juliui Rūteniui Butkui įteikė LAKS medalį „Už nuopelnus”.
Rengėjų info ir nuotr.

R. Binder: džiaugiuosi gražėjančiančia Lietuva
DRAUGAS
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Beveik dvi savaites rugsėjo pabaigoje
– spalio pradžioje Lietuvoje viešėjo
Michigano mieste Indianos valstijoje
veikiančio Draugystės botanikos sodo
tarybos vicepirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) Vakarų Amerikos skyriaus pirmininkė dr.
Rima Kašubaitė-Binder. Šis jos apsilankymas gimtinėje buvo seniai planuotas – viešnia skaitė pranešimą Kaune surengtoje LUMA tarptautinėje konferencijoje „Migracija ir Lietuvos ateitis”, kuri buvo skirta Lietuvos moterų
pirmojo suvažiavimo 110-osioms ir
LUMA įkūrimo 90-osioms metinėms.
Binder pranešimas, kuriame
ji kalbėjo apie į Jungtines
Amerikos Valstijas migruojančias trijų kartų moteris ir jų integraciją sulaukė didelio dėmesio, pranešėjai pateikta nemažai klausimų.
Ji surinko daug įdomių faktų, apklausė nemažai moterų ir tyrimo rezultatus pateikė šioje tarptautinėje
konferencijoje.
„Viskas buvo išties puikiai suorganizuota, ir galiu tik pasidžiaugti, kad
LUMA prezidentė Dalia Poškienė ir
kiti organizatoriai įdėjo daug darbo,
daug širdies ir todėl turėjome tikrai
gerą rezultatą. Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš įvairių šalių, iš viso
buvo apie 120 dalyvių, pateikta daug
įdomios medžiagos, parengta įdomi
kultūrinė programa, tad į Ameriką
parsivežu labai gerus įspūdžius apie šį
renginį”, – sakė viešnia.
LUMA skyrius, kuriam ji vadovauja Amerikoje, turi apie 15 narių, bet
pirmininkės siekis yra jų būrį kiek
įmanoma daugiau pagausinti. 2006
metais įkurtas skyrius pastaraisiais
metais ėmėsi aktyvesnių darbų, su-
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niai Čikagoje pradėjęs dirbti Lietuvos
generalinis konsulas Mantvydas Bekešius”, – sakė viešnia.
Apie šį artėjantį jubiliejinį renginį R. Binder Kaune, Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekoje kalbėjosi su
pačiu V. Adamkumi. Ji pakvietė prezidentą apsilankyti kitų metų rugsėjį
Draugystės botanikos sode ir gavo pažadą, kad, jei sveikata leis, V. Adamkus
būtinai pagerbs savo apsilankymu visus renginio dalyvius ir svečius.
„Su Prezidentu Valdu Adamkum
esame seniai pažįstami, ne kartą yra
tekę susitikti ir kalbėtis pačiais įvairiausiais klausimais. Tikiu, kad sulauksime jo kitais metais mūsų šventėje, juolab kad į Ameriką V. Adamkus
vyksta kiekvieną rudenį. Štai ir dabar
netrukus jis apsilankys Amerikoje,
Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kur
vyks jo, senatoriaus Richard Durbin,
Balzeko muziejaus prezidento Stanley Balzeko bei verslininko Juozo Kazicko (pomirtinis) pagerbimas. Labai tikimės Amerikoje jo sulaukti ir kitų
metų rudenį”, – sakė R. Binder.
Visas jos laikas Lietuvoje buvo
suplanuotas – reikėjo ir gimines aplankyti, ir po Lietuvą pavažinėti. Jau
kelionės pradžioje R. Binder aplankė
Kryžių kalną prie Šiaulių, kur rado
savo šeimos prieš kelerius metus pastatytą kryžių. Viešėdama Vilniuje,
lietuvė rado laiko ir koncerto Filharmonijos salėje pasiklausyti, ir baletą
„Eglė žalčių karalienė” Nacionaliniame operos ir baleto teatre pažiūrėti. Ji
apsilankė ir Sausio 13-ąją žuvusiųjų
memoriale Antakalnio kapinėse, ir
Pažaislio vienuolyne Kaune, ir Zyplių
dvare Šakių rajone.
Viešnia nemažai laiko praleido su
giminėmis Kaune, bet surado laiko
geram pusdieniui atvykti ir į Marijampolę, kur gyvena dvi jos pusseserės,
o senosiose miesto kapinėse palaidoti
jos dėdės, garsaus skulptoriaus Vyt-

LUMA konferencijoje Kauno savivaldybės salėje.
rengta daugiau susitikimų, įvairių
renginių. Dabar pagrindinis rūpestis –
tinkamai pasitikti Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-metį ir ta proga jau yra
suplanuotas renginys kitų metų rugsėjo 23 dieną Draugystės botanikos
sode.
„Šie metai mūsų sodui buvo geri –
sulaukėme daug lankytojų, vyko keletas įsimintinų renginių, švenčių, į kuriuos susirinkdavo ir po du šimtus
žmonių, tad galime tik pasidžiaugti,
kad tampame vis labiau žinomi ir lankomi. Turime daug planų ir ateičiai, sodiname įvairių naujų augalų, džiaugiamės, kad mus jau aplankė ir nese-

A. Vaškevičiaus nuotraukos

rauto Kašubos tėvai. Pats skulptorius
Marijampolėje praleido nemažai savo
vaikystės ir paauglystės metų, čia mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, 1934
metais baigė Amatų mokyklą.
Aplankiusi kapus, R. Binder skubėjo į Marijampolės senamiestyje įsikūrusią Beatričės Kleizaitės-Vasaris
meno galeriją. Mecenatė B. KleizaitėVasaris daug metų bendravo su V. Kašuba ir surinko gausią jo kūrinių kolekciją, kurią prieš kelerius metus padovanojo Marijampolei.
Viešnia iš Amerikos labai atidžiai
apžiūrėjo kiekvieną galerijoje esantį
savo dėdės darbą, papasakojo įdomių
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Viešnia džiaugėsi, kad Marijampolė prisimena jos dėdę skulptorių V. Kašubą.
detalių apie V. Kašubą ir jo žmoną
Aleksandrą, kuri, sulaukusi garbingo
94-erių metų amžiaus, dar labai energinga ir su kuria jos nuolat bendrauja
telefonu, keičiasi naujienomis ir diskutuoja meno temomis. Galerijoje ji apžiūrėjo ir kitų garsių išeivijos dailininkų Viktoro Petravičiaus, Adomo
Galdiko, Albino Elskaus, Vytauto Igno,
Prano Gailaus darbus, pasirašė lankytojų knygoje.
Daug gerų emocijų R. Binder sukėlė ir apsilankymas Marijampolės
kultūros centre įsikūrusioje Magdalenos Birutės-Stankūnienės galerijoje.
Galerijos globėjai Onutei Surdokienei ji prisipažino, kad anksčiau su
dailininke ir mecenate bendravo mažiau, o pastaraisiais metais tas bendravimas sustiprėjo, ji buvo viena tų,
kuri aktyviai rengė dailininkės jubiliejinį 90-ąjį gimtadienį.
Viešnios apsilankymo dieną Lie-

pasakojo apie savo darbus, o vėliau pasikvietė į studiją, kur parodė naujai kuriamą M. B. Stankūnienės biustą.
R. Binder pasidalijo ir savo įdomiais prisiminimais apie apsilankymus pas dėdę skulptorių V. Kašubą, kai
šis su žmona Aleksandra dar gyveno
New York, šalia Centrinio parko, kalbėjo apie jo darbus, džiaugėsi gavusi dovanų albumą „Sūduvos dailė”, kuriame
yra pristatytas ir V. Kašuba bei jo
skulptūros.
„Aš labai džiaugiuosi, matydama,
kaip keičiasi ir gražėja Lietuva. Esu gimusi Kaune, mane tėvai išsivežė kai
buvau penkerių metų, į Ameriką atvykome 1947-aisiais. Pamenu, kad pirmą kartą čia atvažiavau dar sovietmečiu – ta kelionė buvo mano tėvų dovana, ir iš tų laikų įsiminė liūdni žmonių veidai, pilka jų apranga ir tai, kad
niekas nežiūrėjo į akis. Dabar žmonių
veidai čia kitokie, žmonės šypsosi, ir

R. Binder susitiko ir su Prezidentu V. Adamkumi.
tuvoje buvo minima Mokytojo diena,
tad ir gatvėse, ir kultūros centre ji sutiko nemažai mokinių su gėlėmis, kuriuos pakalbino, pagyrė ir priminė,
jog ir pati yra mokytoja – daug metų
mokytojavo įvairiose Illinojaus valstijos mokyklose, koordinavo įvairias
mokslines programas.
Apžiūrėjusi kultūros rūmuose įsikūrusią M. B. Stankūnienės menų galeriją, patį centrą, čia veikiančias parodas, viešnia prie kavos puodelio pabendravo ir su O. Surdokiene, ir su
skulptoriumi Kęstučiu Balčiūnu, neseniai sukūrusiu Kauno burmistro
Jono Vileišio skulptūrą. Skulptorius pa-

Asmeninio archyvo nuotr.

tai, kaip čia viskas atrodo šiandien, yra
tiesiog nuostabu. Žinoma, yra ir problemų, bet jas tikrai įveiksite”, – įsitikinusi dr. Rima Binder.
Ji sakė, kad gyvendama Amerikoje
nuolat seka įvykius Lietuvoje, skaito ir
domisi visomis naujienomis, domina
ją ir politika, ir artėjantys prezidento
rinkimai Lietuvoje, ir čia vykstanti
švietimo reforma. Atsisveikindama
viešnia sakė, kad dar ne kartą čia
grįš, kad yra apsisprendusi padovanoti
Lietuvai vertingų asmeninių daiktų, o
paklausta, ar nenorėtų grįžti visam laikui, tik nusišypsojo ir atsiduso. Ir
daugiau žodžių net nereikėjo...
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Kur nėra skubančių žmonių
Iš KELIoNės sugrįžus

(ir dėl to sukančių sau galvas)

Vaizdas į Quartu Sant’Elena iš jūros.
prie jūros, kur kokia miestelio įžymi,
lankytina vieta, ką turėčiau pamatyti...
Mielas, švarus, labai tvarkingas
butas. Neskaičiavau, nelandžiojau, bet,
rodos, penki miegamieji kambariai. Didžiulė terasa. O aš vienas. Pasijutau
tarsi pelė, patekusi į grūdų pilną aruodą.

Už keturių mylių
Kokios gi atostogos be ,,selfio”…

VITALIUS ZAIKAUSKAS
Emanuelle – jis, o ne ji

Lėktuvo ratai bumbteli į Cagliario oro
uosto nusileidimo taką. Bendrakeleiviai
nedrąsiai paploja. Nedrąsiai, nes internete, anot vieno šiek tiek pasaulio
mačiusio keliauninko ir „Facebook”
„žvaigždės”, plojimas – išskirtinis lietuvių provincialumo požymis, kaip ir Europos didmiestyje vaikščioti su plastikiniu „Maximos” parduotuvės maišeliu
rankoje.
i jo nuomonė sukėlė daug diskusijų, po kurių visi ėmė gintis,
kad, gink Dieve, niekad neploja,
nes jie nėra „žemo lygio”, o ir į plojančius žiūri iš aukšto, kaip į puslaukinius. Žinoma, šie „auklėtojai” savo
laukiniškumą paprastai demonstruoja kitaip: girtavimu lėktuve, netgi keldami muštynes, arogantiškai bendraudami su stiuardais ir pan.
Aš paplojau. Nes kelionė buvo tikrai maloni ir saugi.
Kodėl pasirinkau Sardiniją?
Kai ieškojau bilietų lėktuvui, apie
šią salą Viduržiemio jūroje ne tiek
jau daug žinojau. Žinojau, kad čia egzistuoja toks ypatingas liaudiškas dainavimo būdas, kuris, kaip ir mūsų
sutartinės, įtrauktas į UNESCO Pa-

Š

saulio nematerialaus kultūros paveldo
sąrašą; buvau girdėjęs jų ansamblį
„Tenores di Bitti” ir kitus panašius.
Daug skaičiau apie jų turimas materialias kultūros vertybes – architektūrą, meną, gražius jūros krantus,
kalnus...
Oro uoste mane pasitinka per vieną dalijimosi gyvenamuoju būstu platformą išsinuomoto buto savininkas.
Emanuelle. Juodbruvas, gal kokių
35–40 metų barzdotas vyras. Tik nesijuokit iš manęs, ką dabar jums pasakysiu: visai buvau pamiršęs, kad Emanuelle yra vyriškas vardas, ir visą laiką susirašinėjant galvojau, jog tai moteris, todėl reikėjo matyti ištįsusį mano
veidą, kai spaudžiau ranką ne jai, bet
jam... Pakeliui Emanuelle apie tai papasakojau, ir abu smagiai pakikenome.
Jis sako – toks pasipasakojimas nebe
pirmas.
Dar būdamas Vilniuje Emanuelle
paklausiau, kaip atvykti iki jo namų.
Vietoj atsakymo išgirdau pasiūlymą –
už 10 eurų galėtų atvykti manęs pasitikti. Sakė, kad nuo oro uosto – toloka.
Taksi kainuotų dvigubai daugiau. Tad
ir svarstyti nebuvo ko.
Atvykstam į netoli Cagliario esantį miestelį Quartu Sant’Elena. Sustojame prie keturių aukštų daugiabučio.
Keliamės liftu į trečiąjį aukštą, Emanuelle vis pasakoja ir pasakoja apie
miestelį, – kur galima papietauti, kaip
nuvykti į Cagliarį, kokiu keliu nueiti

Iš pradžių kaip ir nuliūdau, paaiškėjus, jog gyvensiu ne pačiame Cagliaryje, o priemiestyje. Bet netrukus supratau, kad maloniau būti toliau nuo
didmiesčio. Beje, Quartu Sant’Elena
reiškia, „keturios mylios” nuo Cagliario, didžiausio Sardinijos miesto su
71 tūkstančiu gyventojų, o Quartu – trečias pagal dydį miestas saloje.
Išeinu apsidairyti. Siauros gatvelės, kaip visoje Italijoje ar kitose pietų
šalyse. Karštis. Gatvės termometras
rodo 38 laipsnius karščio pagal Celsi-

V. Zaikausko nuotraukos
jų. Jokio vėjelio. Miestas tarsi negyvas
– vos vienas kitas pravažiuojantis kokiai nors tarnybai priklausančiu automobiliu. Hmmm… Kažkas ne taip…
Netrukus pastebiu, kad ir tie labai
reti praeiviai nepatikliai arba su užuojauta žvelgia į mane. Man tik tada
topteli mintis – visi šiuo metu, vidurdienį, arba pietauja, arba poilsiauja, o
į gatvę išeina tik priremti svarbaus reikalo. Ispanijoje tai vadinama siesta, Italijoje – reposto.
Nemėgstu išsiskirti iš aplinkos ir
nepatinka atkreipti praeivių dėmesio,
todėl grįžtu į savo laikinąjį būstą. Išsitiesiu terasoje su vaizdu į itališkus
stogus ir kiemus su spalvingais žiedais
apsipylusiais medžiais ir krūmais, ir,
be abejo, su plevėsuojančiais skalbiniais. Išsitiesęs pavėsyje pagalvoju:
vis dėlto atostogos yra labai malonus
žmonijos išradimas!
Naiviai tikėdamasis staigių oro
temperatūrų šuolių, kas kelios minu-

Quartu Sant'Elena – Šv. Elenos bazilika Cagliario priemiestyje.
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Grindų plokštė Šv. Agotos bažnyčioje rodo, kad šventovė
čia buvusi jau 1700 m.
tės vis pasitikslinu. Tačiau dar labiau nusiviliu – jau ne 38, bet 39 laipsniai. Ir taip mano pirmoji atostogų diena ištirpsta kaip kometutė beribėje Galaktikoje, – jau niekur iš namų tądien
neišeinu.
Antroji diena – jau kiek kitokia.
Vos 33 laipsniai... Leidžiuosi tyrinėti
miesto. Aha, šitoje kavinėje skaniai
kvepia pasta, šitoje parduotuvėje bus
galima prisipirkti sūrio, anoje – sardiniško vyno…
Kaipmat pasiklystu. Kreipiuosi
pagalbos į praeivius ir tuojau suprantu, kad čia su anglų kalba, kaip sakoma, „ne kažin kas”. Betgi italams die-

Cagliario pinotekos fragmentas.

antros ar trečios klasės mokinys, tačiau
nemato reikalo vaikščioti pėsčias, nes
turi mamytę, dar turinčią jėgų jį vežioti
vežimėliu. ...Aha, buvau skaitęs apie
motinos kultą Italijoje. Jis dar gyvas.
Labai gyvas.
Mielas miestelis. Radau žinių, kad
mieste yra penkios bažnyčios. Štai viena, pati garsiausia, staiga išnyra iš kiek
palankstytų gatvelių – Šventos Elenos.
Įeiti nepavyksta – uždaryta. Nežinia iš
kur išdygęs žmogelis, pamatęs mane
spoksantį į užvertas sunkias duris,
prieina ir angliškai paaiškina, kokiu
laiku galima patekti vidun. „Šiandien
ji nebus atidaryta”, – sako jis ir nueina

Taip atrodė atrodė Cagliaris 1572 m. (Braun Hogenberg žemėlapis).
vai davė dvi dovanas: nenuilstant šnekėti, o kad žodžių nepasirodytų per
maža – rankomis gestikuliuoti. Apie
italų kalbą rankomis yra sukurtas ne
vienas anekdotas. Iš jų gestų labai gerai supratau, kur link man eiti. Nekukliai pagalvoju apie save – esu beveik poliglotas.

Architektūros stilių kokteilis
Pakeliui prisėdau po didžiuliu
ginkmedžiu. Matau – gatve eina liesutė, mažutė moterėlė, prieš save stumdama vaikišką vežimėlį. Jame ramus,
veido išraiška pasauliui abejingumą
demonstruojantis raudonžandis berniukas. Pagalvoju apie nelinksmą neįgalaus berniuko vaikystę, tačiau didžiausiam mano nustebimui – vos vežimėlis privažiavo prie parduotuvės vitrinos su vaikiškais žaislais,
bamblys staigiais ir energingais judesiais išsivaduoja iš vežimėlio dirželių
ir akimirksniu šmurkšteli į parduotuvę, palikęs mamutę laukti gatvėje.
Tada nustembu antrąkart – bamblys tokio amžiaus, kad turėtų būti kokios

savais keliais. Neoklasicistinė, gelsvos
spalvos, ypač iškilmingai atrodanti
kiek vakarėjančios saulės šviesoje.
Atrodo, kad ji švyti. Prieš ją nedidelė,
bet labai jaukių proporcijų trikampė
aikštė.
Einu tolyn be jokio plano. Prieš
akis – kita bažnytėlė su aiškiais gotikos ir romaninės architektūros elementais. Neaukšta, vienanavė, iš šonų
paremta masyvių kontraforsų, suteikiančių pastatui tvirtumo, pastovumo,
o jos viduje – gotikiniai skliautai, pabrėžiantys harmoningą ir santūrią
erdvę. Sienos baltos, tik vienoje nišoje išlikęs senosios sieninės tapybos nedidelis fragmentas. Gaila, tačiau nieko plačiau apie šią bažnytėlę anglų kalba man rasti nepavyko. Keista, žinoma.
Grindų marmurinėse plokštėse matyti
data – 1700 metai. Be abejo, ši bažnytėlė
turėtų būti mažų mažiausiai porą šimtų metų senesnė, nes tais metais Italijoje vis labiau įsitvirtino barokas, kurio čia nėra net užuominos.
Miestas, atrodo, daug išgyvenęs
įvykių, ko gera, patyręs ne vieną niokojantį kataklizmą, nes kiekvienoje
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Grindų plokštė prie Šv. Ignasio Loyola statulos.

gatvelėje galima matyti pačių įvairiausių stilių gyvenamųjų namų. Dėl
to gatvelės sudaro keistoką įspūdį – į
vos kelių dešimtmečių senumo namo
sieną remiasi klasicistinio stiliaus pastatas, o šis – liečiasi su siena, kurioje akivaizdi gotikai būdinga puošyba
ar technologiniai sprendimai.
Na, Quartu – taip pat kaip ir Vilniaus senamiestis, brutaliai žalojamas grafičio vandalų. Neteko užtikti
vadinamojo gatvės grafičių meno, nes
pastatai apipaišyti bereikšmiais „tagais”, nerišliomis frazėmis.

Karalis

buvo smarkiai subombarduotas. Miestas buvo ištuštėjęs, apleistas gyventojų – jie slėpėsi salos gilumoje.
Visa centrinė miesto dalis išsidėsčiusi kalvos šlaituose. Kuo aukščiau
kopi – tuo gatvės labiau siaurėja, ir apima savotiškas jausmas – tarsi keliautum laiku. Kalno apačioje – didžiuliai XX amžiaus pirmosios pusės
aukšti, didingi pastatai, aukščiau gatvelės ima siaurėti, ir patenki į viduramžių miestą – Castello. Čia vyrauja
romaninio stiliaus gynybiniai pastatai,
gyvenamieji ankstyvosios gotikos namai, barokinės bažnyčios ir vienuolynai. O jau pačioje viršūnėje įsikūrę
garsiausieji miesto muziejai.
Dabar lankstau pirštus, kelis aplankiau muziejus: Nacionalinį archeologijos muziejų (archeologijos radiniai – pradedant neolito laikotarpiu, ankstyvųjų viduramžių kultūros
ir meno kolekcija), Siamo meno (Europoje gausiausias iš Siamo atvežtų
meno kūrinių rinkinys), Nacionalinę
pinoteką (t. y., Nacionalinę paveikslų
kolekciją, kurioje – senoji viduramžių
tapyba ir tekstilė, juvelyrika), Miesto
meno muziejų (žymiausių iš Sardinijos salos kilusių modernaus meno ir
apskritai italų menininkų kūryba),
Bazilikos muziejų (įspūdingas bažnytinių votų rinkinys), Castello di San
Michele – stulbinančio grožio XVI–XX
amžių Luigi Piloni artefaktų kolekcija, ir dar kelis kitus.
Net negalėčiau pasakyti, kelias
bažnyčias aplankiau Cagliaryje – Šv.
Petro Žvejo – XII amžiaus, Švento Saturnino – V–VI mūsų eros amžiaus, Šv.
Mykolo – XVII amžiaus baroko…

Kita mano diena prasidėjo apie 20
minučių trunkančia kelione autobusu
į Cagliarį. Tai stambus uostamiestis,
provincijos centras. Įkurtas laivybai
patogioje įlankoje, su gerai išvystyta
chemijos, naftos perdirbimo, elektrotechnikos pramone. Gyvybingas universitetas. Apie 157 tūkstančius gyventojų.
Į pietus nuo miesto – uostas, į vakarus – tarptautinis oro uostas. Miestas iš trijų pusių apsuptas kalvų.
Cagliarį įkūrė senovės finikiečiai,
nes iš čia galėjo keliauti į tolimesnius, prie Viduržemio jūros esančius
Italijos, Ispanijos, pietų Prancūzijos
uostus, plukdyti prekes.
Istoriniai šaltiniai liudija, kad
Cagliaris anksčiau (7 amžiai iki mūsų
eros) vadinosi Karalis. Vos ne lietuviškai. Pirmieji krikščionys iš Romos
imperijos Sardiniją pasiekė kiek vėliau
nei 200-siais mūsų eros metais.
Sena miesto istorija pasakoja ir
apie klestėjimo, ir apie žlugimo laikotarpius. Daug kartų degęs ir degintas,
(Bus daugiau)
ėjo iš rankų į rankas
skirtingų šalių užkariautojams. Tačiau sardiniečiai lengvai užpuolikams nepasiduodavo –
visame Viduržemio jūros regione garsėjo savo
narsa.
Susivienijus Italijai,
nuo XX amžiaus pradžios, miestas suklestėjo.
Kilo gražiausi rūmai – lig
šiol miesto centrinėje dalyje daugybė Art Nouveau stiliaus architektūros. Tačiau ji čia kiek
skirtinga negu žemyne –
sakyčiau, gerokai santūresnė ir formomis, ir
spalvomis. Čia tokios
džiaugsmingos, spalvingos secesijos, kokią matome Barcelonoje, nėra.
Daug žalos miesto
grožiui atnešė Antrasis
pasaulinis karas – 1943 Cagliario pinotekos kolekcija nedidelė, tačiau labai įspūmetų ankstyvą pavasarį dinga.
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Kokia bačkelė – tokia ir rūgštelė
Svaiginantys įspūdžiai
perskaičius Romo
Vilčinsko knygą
„Prienų alaus bravoras
1868–1944 m.“ (I)
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Produkcija buvo sėkmingai platinama už Prienų krašto ribų.
Goldbergo alaus paviljonas 1930 m. Lietuvos žemės ūkio
ir pramonės parodoje Kaune.

Romas Vilčinskas

imiau 1958 m. sausio 2 d. Ariogaloje, Raseinių rajone. Augau daugiavaikėje šeimoje – kartu su dviem broliais ir trimis sesėmis. Anksti pradėjau savarankišką gyvenimą:
penkiolikmetis jau gyvenau ir mokiausi Kaune. Pirmoji specialybė – žuvies produktų technologas,
dirbau žvejybos laivyne, tolimojo plaukiojimo žvejybiniuose laivuose. 1984 m. baigiau aukštąją karo
mokyklą tuometiniame Leningrade. Iki 1989 m rudens – karinė tarnyba. Atkūrus nepriklausomybę kurį laiką tarnavau Lietuvos kariuomenėje –
tuometinėje Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje. Vėliau dirbau įvairų darbą maisto produktų gamybos įmonėje Lietuvoje ir užsienyje:
technologu, įmonės vadovu.
Pastaruosius dvylika metų dirbu mokyklose
istorijos mokytoju. Baigiau bakalauro ir magistro studijas Vilniaus pedagoginiame ir Lietuvos
edukologijos universitetuose. Istorija domėjausi visada, pagaliau subrendau pabandyti jos mokyti ir kitus. Vedęs, žmona ikimokyklinio ugdymo
pedagogė, medikė. Turime du suaugusius sūnus,
du anūkėlius, kurie gyvena Šiaurės Airijoje. Esu
laimingas žmogus: dirbu tai, kuo tikiu ir ką moku
– ko daugiau žmogui reikia? Gi mano pomėgiai
– skaitymas (55 metų stažas) bei bitininkystė.

G

nas senas pažįstamas istorikas iš Kauno paklausė,
ar neturiu ikonografinės medžiagos apie Prienų kraštą jo rengiamai knygai. Atsakiau teigiamai, pabrėždamas, kad esu surinkęs itin įdomių žinių apie
Bencijono Šakovo Goldbergo alaus daryklą Prienuose. Mane domino ne tik darykla, bet ir paties savininko šeima bei jos likimas – juk jų dukrai pavyko išsprukti iš nacių pinklių ir pabėgti į Vakarus.
Daugelis ją, ypač rytiniame pakraštyje, puikiai prisimena. Tai dailininkė, visuomenininkė, aktoriaus
Vitalio žmona Marija Žukauskienė. Pokario metais
baigusi mediciną Innsbrucko, Austrijoje, universitete, 1948 m. apsigyveno Woodhavene, New Yorke.
Dienomis dirbo „Chase Manhattan” banke, o laisvalaikį skyrė lietuviškiems reikalams. Dainavo
choruose, dalyvavo Lietuvių moterų klubų federacijoje, Tautos fondo taryboje. Buvo produktyvi menininkė – dažnai buvo ruošiamos jos darbų parodos.
Tačiau retas težino, kad Marija buvo žydaitė, aludario Šakovo dukra! Norėdamas padėti kauniečiui
(su kuriuo keliai išsiskyrė dėl kordinalaus nuomonių skirtumo – tiek dėl žydų paveldo Prienų krašte;
juolab jis nenorėjo pripažinti, jog Šakovo įmonė, pagrindinė ir vienintelė tokio masto įmonė tose apylinkėse, maitino šio krašto gyventojus) azartiškai
naršiau virtualioje erdvėje, ieškodamas žinių apie
šį Lietuvos kampelį. Rezultatas buvo džiuginantis.
Sužinojau, kad 2015 m. Lietuvos edukologijos universitetas išleido 118 psl. gausiai iliustruotą studiją „Prienų alaus bravoras 1868–1944 m.” Jos autorių
Romą Vilčinską greit susiradau. Romas geranoriš-

Anuometinė reklama įspėja: „Saugokitės padirbimų. Reikalaukit visur!“ Viena populiaresnių Goldbergo alaus rūšių – „Imperial extra“ porteris.

S

palis. Vokietijoje – ypač Miunchene – girdėti
bokalų dūžiai. Ir vėl „Oktoberfest” – alaus
šventė. Ji, beje, švenčiama ir mūsų – „Vėjų
mieste”. Tiesa, šiemet nenukaksiu į šiaurinėje
dalyje, ties Western ir Lawrence gatvių sankryža,
esantį Lincoln Square išlenkti mėgstamo „Spaten”
ar „Weissbier” dvilitrio, o po žurnalistinės užduoties,
atsivertęs ant sofos, išmauksiu butelį „Kalnapilio baltojo” (prisimindamas žmonos Ramunės senelį Juozą, karo metu buvusį vieną iš šios daryklos savininkų).
Ko gero, šiemet būčiau numojęs ranka ir nerašęs alaus tema, jei atsitiktinai (o man, žurnalistui,
tai jau tapo įprastiniu reiškiniu) nebūčiau susipažinęs su šio straipsnio herojumi Romu Vilčinsku. Tačiau prieš tai šiek tiek priešistorės. Gegužės mėn. vie-

kai pakluso mano bibliofiliniams kaprizams ir žaibiškai atsiuntė gražiai dedikuotą, autografuotą
knygos egzempliorių. Po pirmojo telefoninio pokalbio supratau suradęs naują bendramintį bičiulį, su kurio galėsime bendrauti leidybiniuose laukuose.

Geras alelis nakvyne kvepia

Goldbergo alaus daryklos „imperijos“ valdovas – Bencijonas
Šakovas.

Mielas Romai, gal pradžiai papasakokite, ar yra skirtumas tarp alaus daryklos ir bravoro (iš vokiečių kalbos
„brauerei”)?
Skirtumo nėra, tačiau galima apytikriai nuspėti
laikmetį, kuomet vietoje žodžio „bravoras” prigijo
naujoviškesnė, tikslesnė (ir lietuviškesnė) sąvoka
„darykla”. Viešumoje bravoro sąvoka naudota iki XX
a. vidurio, vėliau, po Antrojo pasaulinio karo, imta
vartoti antrąjį terminą. Senoji sąvoka šiuo metu
įtraukta į senųjų svetimybių sąrašą ir šiuolaikinėje lietuvių kalboje nevartotina. Tačiau knygoje ji ne-
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pakeičiama, nes kaip kitaip perteikti
ano meto autentiką? Vokiečiai aplinkiniuose kraštuose išplatino ne tik
alaus receptūras ir jo vartojimo kultūrą, bet ir su aludaryste susijusią terminologiją. Beje, būsiu nepopuliarus:
man „bravoras” kur kas maloniau
skamba, nei „darykla”, – nuo pastarojo
žodžio dvelkia dirbtinumas.
Kada Jūs pirmąsyk sužinojote apie
Goldbergo alaus daryklą?
2004 m. su šeima apsigyvenęs Prienų krašte netrukau nugirsti apie mieste buvusią alaus daryklą. Vietiniai
gyventojai parodė vietą, kur stovėjo
bravoro mūrai. Mokyklos, kurioje dirbau, muziejėlyje buvo keletas stiklinių
alaus butelių iš buvusio bravoro. Ir tai
– bemaž viskas, neskaitant trumpos informacijos savivaldybės internetinėje
svetainėje, kuri vėliau pasirodė dar ir
klaidinanti. Miesto muziejuje nebuvo
jokios lankytojams prieinamos informacijos apie palyginus neseniai veikusią ir garsinusią miestą alaus daryklą. Nusistebėjau. Atgavus nepriklausomybę, paskutinio XX a. dešimtmečio pradžioje, miesto kraštotyrininkai vietos laikraštyje buvo paskelbę vieną kitą straipsnį apie aludarystės Prienuose peripetijas, bet
tuo viskas ir baigėsi. Per keletą pastarųjų dešimtmečių beveik visi bravorą menantys miestelėnai išėjo Anapilin, tad temos gaivinti nebebuvo
kam.
Šią temą pasirinkote savo magistro
laipsnio darbui, o iš jo gimė labai simpatiška 118 psl. knyga. Ar ilgai ji brandinta?
Studentas neturi daug laiko temos brandinimui. Darbą ketinau rašyti visai kita tema, tačiau tuometinis
mano dėstytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros prof. Aivas Ragauskas, dėstęs
Lietuvos lokaliosios istorijos šaltinių
ir istoriografijos kursą, pasiūlė imtis
bravoro temos. Jis pats domėjosi bravoru – tiesa, tik lietuviško midaus gamybos jame epizodais. Esu jam dėkingas: už kritiką, padrąsinimą, už žinias. Knyga atsirado vėliau – ji, žinoma, galbūt per daug akademiška, tačiau tai mokslo studija, išleista kaip
pirmoji naujos universiteto mokslinės
periodikos serijos knyga, todėl kitokia
būti nė negali. Vienok, manau, ir platesniam besidominčiųjų aludaryste
ratui ji gali pasirodyti ne tokia jau ir
nuobodi.

Alus – kaip velnias raguotas
Prienuose įkurta alaus darykla
yra, ko gero, viena pirmųjų komercinių įmonių tuometinėje Kauno gubernijoje?
Jei bandytume skaičiuoti, kas
buvo pats pirmasis, vargu ar rastume
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Ką žinome apie daryklos savininkus iki
Lazario Goldbergo, kuris, rodos, perėmė vadovavimą 1874 metais?
Žinoma tik tiek, kad Lazaris Goldbergas 1873 m. jo tėvui Jankeliui Goldbergui priklausiusiame name Prienuose jau gamino spiritą, degtinę,
romą, likerį. Alus neminimas. Ar įmonę įkūrė tėvas, o vėliau perleido sūnui?
Galėjo būti ir taip, tačiau netiesioginiai
duomenys – propinacijos teisės galiojimas, baudžiavos panaikinimo data,
žydų tautybės asmenims taikytų apribojimų pokyčiai leistų spėti, kad
daug kur minima įkūrimo data – 1868
m. – galėjo būti minima nebent kaip žygių, susijusių su leidimo įmonei veikti gavimu ar kokios visai jau smulkios,
kone namudinės, gamybos pradžia.
Tikroji gamyba bus prasidėjusi metais
kitais vėliau. Ir gaminta, kaip minėjau,
dar ne alus. Tad jei ir įvyko verslo perleidimas sūnui – tai tarp 1868 ir 1873 m.

Šiuose rūmuose daugelis prieniškių užsidirbo sau pragyvenimą. Goldbergo alaus daryklos
fasadas.

Koks alus (o gal ne tik) čia buvo pilstomas?
Apie to meto asortimentą beveik
nieko nežinome. XIX a. pab. Augustave, tolokai nuo Prienų, išpilstyto prieniškės gamybos alaus etiketė liudija,
kad buvo gaminamas vadinamasis
„stalo” – nestiprus alus. Kita vertus –
taip toli transportuoti buvo galima
tik brandų, kokybišką alų. Atrodo,
kad visi to meto bravorai orientavosi
į panašų skonį: gamintas vadinamasis
„bavariškas” alus ir keletas pigesnių
rūšių.

Smarkus alus bačką
drasko

Dail. Povilo Osmolskio (miręs 1971 m. New Yorke) šmaikštusis šaržas, pasirodęs „Šluotos“
1941 m. vasario 15 d. laidoje.
tiesą. Prienai juk buvo ne Kauno, o Suvalkų gubernijoje. Pirmiau aludarystė prigijo didesniuose dvaruose – kone
visi bent kiek turtingesnių dvarų ūkiai
turėjo savo spirito, degtinės, alaus ir
midaus bravorėlius. Dalį produkcijos
suvartodavo dvaro poreikiams, o likusią parduodavo aplinkinėse karčemose. Tik tuomet, kai panaikinus baudžiavą dvarų ekonomika pastebimai
sumenko, atsirado palanki terpė kur-

Matyt, darykloje verslas klestėjo, jei kabinete buvo net trys telefono aparatai!

tis bravorams miestuose. Būta ir išimčių: Kauno mieste pramoninės aludarystės pradžia reikėtų laikyti XIX a.
6 dešimtmetyje pradėjusį veikti I. B.
Volfo alaus bravorą. Tad prieniškė
įmonė nedaug tenusileido: bravoro istorija Prienuose skaičiuojama nuo
1868 m. Tiesa, esu beveik tikras, kad
alumi Prienuose pakvipo ne anksčiau,
kaip XIX a. 8 dešimtmečio pabaigoje ar
net dar kiek vėliau.

Ar caro valdomoje Lietuvos bei Lenkijos teritorijoje buvo arši konkurencija tarp
aludarių?
Pagaminamo alaus kiekiai liudija,
kad alus buvo mėgstamas. Po Didžiojo karo, iki pat sovietinės okupacijos,
jau niekuomet jo nebebuvo gaminama
tiek daug. Kad konkurencijos būta, liudija Kauno didžiųjų aludarių konkurencinė kova: jai tęsiantis iš rinkos
buvo išstumtas vienas iš gamintojų –
F. Engelmanas – iš jo nupirkus gamybą ji sutelkta minėto I. B. Volfo ir dar
vieno Kauno pramonininko – A. Soloveičiko rankose. Prienų bravorui konkurenciją galėjo sudaryti ir kauniškiai, ir aplinkinių dvarų, ir tolimesni
– Lenkijos karalystės bravorai.
Berods, Pirmojo pasaulinio karo metu
darykla sustabdė gamybą. Nupieškite
mūsų skaitytojams tuometinį Prienų portretą.
Prienų bravorą sunaikinti nespėta – vokiečiams tuo pačiu atiteko ir dalis jau nebešviežio alaus, ir salyklo atsargos. Brangesni įrengimai sunaikinti arba išvežti Suvalkų gubernatoriaus parėdymu, vykdant bendrą evakuacijos planą. Ar vokiečiai atgaivino
gamybą? Tokių duomenų nėra, o ir
vargu, ar tai būtų buvę įmanoma suniokotame bravore. Visą vokiečių buvimo Lietuvoje laikotarpį neveikė nė
vienas Lietuvos teritorijoje buvęs
alaus bravoras. Vargu ar vokiečiai
tapo blaivininkais: visai įmanoma,
kad savo ir labiau pasiturinčių lietuvaičių poreikius jie tenkino atvežtiniu alumi – kad ir iš netoli esančių
Rytprūsių. O apskritai – daug kur
okupuotuose kraštuose bandyta taikyti kažką panašaus į „sausą įstatymą”.
Tęsinys ketvirtadienio laidoje

Istoriniai eksponatai ir dokumentai – iš Raimundo
Mariaus Lapo (Čikaga) asmeninio archyvo.
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L I E T u VA I r PA s A u L I s
Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva dalyvauja NATO krizių valdymo pratybose
Vilnius (Mano vyriausybė) – Š. m.
spalio 4–11 dienomis Lietuva jau devintąjį kartą dalyvauja NATO krizių
valdymo pratybose (angl. Crisis Management Exercise 2017, CMX17), kurių tikslas – patikrinti Aljanso ir partnerių konsultacijų bei sprendimų
priėmimo procedūras strateginiu politiniu ir kariniu lygiu.
Šiose pratybose dalyvauja ir sprendimus priiminėja NATO būstinė bei sąjungininkų sostinių institucijos, taip
pat abiejų strateginių vadaviečių ci-

vilinis ir karinis personalas. Tai Aljansui aktualios Šiaurės Atlanto sutarties 4 ir 5 straipsnių pratybos, įgyvendinamos atsižvelgiant į NATO Varšuvos vadovų susitikimo sprendimus.
CMX17 pratybos paremtos fiktyviu, tačiau realistišku scenarijumi,
jose naudojami hibridinio karo elementai.
Siekiant tobulinti NATO ir Europos Sąjungos atsako į krizes koordinaciją, kartu bus rengiamos paralelinės ir koordinuotos pratybos su ES.

Įsilaužiama į NATO karių telefonus
Vilnius (BNS) –Į Lietuvą
atvykstantys NATO kariai yra
informuoti apie galimus įsilaužimus į išmaniuosius telefonus. Tai patvirtino Krašto
apsaugos ministerija (KAM),
reaguodama į JAV dienraščio
„Wall Street Journal” pranešimą apie tai, kad Rusija taikosi į NATO karių telefonus
Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
„Lietuvos kariai bei visi
dirbantys, tarnaujantys kraš- Į Lietuvą atvykstantys NATO kariai perspėjami dėl
KAM nuotr.
to apsaugos sistemoje kasmet grėsnių įsilaužiant į jų telefonus.
supažindinami su galima riziKariuomenės kibernetinio šnipika naudojantis išmaniosiomis technologijomis, taip pat su būtina infor- nėjimo ekspertai sakė, kad bepilotės
macijos, duomenų apsauga, kartu ra- skraidyklės ir duomenų iš mobiliųjų
ginami atsakingai naudotis ryšių prie- telefonų rinkimas gali reikšti, jog Rumonėmis”, – informavo KAM. NA- sija bando stebėti karius naujosiose
TO šalių kariai, pareigūnai bei vyriau- NATO bazėse, kad pamatytų, ar ten
sybių atstovai sakė „Wall Street Jour- nėra dislokuota daugiau karių nei Alnal”, kad Rusija surengė įsilaužimo į jansas skelbė viešai.
Estijos Tapos karinėje bazėje,
karių telefonus kampaniją, kuria, jų
teigimu, siekta gauti operatyvinės in- esančioje netoli sienos su Rusija, disformacijos, įvertinti pajėgų galią bei lokuoti kariai sausį, prieš pat atvykstant britų ir prancūzų kariams, skunįbauginti karius.
Kariškiai tvirtina, kad ta kampa- dėsi, kad su jų telefonais vyksta „keisnija taikomasi į 4 tūkst Aljanso karių, ti dalykai”, pranešė vienas su situacišiemet dislokuotų Lenkijoje bei Balti- ja susipažinęs pareigūnas.
Per tyrimą išsiaiškinta, kad Rusija
jos šalys.
Jos taikiniu tapo ir JAV armijos per nešiojamąją anteną prisijungė prie
pulkininkas leitenantas Christopher telefonų, buvusių toje vietovėje, sakė
L’Heureux, liepą pradėjęs vadovauti pareigūnas. Tas įrenginys perimdavo
NATO bazei Lenkijoje. Jis pasakojo, duomenis, siunčiamus iš mobiliųjų
kaip grįžęs iš šaudymo pratybų pa- telefonų, ir ištrindavo juose buvusią inmatė, kad buvo įsilaužta į jo išmanųjį formaciją.
Tuo metu Latvijoje prie vieno
telefoną „iPhone” ir pranešta apie tariamą jo dingimą. Programišius per amerikiečių kario, laukusio eilėje į
rusišką IP adresą mėgino nulaužti rungtynes, priėjo kažkoks asmuo ir
antrą dvigubos slaptažodžių sistemos ėmė dėstyti šiam jo asmeninio gyvenimo detales, informaciją apie jo artilygį, teigė karininkas.
Karininkas, rengiantis taktines muosius. Panašus incidentas įvyko ir
karių pozicijas potencialiai Rusijos in- su kitu JAV kariu, tarnaujančiu Lenvazijai atremti, išsiaiškino, kad per te- kijoje. Manoma, kad tai buvo rusų
lefoną buvo sekama ir jo buvimo vieta. agentų darbas.

Lietuvos parlamentarams patikėtos svarbios pareigos
Vilnius (ELTA) – Pirmadienį pasibaigusioje NATO Parlamentinės
Asamblėjos (PA) sesijoje aktyvi Lietuvos Seimo delegacijos veikla buvo
aukštai įvertinta – net trys delegacijos
nariai išrinkti eiti svarbias Asamblėjos pareigas.
Seimo delegacijos pirmininkė
Rasa Juknevičienė antrajai kadencijai
buvo išrinkta Asamblėjos viceprezidente. Ji taip pat išrinkta NATO PA Politikos komiteto Partnerysčių pakomitečio vicepirmininke.
Seimo delegacijos NATO PA pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas
išrinktas Gynybos ir saugumo komiteto Saugumo ir gynybos pajėgumų pa-

komitečio vicepirmininku, o delegacijos narė Aušrinė Armonaitė tapo
Ekonomikos ir saugumo komiteto Ekonominio vystymosi pakomitečio pranešėja.
Pagrindinės šios sesijos pranešimų ir diskusijų temos buvo agresyvios
Rusijos politikos keliamos grėsmės,
transatlantiniai santykiai, saugumas
nuo Arkties iki Juodosios jūros, padėtis Sirijoje ir Afganistane, kova su terorizmu, hibridinėmis grėsmėmis, dezinformacija ir propaganda, procesai
Vakarų Balkanuose. Šioje sesijoje Juodkalnija dalyvavo jau kaip visateisė
NATO ir Asamblėjos narė.

Vienybė mitinge – 350 tūkst. žmonių
Barcelona (ELTA) – Į spalio 8 dieną Barcelonoje vykusį mitingą už Ispanijos vienybę susirinko maždaug
350 tūkst. žmonių, pranešė vietos policija. Tuo tarpu organizatorių teigimu,
proteste dalyvavo nuo 930 iki 950 tūkst.
žmonių.

Protestas surengtas reaguojant į
separatistų Katalonijos lyderių planus paskelbti šio pasiturinčio regiono
nepriklausomybę. Tuo tarpu Katalonijos premjeras Carles Puigdemont
patvirtino planus skelbti nepriklausomybę.

Nepripažins Katalonijos nepriklausomybės
Madridas (ELTA) – Katalonijos nepriklausomybės paskelbimas neturės
jokios galios, įspėjo Ispanijos ministras
pirmininkas Mariano Rajoy, pridūręs,
kad neatmeta galimybės laikinai panaikinti regiono autonomiją.
M. Rajoy teigė: „(Ispanijos) vyriausybė padarys viską, kad užtikrintų, jog nepriklausomybės paskelbimas
niekur nevestų.”

M. Rajoy patikino, kad dėl augančios politinės įtampos išankstinių nacionalinių rinkimų šaukti neketina.
Remiantis galutiniais praėjusį sekmadienį, spalio 1 dieną, įvykusio referendumo dėl Katalonijos nepriklausomybės rezultatais, 90 proc. iš 2,3 mln.
balsavusių katalonų pasisakė už atsiskyrimą nuo Ispanijos. Referendume
dalyvavo 43 proc. regiono gyventojų.

D. Trump nusitaikė į kontracepciją ?
Washingtonas (BNS) – JAV prezidento Donald Trump administracija
atšaukė sveikatos apsaugos sistemos
reformos, vadinamosios „Obamacare”, nuostatą, kuri įpareigojo darbdavius mokėti už savo darbuotojų kontraceptines priemones.
Ši nuostata nebegalios visoms komercinėms įstaigoms. Anksčiau šiais
metais tokia išimtis buvo pradėta taikyti JAV religinėms institucijoms.
Toks JAV administracijos sprendimas supykdė teisių gynimo grupes,
gydytojus, demokratus ir gausybę paprastų piliečių, kurie savo nepasitenkinimą reiškė socialiniame tinkle

„Twitter”. Tuo tarpu organizacija
„American Civil Liberties Union”
(ACLU) pagrasino dėl tokio sprendimo
kreiptis į teismą.
Kol kas neaišku, kiek moterų paveiks naujasis įstatymas. D. Trump administracijos skaičiavimais, paremtais
darbdavių ieškiniais dėl „Obamacare”
reikalavimo visiškai padengti darbuotojų išlaidas kontraceptinėms priemonėms, tokių moterų tebus apie 120 000.
2016-aisiais atliktame vyriausybės tyrime sakoma, kad „Obamacare” garantavo nemokamą kontracepciją 55,6 mln. moterų, turinčių privatų
sveikatos draudimą.

Las Vegas žudiko motyvai vis dar nėra visiškai aiškūs
Las Vegas (ELTA) – Praėjus savaitei po daugiausiai gyvybių JAV istorijoje nusinešusių šaudynių, išpuolį tiriantys pareigūnai pripažino vis
dar neatskleidę aiškaus šaulio poelgio
motyvo.
„Vis dar nežinome aiškaus motyvo ar priežasties, kodėl taip buvo pasielgta”, – sakė Las Vegaso policijos de-

partamento šerifo pavaduotojas Kevin McMahill.
Koncerto metu Las Vegase šaudyti pradėjęs 64-erių Steven Paddock nužudė 58 ir sužeidė daugybę kitų žmonių.
„Islamo valstybė” prisiėmė atsakomybę už išpuolį, bet K. McMahill teigia, kad pareigūnai nerado jokių sąsajų.

„Zapad“ pratybose išbandė ne vien konvencinį ginklą
Vilnius („Verslo žinios”) – Prieš
„Zapad” pratybas Vakarinėje Latvijos dalyje sutrikęs mobilusis ryšys
buvo Rusijos kibernetinė ataka, sako
Latvijos ir NATO pareigūnai.
Prieš prasidedant „Zapad” pratyboms Vakarų Latvijoje sutriko mobilusis ryšys. Apie tai pranešė Juris
Binde, Latvijos ryšio bendrovės „Latvijas Mobilais Telefons” vadovas.
Sutrikimus bendrovė fiksavo ne visame savo tinkle, o tik 900 megahercų
(Mhz) juostoje. Jis pridūrė, kad, bendrovės žiniomis, sutrikimų šaltinis
buvo kažkur jūroje. Manoma, kad dažniais, labai artimais 900 Mhz juostai,
vykdoma dalies Rusijos karinių pajėgų komunikacija.
„Reuters” skelbia, kad ryšio sutrikimus greičiausiai lėmė panaudotas Rusijos siųstuvas, veikiantis Kaliningrade.
„Rusija greičiausiai panaudojo labai galingą mobilaus ryšio trikdžius
leidžiantį siųstuvą Kaliningrade. Jis
nebuvo nukreiptas į Latviją, siuntė
signalus link Gotlando ir Alandų salų.
Tačiau tai paveikė ir dalį Latvijos”, –
„Reuters” cituoja Karlis Serzant, Latvijos parlamento Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotoją.
Latvijos pareigūnai įtaria, kad
Rusija buvo nusitaikiusi ir į pagalbos
numerio 112 liniją, kuri pirmą kartą
neveikė rugsėjo 13-ąją, prieš pat pra-

„Scanpix” nuotr.
sidedant „Zapad” pratyboms.
Kaip „Reuters” sakė NATO žvalgybos pareigūnai, didžiausią nerimą
kelia tai, kad kibernetiniai ginklai Rusijai „Zapad” pratybose buvo svarbiausi ir ji praktikavosi juos naudoti
kaip puolamąją priemonę.
Vakarų diplomatai ir karininkai
pažymi, kad ne visos NATO valstybės
yra pasirengusios reaguoti ir tinkamai
atsakyti į tokius Rusijos veiksmus, todėl Rusijos technologinis pranašumas
šioje srityje gali sukelti pavojų NATO
komunikacijoms ir radarams.
Ben Hodges, JAV pajėgų vadas
Europoje, sakė, kad Rusija per paskutinius trejus metus išvystė „reikšmingus kibernetinio karo pajėgumus”.
„Daugelis jų buvo demonstruojami
‘Zapad’ pratybų metu”, – pažymėjo B.
Hodges. Tą patį sako ir kibernetinio
saugumo specialistai.
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Laisvalaikis su DRAUGU
malonus poilsis ir
inteligentiškas pokalbis
bet kur ir bet kada

Užsitikrinkite šią draugiją
prenumeruodami laikraštį
Suteikite šį malonumą ir savo
artimiesiems
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A†A
LIUCIJA KRUTULIENĖ
VALATKAITYTĖ
mirė 2017 m. spalio 5 d.
Gimė 1927 m. balandžio 4 d. Kaune, Lietuvoje.
1944 metais su šeima pasitraukė į Vokietiją. Penkerius metus
gyveno Spakenbergo pereinamojoje stovykloje. 1949 m. rugpjūčio
mėn., padedama geraširdžių draugų, Liucija su šeima atvyko į JAV
ir apsigyveno Čikagoje. 1950 m. balandžio mėn. Liucija susituokė
su Severinu Krutuliu. Pora susilaukė dviejų sūnų ir dukters. Šeima visą laiką gyveno Čikagoje ir jos apylinkėse.
2010 m. birželio mėn. Severinas iškeliavo Amžinybėn, o 2016 m.
lapkričio mėn. Dievas pasišaukė ir Liucijos jauniausiąjį sūnų Edvardą. Nors nuo 2010 m. Liucija gyveno viena, ji visada palaikė glaudžius ryšius su savo artimaisiais.
Netekę brangios, mylimos motinos, uošvės, močiutės ir sesers
liūdi: sūnus Arūnas su žmona Irena; duktė Jūratė Neuman su vyru
George bei vaikais Nicholas, Alex ir Melissa; marti Wendy su sūnumi Myles; sesuo Dalia Pauliukonienė su vyru Rimantu bei vaikais Audriumi, Dana Mc Causland su vyru John ir vaikais, Lidija Oles su šeima ir Vilija. Kartu liūdi artimieji Lietuvoje.
Laidotuvės įvyks spalio 16 d., pirmadienį. Atsisveikinimas vyks
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo 9 val. r. iki 10:30 val.
r. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos 10:30 val. r. Po Mišių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Kviečiame šeimos narius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir prisiminti a. a. Liuciją savo maldose.
Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui
,,Saulutė” (Sunlight Orphan Aid for Lithuania) arba Lietuvių Fondui.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A†A NIJOLĖ RITA
BUTKUTĖ ŠAKENIENĖ
mirė spalio 8 d. Atsisveikinimas vyks spalio 10 d., antradienį,
nuo 4 val. p. p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose. Mišios už velionės sielą bus aukojamos spalio 11 d., trečiadienį, 10 val.
r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Bus palaidota Tautinėse kapinėse. Laidotuvės privačios.

DAnTŲ gyDyTOjAI

AKIŲ lIgOs

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

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

ADVOKATAI

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

Kaina naujiems prenumeratoriams:
metams – 120 dol., internetu – 115 dol.
pusmečiui – 65 dol.
ketvirčiui – 30 dol.
Daugiau informacijos tel. 630-805-1404
arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Geriausia dovana –

www.draugas.org

DRAUGAS

Šimtametei Čikagos bendrovei
reikalingi staliai ir surinkėjai.
Dirbate su mediena?

Tai pažinčių ir susitikimų vieta
Padovanokite lietuvišką pasaulį!
www.draugas.org

Puiki vieta įsidarbinti.
Viršvalandžiai ir kiti priedai, pradinis
atlyginimas – 11 dol. už 1 val.

www.facebook.com/draugolaikrastis

708-780-0070, Ext. 4850.

Adresas: 4616 W.19th Street,
Tel:

http://draugokalendorius.org
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■ Visuotinis Pal. J. Matulaičio misijos narių
susirinkimas vyks spalio 15 d., sekmadienį,
12:15 val. p. p. Laukiame visų.
■ Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje vyks Lietuvių
rašytojų draugijos literatūrinė popietė ,,Pavasaris rudenį”. Programoje dalyvaus kun.
Valdas Aušra, Sandra Avižienytė, Teresė Bogutienė, Aldona Česnalevičienė, Kornelijus
Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Daiva Valeria Karuža ir Vilija Vakarytė. Meninę programą atliks solistė Nijolė Penikaitė, akompanuos Jūratė Lukminienė. Vaišės. Visi kviečiami ir laukiami.
■ Spalio 28 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Public
Housing Museum kviečia pasidalinti savo istorijomis tuos, kurie dėl įvairių priežasčių paliko savo gimtinę ir rado naujus namus čia,
Amerikoje. Renginys vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
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IL. Dalyvius kviečiame atsinešti daiktų, kurie labiausiai primena paliktus namus. Renginys nemokamas, tačiau planuojančius dalyvauti prašome registruotis: https://www. chicagoculturalallience.org/pressroominherit1/
■ Akademikų sąjūdžio Čikagos skyriai (ASD,
Korp Vytis, Filisteriai) spalio 28 d., šeštadienį, 6 val. v. kviečia visus į Akademikų metinę šventę, kuri vyks ,,Chateau Orleans”, 8025
S. Cass Avenue, Darien, IL. Pasirodys ,,Antras kaimas”. Vietas užsisakyti tel. 630-2436302.
■ Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 12 d., šeštadienį, 11 val. r.
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

Spalio 15 d., sekmadienį, 11 val. r. šv. Mišių metu
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

STUDIUM

6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629

giedos Šiaulių universiteto mišrus choras

Po šv. Mišių – choro STUDIUM koncertas.
Meno vadovė ir dirigentė – Birutė Janonienė
Chormeisteris – Juozas Gavenauskas
Koncertmeisterė – Jūratė Deveikytė

■ Jaunimo centrui Čikagoje prižiūrėti skubiai reikalingi vyras ir moteris. Reikia turėti Social Security #. Butas Centre – nemokamai.
Teiraukitės tel. 773-507-8692 (Neringa).

Daugiau informacijos – tel. 708-268-3656 (Kęstutis)

Kur susitinkame aš ir tu!

DRAUGO

pokylis
2017 m. spalio 29 d.,
sekmadienį,

S. Balzekas Jr. su muziejaus darbuotojomis (iš k.): Daiva Karužaite, Ieva Ulozaite, Regina Vasiliauskiene, Rita Janz ir Karile Vaitkute.
Balzeko muziejaus nuotr.
Stanley Balzekas Jr., lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje įkūrėjas ir prezidentas, Lietuvos garbės konsulas sekmadienį atšventė savo 93 gimtadienį. Garbus JAV lietuvis tvirtina, kad tai tik eilinis gimtadienis, todėl keldamas šampano taurę sveikino kitus – tuos,
kurie jau atšventė ir tuos, kurie dar švęs savo gimtadienius. Jis kvietė visus džiaugtis gyvenimu ir jį švęsti. Jumoro jausmo nestokojantis S. Balzekas Jr. jį pasveikinti atėjusiam
LR generaliniam konsului Čikagoje Mantvydui Bekešiui sakėsi esąs dar per jaunas kandidatuoti į šalies prezidento postą.
Balzeko muziejaus info

Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje
14911 127th St., Lemont, IL
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Pradžia – 12 val. p. p.
Pietūs – 1 val. p. p.
Kaina asmeniui – 70 dol.
Bilietus galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

tel. 773-585-9500,
administracija@draugas.org
www.draugas.org • www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh
www.facebook.com/draugolaikrastis

Skaitykite „Draugą” oro uoste, autobuse,
vasarnamyje, gamtoje – visur, kur tik norite,
naudodamiesi iPad!
www.draugas.org

