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Kava turi būti juoda kaip velnias, karšta kaip pekla, tyra kaip angelas ir saldi kaip meilė. – Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Šv. Kazimiero lit. m-la: baigėsi dar
vieneri mokslo metai – 6 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Vietovardžiai 2019 – rinkime 
gražiausią pavadinimą – 9 psl.

DRAUGAS pradėjo 111-uosius metus!

Gražiai atšventėme dar vieną ypatingą – 110-ąjį ,,Draugo” gimtadienį.

Šventėme iš širdies – labiausiai džiaugėmės sulaukę daugybės sveiki-

nimų ir būrio svečių. Dar kartą gavome progą įsitikinti, kad ,,Draugas”

turi nemažai draugų. Didelį gimtadienio tortą ,,suragavome” greitai ir iki tru-

pinėlio. Tikimės, kad kitam laikraščio jubiliejui reikės dar didesnio torto, nes

mūsų skaitytojų, draugų ir rėmėjų gretos gausės. Reportažą apie ,,Draugo”

gimtadienio šventę žadame spausdinti ateinančio šeštadienio numeryje. 

,,Draugo”
gimtadienio
šventėje – 
ir torto raga-
vimas 

A.  Kižytės ir D. Sokienės nuotraukos

Pirmadienį, liepos 15-ąją, Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda Prezidentūroje su-
sitiko su projekto „Misija Sibiras’19” komanda, po-

ryt išvyksiančia į Kazachstaną. 
Prezidentas, „Misijos Sibiras’19” dalyviams per-

duodamas simbolinę žvakelę, kuri bus uždegta ant lie-
tuvių kapų, pabrėžė, kad šis projektas taip pat atspin-
di vienos Lietuvos idėją, nes įtraukia pilietišką jauną-
ją kartą ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Tarp še-

šiolikos projekto dalyvių yra ir Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose gyvenanti lietuvė Marija Čyvaitė, pažadėjusi
savo patirtimi po ekspedicijos pasidalyti su JAV lietu-
vių bendruomene. Marija – antroji Amerikos lietuvaitė,
dalyvaujanti nuo 2006 m. plėtojamame projekte.

„Misijos Sibiras’19” dalyviai padėkojo Prezidentui
už palaikymą ir įteikė ekspedicijos marškinėlius.

Prezidentūros inf.

Pirmąją Prezidento darbo dieną – 

Prezidentas su ekspedicijos dalyviais. Marija Čyvaitė – paskutinėje eilėje antra iš dešinės. Roberto Dačkaus nuotr.

susitikimas su ,,Misija Sibiras” dalyviais
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AUDRONĖ GIRININKIENĖ

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna-
vimo dienos šventė Žeimelio miestelyje
(Pakruojo r.) man priminė Lietuvos
prezidentės pareigas bebaigiančios
Dalios Grybauskaitės kvietimą valsty-
bines šventes švęsti išradingai. Žei-
melio atveju pridėčiau – dar ir pra-
smingai, mat galėjusi būti „sausa” ir ofi-
ciali šventė buvo įvairiapusė ir sodri, –
buvo sujungtos trys progos – metinė
miestelio šventė, Valstybės diena ir
paminėti 2019-ieji – Lietuvos vieto-
vardžių metai (2019-ieji dar pavadinti
ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų at-
minimo bei partizanų vado Jono Že-
maičio-Vytauto metais). 

Vieniems žeimeliečiams ir jų
svečiams buvo gražu pasiklau-
syti savų ir atvykėlių daini-

ninkų koncertų, kitiems pasijaudinti
stipruolių varžybose, kurias surengė
galiūnų sporto klubas „Uranas”, vai-
kams, žinoma, pažaisti ir pasmagu-
riauti nekasdieniais skanumynais, se-
niūnijai (seniūnė Vitalija Dobrovols-
kienė), kuri rengė šventę – parodyti, ko-
kių talentingų žmonių čia esama. Bet
visų viršiausias, mano galva, buvo
Žeimelio gimnazijos kraštotyros bū-
relio vadovės Reginos Noreikienės su-
manymas – prieš Valstybės dieną su-
rengti gražiausio apylinkės vietovar-
džio konkursą (kurį vykdė kartu su
muziejaus „Žiemgala” vedėja Daiva
Skrupskelyte) ir šventės dieną pa-
skelbti rezultatus, taip atsiliepiant į
šūkį nepamiršti nykstančių, prisi-
minti išnykusius ir paminėti esamus
vietovardžius, kurie mums brangūs, su
kuriais mes augome ir suaugome. Taip
buvo pavadinta ir šventė – „Vardais
kalba žemė”. Balsuoti buvo  galima in-
ternetu ir Žiemgalos muziejuje, vei-
kiančiame miestelyje. Balsavo dau-
giau kaip tūkstantis žmonių, o tai reiš-
kia, kad balsavime dalyvavo ne vien da-
bartiniai žeimeliečiai, bet ir daug iš šio
krašto išėjusiųjų. Ir tai taip pat reiškia,
kad ši tema mus jaudina. 

Siūlymai Amerikos lietuviams

O šią temą plėtoju todėl, kad pa-
raginčiau Amerikos lietuvius sureng-
ti panašias šventes ar panašius kon-
kursus Vietovardžių metų proga. Gal
ne gražiausio vietovardžio, nes jie
nėra lietuviški (nors galima paieškoti
ir lietuviškų, pvz., Čikagoje veikė „Gin-
taro” parduotuvė, dabar dar tebėra
Lietuvių – Lithuanian – gatvė), gal
gau siausiai gyventos lietuvių, gal ma-
žos, bet garsios, gal kur daugiausiai vei-
kė organizacijų, kur buvo aktyviausios
bendruomenės, kur kuri bendruome-

nė kuo nors išsiskyrė iš kitų (pvz., ma-
žiausia bendruomenė, pastačiusi di-
džiausią bažnyčią) ir t.t. Būna ir buvo
visokių kitokių, kaip nors pasireiš-
kusių. Skaitydama istorinio „Drau-
go” kopijas internete (raginčiau vi-
sus retkarčiais atsiversti senus laik-
raščio puslapius – labai įdomu, jie
„Draugo” prenumeratoriams lengvai
prieinami – tereikia atsiversti „Drau-
gą” internete ir įeiti į archyvą; skaitai
kaip kokią istorijos knygą) esu radusi
lietuvį prieš gal 70–80 m. apgailestau-
jant, kad jų miestelis purvinas, jame

daug girtuokliaujančių,
o štai kaimyninis – labai
tvarkingas, švarus, ten
daugumą sudaro lietu-
viai, kurie renka savo
miestelio burmistrus,
policininkus ir kitokią
lietuvišką valdžią. 

Gražų pavyzdį pa-
rodė entuziastai
iš Lietuvos Au-

gustinas ir Aistė Žemai-
čiai, kurie per keletą
metų pervažiavo didžią-
ją dalį Amerikos ir ap-
lankė jeigu ne visas, tai
daugelį lietuviškų vie-
tų, jas suregistravo, nu-
fotografavo ir įamžino,
įkūrę internete specialų
puslapį ir žemėlapį. Be-
reikia jų darbo vaisiais
pasinaudoti: žr. interne-
tinę lietuviško paveldo
užsienyje enciklopediją
„Gabalėliai Lietuvos”,
http://www.gabaleliai-
lietuvos.lt. O juk dar yra
ir puiki proga – Vieto-
vardžių metai tik įpusė-
jo. Kodėl negalėtų, pvz.,
Illinois lietuvių organi-
zacijos susiburti ir taip

pat pažymėti Vietovardžių metus – su-
rengus lietuviškų vietų paminėjimą ar
net jų lankymą. Kaip buvo raginę Že-
maičiai, galėtų net būti rengiami ke-
lionių turai po lietuviškas vietas. Tai
būtų naujos progos pabendrauti ir pa-
sidomėti Amerikos lietuvių istorija, pa-
gilinti žinias. Bent jau Illinois ir Penn-
sylvanijos lietuviškų vietų tikrai per
dieną neapvažiuotum. Tie vietovių,
kur kažkada gyventa lietuvių, vardai
vėl įeitų į lietuviško gyvenimo apy-
vartą, atsibustų ir sukrustų lietuviškų
šaknų turintys tų vietovių amerikie-

čiai, o gal kai kuriose vietose net vėl įsi-
žiebtų lietuviški žiburėliai. Taip būtų
prikelta Amerikos lietuvių istorija.

Žeimelio vietų vardų likimas

O štai ką sužinojo Žeimelio kraš-
totyrininkai apie savo kraštą minėdami
Vietovardžių metus: Žeimelio seniūni-
jos ribose buvo 68 gyvenamosios vieto-
vės, 1 miestelis, 64 kaimai ir 3 viensė-
džiai. Šiuo metu beliko 1 miestelis, 40
kaimų ir du viensėdžiai. Pristatydama
balsavimo rezultatus kraštotyrininkė
Regina Noreikienė miestelio šventėje
kalbėjo: „Įvairiai šiandien atrodo tie že-
mės lopinėliai, dirbami laukai, likę so-
dybų ąžuolai, kryžiai, atminimo ak-
menys, sodai ar tušti negyvenami tro-
besiai. Kiekvienas žemės lopinėlis turi
vardą, tačiau jie pamažu nyksta iš že-
mėlapių ir žmonių atminties. Kiekvie-
nas gyvenamo ar gamtinio objekto pa-
vadinimas yra mūsų protėvių paliktas
kodas. Varduose užšifruota svarbi kraš-
to informacija, istoriniai įvykiai, mi-
tologiniai personažai, gyvenusių žmo-
nių pavardės, amatai ir t.t. Vyresnių
žmonių kartos dar daug mena ir žino,
todėl įvairiais būdais turime tai įam-
žinti ir perduoti informaciją jaunimui.
Žeimelio gimnazijos kraštotyrininkai
ruošia kraštotyrinį darbą apie vieto-
vardžių kilmę ir jų įamžinimą”. 

Gražiausio seniūnijos vardo rin-
kimai Žeimelyje vyko keletą mėnesių.
Gražiausiais vardais išrinkti: Žeimelis,
Akmenėliai, Lauksodis, Kūkai, Trum-
pakojai, Steigviliai, Geručiai, Zyliai,
Bardiškiai, Mažučiai (gražiausias vie-
tos vardas yra tas, kur gimei, kur tavo
prisiminimai, kur širdis). O tokie var-
dai kaip Moniūnėliai, Krembliai, Gu-
deliai ir daugelis kitų jau išnyko. Žei-
meliečiai siūlo juos įamžinti statant
kryžius, paminklus, rašant kaimo is-
torijas, kuriant filmus arba tais vardais
pavadinant naujas gatves, objektus,
bendrijas. Žeimelyje senaisiais var-
dais yra pavadintos dvi gatvės – Kai-
relių ir Vydžių, Mikoliškio kaime – Dir-
žių ir Plonėnų,  Mažučiuose – Kostan-
tų, Steigviliuose – Beržtalio ir Skaru-
lių. Glebavo dvaro vardu pasivadino
medžiotojų būrelis. Pro Žeimelio se-
niūniją tekančio upelio, kuris turi ne
vieną vardą (Beržtalis, Berštolis, Ber-
žutėlis, Beržtelis), pasivadino Bardiš-
kių kaimo folkloro ansamblis – „Ber-
žutėliu”. Beržtalio vardu pavadintas
Žeimelio gimnazijos sporto klubas,
Žeimelio žvejų klubas. 

„Jeigu ateityje kam prireiks pa-
vadinimų, atsigręžkite į vietovardžius
– aplink jų tiek daug, jie prasmingi ir
istoriškai labai svarbūs mūsų kraš-
tui”, – baigdama projekto pristatymą
sakė R. Noreikienė, išradingoji kraš-
totyrininkė, įdomiausių projektų au-
torė.

Švęskime prasmingai

Kraštotyrininkė Regina Noreikienė su pagalbininke Meilute Gurgždyte, būsimąja penk-
toke, pristato projektą Vietovardžių metams.  Autorės nuotraukos

Šventės Žeimelyje  „Vardais kalba žemė” dalyvių laukia mal-
kų pjovimo rankiniu pjūklu, jau beužmirštamu šiuolaikiniame
kaime, rungtis.
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koks jis, naujasis
Prezidentas?

Šeima

G.Nausėda pagal kilmę – žemaitis. Jo seneliai ir
iš mamos, ir iš tėvo pusės buvo žemaičiai. Vie-
nas G. Nausėdos senelių XIX a. pab. – XX a. pr.

buvo išvažiavęs į JAV, dirbo anglių kasyklose, o grį-
žęs į Lietuvą iš uždirbtų pinigų įsigijo malūną.
Prezidentas gali susikalbėti žemaitiškai, nors teigia,
kad ne itin gerai. 

G. Nausėdos mama Ona Stasė kilo iš Lazdinin-
kų kaimo Kretingos rajone, tėvas Antanas – iš Tau-
ragės krašto. Tėvai susipažino ir šeimą sukūrė
Klaipėdoje, susituokė 1956 m. Mama mirė 2014 m., 90-
metis tėvas gyvena Klaipėdoje. Prezidentas turi vy-
resnę seserį, vardu Vilija, kuri gimė 1959 m. Ji – irgi
ekonomistė. 

G. Nausėda gimė Klaipėdoje 1964 m. gegužės 19
d. Vardas „Gitanas” yra ispaniškos kilmės, jis reiš-
kia „čigonas, klajoklis”. Tai retas Lietuvoje vardas:
VLKK duomenimis, nuo 1979 m. šis vardas kūdikiui
nė karto nebuvo duotas dažniau negu sykį per me-
tus, o iš viso po Nepriklausomybės atkūrimo 1990–
2013 m. laikotarpiu Gitano vardas kūdikiams duotas
vos 7 kartus.

Mokėsi Klaipėdos 5-ojoje vidurinėje mokykloje
(dabar Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla). Vai-
kystėje lankė muzikos mokyklą, dainavo berniukų
chore „Gintarėlis”.

Su būsimąja žmona Diana G. Nausėda susipa-
žino pusseserės vestuvėse 1987 m. Vestuvėse jie
abu buvo su kitomis poromis, tačiau G. Nausėda su-
prato, kad Diana jį labiau domina, ir ėmė jai atkak-
liai asistuoti, rodyti dėmesį. „Pats negalėjau patikėti,
koks esu įžūlus, nes šiaip tikrai toks nebūnu. Bet tą
kartą buvau. Negalėčiau pasakyti, kad tada savo keis-
ta elgsena padariau gerą įspūdį, bet pamiršti manęs
ji turbūt irgi negalėjo”, – vėliau prisiminė G. Nau-
sėda.

G. Nausėdos žmona Diana irgi yra baigusi eko-
nomikos mokslus, ilgai dirbo tarptautinės prekybos
apranga įmonės atstovybėje Vilniuje, dabar dėsto
Tarptautinį protokolą Vilniaus universiteto Verslo
mokykloje.

Pora užaugino dvi dukras – 26 metų Gedailę ir
23 metų Ugnę. Abi jos šiuo metu gyvena užsienyje –
Gedailė baigė architektūros magistrantūrą ir ieškosi
darbo, Ugnė dar studijuoja. 

Būstą Pavilnyje G. Nausėda įsigijo 2006 m. Jis yra
pasakojęs, kad 47 kvadratinių metrų ploto namuką
įsigijo iš keramikų šeimos, vėliau namukas liko
įmontuotas į dabartinį namą. „Jie pardavinėjo šitą
namą, nes norėjo daryti rekonstrukciją, plėsti, buvo
leidimą gavę, bet finansiškai niekaip negalėjo už-
baigti. Tada nusprendė parduoti”, – pasakojo G. Nau-
sėda. 

Didžiausia G. Nausėdos namų ūkio atsakomybė,
jo paties teigimu, buvo rūpintis, kad veja būtų tvar-
kinga – nupjauti žolę, rudenį sugrėbti lapus.

Prezidentas turi ne tik jau pagarsėjusį šunį Gri-
kį, kuris Nausėdų namuose gyvena nuo 2017 m., bet
ir katiną.

Profesinės veiklos kelias

Baigęs mokyklą, 1981 m. G. Nausėda neišlaikė ma-
tematikos egzamino, tad neįstojo į universite-
tą ir metus dirbo valytoju bei kroviku Klaipė-

dos vaistų sandėlyje. Po metų, 1982 m., jis įstojo į Vil-
niaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą.

Porą metų gyveno Vokietijoje, kur 1990–1992 m.,
gavęs stipendiją, studijavo ir dirbo mokslinį darbą.
Jo paties teigimu, ten galutinai ir susiformavo jo eko-
nominės bei politinės pažiūros.  

1993 m. apsigynęs disertaciją, G. Nausėda pra-
dėjo dirbti tuometiniame Privatizacijos ir ekono-
mikos institute, paskui Konkurencijos taryboje.
Maždaug tuo pat metu „Lietuvos ryte” pradėjo rašyti
ekonominę rubriką. Jo straipsniai patraukė Lietu-
vos banko dėmesį – 1994 m. jis sulaukė skambučio iš
Kredito įstaigų priežiūros departamento. Dvejus me-

tus padirbėjęs Kredito įstaigų priežiūros departa-
mente, jis buvo pakviestas vadovauti Lietuvos ban-
ko Politikos departamentui. 

2000 m. G. Nausėda tapo Vilniaus banko valdy-
bos pirmininko patarėju. Jo teigimu, savo paslaugas
šiam bankui jis pasiūlė pats. Su komercinio banko
vyriausiojo ekonomisto pareigybe G. Nausėda susi-
pažino Vokietijoje, Lietuvoje tokios dar nebuvo. Vil-
niaus banke pagrindinė G. Nausėdos funkcija buvo
domėtis, kas vyksta ekonomikoje, analizuoti įvairius
ekonominius sektorius, makroekonominius rodiklius
ir mėginti pagal galimybes juos prognozuoti, patei-
kiant informaciją banko klientams, komitetams
banko viduje ir visuomenei. „Tai buvo svajonių
darbas. Galėdavau skaityti ką noriu, kiek noriu, ir
dar už tai mokėdavo pinigus”, – juokavo G. Nausėda.

G. Nausėda panašias pareigas ėjo 18 metų, iki
2018 m. Jo teigimu, keisti pareigų jis niekad nenorėjo,
visada norėjo išlikti analitiku ir siūlymą užimti ki-
tas pareigas būtų supratęs kaip raginimą išeiti iš dar-
bo. 

Pomėgiai

Grožinės literatūros skaityti G. Nausėda ne itin
mėgsta – mieliau skaito publicistiką, memuarus,
istorines knygas. Viena labiausiai įspūdį pali-

kusių vaikystės knygų – Vytauto Misevičiaus „Da-
nuko Dunduliuko nuotykiai”. Jaunystėje yra per-
skaitęs daug Franz Kafka, Gabrieli Garcia Mar-
quez, Herman Hesse knygų, kurios, jo teigimu, jam
padarė įtaką kaip asmenybei.

Mėgstamiausia būsimojo prezidento vaikystės
veikla buvo futbolas. ,,Buvau lopytas sulopytas, tiek
medžiagine, tiek kūno prasme”, – yra pasakojęs G.
Nausėda.

Jaunystėje G. Nausėda daug žaidė šachmatais.

1981 m. Lietuvos jaunių varžybose Klaipėdoje užėmė
7-ą vietą, sužaidęs lygiosiomis su būsimuoju did-
meistriu Eduardu Rozentaliu, ką laiko didžiausiu
savo pasiekimu prie šachmatų lentos.

Iš trijų stipriausių Lietuvos krepšinio komandų
Prezidentas rinktųsi gimtosios Klaipėdos „Neptūną”.
Taip pat teigė, kad yra Kauno „Žalgirio” sirgalius nuo
1980-ųjų, bet jei kauniečiai finale stipriai pirmauja,
pradeda sirgti už Vilniaus „Rytą”, nes nori intrigos.
G. Nausėda taip pat mėgsta žiūrėti futbolą, ledo ritulį,
lauko tenisą. Futbole palaiko Portugaliją, ledo ritu-
lyje – Kanadą.

G. Nausėda mėgsta kolekcionuoti senas, antik-
varines knygas. Ypač jį domina XVI–XIX a. knygos,
susijusios su Lietuvos istorija. Jų jis ieško aukcio-
nuose, internete. Seniausia turima knyga – 1518 m.
pirmoji spausdinta Prūsijos istorija. Didžiausia jo,
kaip kolekcininko, svajonė – kada nors rasti neži-
nomą Mažvydo „Katekizmo” egzempliorių. G. Nau-
sėdos kolekcijoje yra ir knyga, kuri pasaulyje vie-
nintelė – 1818 m. Tilžėje išleista religinė knygelė apie
„Gyvastį bei šlovingus darbus garbės vertingo mo-
kytojaus Mertino Liuteriaus”. 

G. Nausėda yra prisidėjęs ir prie knygų leidybos.
Jo iniciatyva lietuvių ir vokiečių kalbomis išleista
knyga „Nidos mokyklos kronika”, atkurianti XX a.
pradžios Kuršių nerijos paveikslą. Ji pasakoja apie
XX a. pirmosios pusės įvykius Kuršių nerijoje – mo-
kykloje, bažnyčioje, žvejų gyvenime.

G. Nausėda moka anglų, rusų ir vokiečių kalbas. 
Su Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku ir Re-

migijumi Ruokiu yra įrašęs dainą „What a Wonder-
ful World”, o dar nebūdamas kandidatu kadaise su
Jurgiu Didžiuliu išeivijos jaunimui sukūrė dainą
„Mikro makro”. 

Nukelta į 11 psl.

Įdomūs faktai apie Gitaną Nausėdą: 

15min. nuotraukų koliažas

Prezidentas G. Nausėda su žmona Diana – šiuo metu daugiausiai dėmesio susilaukianti Lietuvos pora.        Lryto nuotr.
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TELKINIAI

JOLANTA VITKUTĖ
Specialiai ,,Draugui” – iš Meksikos

,,Prieš beveik trejetą metų nupiešiau pirmąjį
žirgą savo gyvenime. Nuo to laiko jie mane
tarsi užbūrė. Kur beeičiau, ką bedaryčiau –
visur juos pastebiu. Traukiančius vežimą, le-
kiančius per pievas, malšinančius troškulį jū-
roje… Net stebint savo sūnų, žaidžiantį
futbolą, akys nuklysta į laukuose besiga-
nančius juodbėrius”, – sako dailininkė Rita
Jančauskaitė, kurios tapybos darbų paroda
,,Spalvos lekia šuoliais” (Colores a todo ga-
lope) liepos pradžioje surengta Querétaro
Meno Centre (Centro de las Artes de Que-
rétaro), Meksikoje. 

Rita Jančauskaitė, kilusi iš Lietu-
vos, jau šešiolika metų gyvena
Meksikoje. Tačiau su tapybos pa-

slaptimis susipažino dar vaikystėje. Jos
tėtis – profesionalus dailininkas, kino
filmų plakatų kūrėjas, tad namuose vi-
sada būdavo gausybė spalvų ir popie-
riaus, o Ritai to tik ir tereikėdavo.
Spalvodavo savo svajones, piešdavo
savo dienų nuotaikas, klausydavosi
kalbų apie menininkus, vartydavo
meno albumus…

Aistra tapybai vėl atgimė Meksi-
koje. Žirgų ciklas, kuris eksponuojamas
parodoje, tarsi simbolizuoja jėgą, gro-
žį, eleganciją ir laisvės proveržį. Spal-
vų šuoliai atspindi magiškus žirgų ju-
desius – vėjyje plaikstosi migdoliniai
karčiai, perlų baltumą keičia dangaus

Anūkas
pasakoja apie
garsųjį senelį
Valstybės dienos proga LRT žurnalistai
parengė pasakojimą apie Va sario 16-
osios akto signatarą Joną Smil gevičių
(1870–1942), pakalbinę jo anūką – San-
ta Monica, Californijoje, gyvenantį vy-
riausią Smilgevičių gi mi nės palikuonį Vi-
talį Petrušį, ku ris senelį prisimena iš vai-
kystės, su juo vaikščiodavo po Užvenčio
dvarą, 1912 m. senelio pirktą iš kuni-
gaikščio Aleksandro Druckio-Liubeckio.
Dva ras buvo apleistas, senelis jį ne tik su-
 tvarkė, bet ir pavertė pavyzdiniu – ma-
lūne įtaisė turbiną, kuri gamino elektrą
dvarui ir miesteliui; malūnu galėjo nau-
dotis ir apylinkės ūkinin kai; veikė lentp-
jūvė, plytinė, spirito varykla, pieninė, kar-
pių tvenkiniai, durpynai, tabako plan-
tacija, tabako džiovykla; buvo pastaty-
ti nauji ūkio pastatai, atnaujinti darbi-
ninkų butai, įvesta elektra, pakeltos al-
gos; Už ven čio dvaro darbininkams buvo
moka mos didesnės algos negu kituose
dva ruose.

Užvenčio dvare yra gyvenusi ra šyto-
ja Šatrijos Ragana, kurios V. Pet ru-
šiui jau neteko pažinti, bet jis iš pa-

 sakojimų žino, kad senelio dvare ra šy-
toja buvo laukiama ir brangi viešnia.
Šeimoje buvo išlikusi legenda, kad Šat-
rijos Ragana ant vieno liepų alėjos me-
džio kamieno buvo išrai žiu si savo ini-
cialus, ir to pasakojimo su intriguotas
vaikas daug laiko praleido įrašo paieš-

kose, deja, jos buvo ne sėkmingos.
Per pirmąją sovietų okupaciją Smil-

gevičių šeima iš dvaro buvo iš varyta. At-
ėję vokiečiai dvaro savi nin kams ne-
grąžino, tik leido adminis t ruoti, o šei-
mai apsigyventi. Anūkas sako, kad se-
neliui dvaro netekimas buvo didžiulis
smūgis, ir po jo jis neatsitiesė ir greitai
mirė. 

Vitalis Petrušis didžiuojasi savo
seneliu ir savo šaknimis. Nors senelio
jis neteko būdamas devynmetis ber-

niukas, bet jis jam padarė didelės įtakos,
kurią jis, sako, jaučia iki šios dienos.
„Senelis buvo ramaus būdo, taktiškas,
tolerantiškas. Daug galvojo, nedaug
kalbėjo. Visi – ir savi, ir svetimi – jį
mėgo. Buvo optimistiškas, draugiškas,
labai darbštus ir išsilavi nęs. Taip pat tei-
singas, moralus, tikin tis... Senelį my-
lėjau, stengiausi kiek galėdamas su juo
pabūti. Klau sinėjau apie viską, nes ti-
kėjau, kad senelis viską supranta, žino.
Jis kantriai atsakinėdavo į mano klau-

simus, papasakodavo savo gyvenimo
nuotykių ir ką nors iš pasaulio istorijos.
La bai domėjosi ir didžiavosi Lietuvos
praeitimi, jos herojiškais valdovais, di-
dvyriais. Labiausiai pamėgau Kęs tutį,
o mažiausiai – Jogailą… Mano vaikai ir
anūkai taip pat didžiuojasi seneliu”, –
sako Vitalis Petrušis.

J. Smilgevičius Karaliaučiaus ir
Berlyno universitetuose studijavo eko-
nomikos mokslus, Peterburge dir bo
Rusijos žemės ūkio ministerijos ins-
pektoriumi, dėstė Peterburgo že mės
ūkio mokykloje. Jam buvo siūlytas vi-
ceministro postas, bet jis atsi sakė. „Se-
nelis ieškojo būdų praktiš kai pritai-
kyti savo žinias ir patirtį gerinant Lie-
tuvos žemės ūkį, ekono miką, pramonę,
prekybą, darbininkų gerovę... Atsta-
čius Lietuvos nepriklausomybę jis buvo
vienas pagrindi nių įvairių akcinių ben-
drovių steigė jų”, – didžiuodamasis sako
Vitalis Petrušis.

V. Petrušis gimė signataro Jono
Smilgevičiaus dukters Janinos Smil ge-
vičiūtės ir Petro Petrušio šeimoje. 1944
m. šeima pasitraukė į Vokietiją. Gyve-
no keliose perkeltų asmenų sto vyklose,
kol galiausiai 1949 m. atsi dūrė New
Yorke. Vėliau – Čikaga, darbas fabri-
kuose ir skerdyklose. Vitalis mokėsi Il-
linois universitete, tapo elek tros inži-
nieriumi, tarnavo JAV ka riuomenėje.
Vedė lietuvaitę chemi kę Kunigundą
Tusę Garmutę (1935–2019) ir apsigyve-
no Californijoje. 

Jonas Smilgevičius buvo palaidotas
Užvenčio kapinių koplyčios rūsyje. 1993
m. anūkas, viešėdamas Lie tuvoje, ap-
lankė dvarą ir koplyčią. Ra dęs senelio
palaikus išmėtytus, ėmėsi iniciatyvos
juos palaidoti kapinių žemėje. Tai iš-
kilmingai ir buvo padaryta.

Parengta pagal LRT.lt

Vitalis Petrušis rodo senelio Jono Smilgevičiaus vizitinę kortelę.  J. Bezaraitės nuotr.

Jonas Smilgevičius (pirmas iš d.). Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr.

Rita Jančauskaitė. Spalvos lekia šuoliais

mėlis, purpuriniai atspalviai susilieja
su oranžiniais ir rusvais tonais, pilkš-
vas rūkas mainosi su saulės šešėliais.
Spalvos kuria stiprias emocijas. Gy-
venimas pilnas energijos. 

Į parodos atidarymą susirinko
gausus skaičius žmonių. Ir kiekvienas
išsinešė savo ,,perskaitytą” drobėse
žinutę, nuotaikos pliūpsnį, nuskaidri-
nusį kasdienybę. 

,,Žirgai mane tarsi užbūrė”, – sako dailininkė Rita Jančauskaitė.

Iš žirgų ciklo

Iš parodos kiekvienas išsinešė savo asmenišką drobėse ,,perskaitytą” žinutę. 
J. Andrés Cedillo nuotraukos
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PLB lyderiai
braižė ateities
kontūrus

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 1–4 dienomis Nidoje vyko Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos (PLJS) lyderių suvažiavimas, kuris šiemet
buvo skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių char-
tos 70-mečiui paminėti. Keturias dienas apie 70 da-
lyvių iš 26 pasaulio šalių intensyviai dirbo, bendravo
ir braižė ateities kontūrus.

Jau pirmąją dieną svečiams surengtas Neringos
mero Dariaus Jasaičio priėmimas, kurio metu
buvo susipažinta ir apsitarta, kaip vyks darbas šia-

me svarbiame suvažiavime. Jame dalyvavo ir kele-
tas iš kitų savivaldybių atvykusių valdžios atstovų.
Taip pat surengtas ir  PLB valdybos posėdis, po jo visi
buvo pakviesti į folkloro vakaronę.

Antrąją suvažiavimo dieną po prelato Edmundo
Putrimo sukalbėtos invokacijos buvo išklausyti
PLB pirmininkės Dalios Henke ir PLJS vicepirmi-
ninko Aidžio Staskevičiaus sveikinimai, šiltą žodį
tarė ir svečius visas dienas rūpestingai globojęs Sei-
mo narys, Seimo ir PLB komisijos pirmininkas An-
tanas Vinkus, kuris yra buvęs Neringos savivaldy-
bės meru. 

Lietuvių chartos 70-mečiui skirtą pranešimą „Iš
praeities stiprybės semiamės” skaitė Seimo narys
Stasys Tumėnas, diskusijose taip pat dalyvavo Vals-
tybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Aud-
rys Antanaitis, žurnalistas Rytis Zemkauskas, buvusi
PLB pirmininkė Regina Narušienė, ,,Global Lit-
huanian Leaders” direktorė Aušra Kukelkaitė, Už-
sienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių de-
partamento direktorius, buvęs LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas, kiti svečiai.

Pasaulio lietuvių metams skirtoje diskusijoje
apie tai, kokie projektai įgyvendinami kalbėjo PLB
valdybos nariai Rolandas Žalnierius, Laurynas Mi-
sevičius, Jūratė Caspersen, D. Henke ir kiti. Visiems
buvo labai įdomu pamatyti Gintaro Karoso pareng-
tą parodą „Vytis – Lietuvos ir lietuvių”, kurioje pri-
statomi Jungtinėse Amerikos Valstijose per pasta-
ruosius keturis dešimtmečius sukurti tautiniai sim-
boliai (apie šią parodą „Draugas” rašė birželio 6 d.
numeryje). Be to, suvažiavimo dalyviai galėjo pa-
matyti ir Lietuvių chartos originalą, kuris Vyriau-
siojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto buvo išleistas
1949 metų birželio 14 d. Augsburge, Vokietijoje.

Ne mažiau įdomi buvo ir trečioji suvažiavimo
diena – įvyko susitikimas su lyderystės ir komuni-
kacijos ekspertu Ryčiu Juozapavičiumi, jo metu
kalbėta apie organizacijos misiją ir viziją, kokia ji bus
2025 metais. „Draugo” korespondentui PLB pirmi-
ninkė D. Henke jau suvažiavimui baigiantis pasakojo,
kad buvo braižomos diagramos ir įvardijami konk-
retūs punktai, kaip ta PLB ateitis įsivaizduojama, ko-
kius prioritetus būtina išskirti, kokią PLB nori ma-
tyti ir formuoti Lietuvių Bendruomenės. Diena bai-
gėsi plaukimu laivu Kuršių mariose.

Paskutinę suvažiavimo dieną kalbėta apie mo-
dernių technologijų pritaikymą bendruomeninėje
praktikoje, surengti komunikacijos dirbtuvėlių už-
siėmimai, o vėliau patvirtintos rekomendacijos ir api-
bendrintas pats suvažiavimo darbas. Vėliau visi iš-
vyko į Kretingą, kur dalyvavo Baltijos šalių teatrų fes-
tivalio „Baltijos rampa” atidaryme ir žiūrėjo Puns-
ko teatralų iš Lenkijos atvežtą spektaklį „Amerika
pirtyje”, kurį pastatė Lenkijos Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vekto-
rienė. Šis spektaklis pasirinktas neatsitiktinai –
šiemet sukanka 120 metų, kai šis pirmasis lietuviš-
kas vaidinimas buvo parodytas Palangoje.   

Reikia Seimo nario ir kultūrinės 
veiklos koordinatoriaus

Paskutinę suvažiavimo dieną „Draugo” pakal-
binta PLB pirmininkė D. Henke buvo pavargusi, bet
laiminga. Jos nuomone, suvažiavimas puikiai pa-
vyko, viskas buvo gerai organizuota, daug kalbėta ir
apie pasiektus rezultatus, ir apie ateities planus. Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenė gyva, joje jau 47 Ben-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės pirmoje eilėje: Antanas Vinkus, Vida Bandis, Alvija Černiauskaitė,
Dalia Henke, Sigita Šimku vienė, Jūratė Caspersen. Antroje eilėje iš k. antras: Rolandas Žalnierius, Rimvydas Balta duo -
nis,  Vaidas Matulaitis,  Laurynas Misevičius, dvasininkai – prelatas Edmundas Putrimas ir Gintaras Grušas. 

PLB archyvo nuotr.

druomenių atstovai, organizacija turi stiprią ir aiš-
kią ateities viziją.

„Suvažiavimo dalyviai įsitikino, kiek daug veik-
lų vyksta, kiek pačių įvairiausių  projektų įgyven-
dinama kultūros, švietimo, sporto srityse. Šiemet, Pa-
saulio lietuvių metais tų veiklų ir svarbių renginių
itin daug. Nemažai jų jau vyko, dabar lapkričio mė-
nesį laukia XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos
simpoziumas, kuris rengiamas Kaune”, – sakė D.
Henke.

Pasak jos, šįkart suvažiavime nemažai kalbėta
ir apie neseniai vykusio referendumo dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės išsaugojimo rezultatus, dar
kartą pasidžiaugta dideliu balsavimo aktyvumu
tarp užsienyje gyvenančių lietuvių, kuris buvo tris-
kart didesnis nei iki šiol vykusiuose balsavimuose.   

„Nemažai kalbame ir apie tai, kad 2020 metų Sei-
mo rinkimuose užsienio lietuviai turėtų savo apy-
gardą ir galėtų išsirinkti vieną ar daugiau savo Sei-
mo narį, kurie atstovautų diasporai. Žinoma, tam rei-

kia pakeisti dabar galiojančius Lietuvos Respublikos
įstatymus, bet jei bus tokia politikų nuostata, tai šitą
tikrai galima padaryti”, – įsitikinusi PLB pirmi-
ninkė.

Labai svarbu ir tai, kad planuojama įsteigti
etatą žmogui, kuris Lietuvos kultūros ministerijoje
koordinuotų visą bendruomenių kultūrinę, taip pat
lituanistinių mokyklų veiklą. Nors tokių mokyklų
pasaulyje jau net 230, bet iki šiol trūksta koordina-
cijos, pasidalinimo informacija, tad tokio žmogaus
įdarbinimas, pasak D. Henke, yra labai reikalingas.
Tokių pažadų iš Lietuvos valdžios pusės jau yra, o at-
eityje, pradėjus dirbti bent vienam žmogui, jau būtų
galima kalbėti ir apie šiai veiklai koordinuoti nu-
matyto skyriaus įsteigimą.   

Be to, džiugina ir faktas, kad daugiau dėmesio
bus skirta komunikacijai, bendruomenių ir pačios
PLB veiklos viešinimui. Apie tai kalbėtasi ir su Lie-
tuvos televizijos ir radijo vadovybe, ir su portalo „Del-
fi” atstovais, kurie žada savo interneto svetainėje nuo-
lat skelbti aktualią informaciją apie tokią veiklą.

Mintys jau sukasi apie 2021 m. 
Pasaulio lietuvių žaidynes

Po suvažiavimo pakalbintas PLB valdybos narys,
sporto komisijos pirmininkas Laurynas Misevi-
čius, jau rašęs apie suvažiavimo darbą „Drauge” lie-
pos 6-osios numeryje sakė, kad liko patenkintas
renginiu, kuris buvo ir darbingas, ir naudingas.   

„Iš tiesų viskas buvo gerai organizuota, gavome
daug svarbios ir naudingos informacijos. Svarbu ir
tai, kad galėjome grįžti namo, į Lietuvą, nes Amerika
man vis dar atrodo kaip laikina stotelė ir gimtasis
Kaunas yra pati brangiausia vieta. Man, kaip spor-
to komisijos vadovui dabar pagrindinis rūpestis – Pa-
saulio lietuvių žaidynės, kurios vyks 2021 metais
Druskininkuose ir tęsis keturias dienas”, – sakė L.
Misevičius.

Jis prisiminė praėjusias, 2017 metais Kaune
vykusias žaidynes ir sakė, kad jose neišvengta ne-
sklandumų, organizatoriai  tiesiog nesitikėjo, kad į
jas atvyks tiek daug dalyvių. „Turint galvoje, jog už-
sienyje gyvena apie milijonas lietuvių, reikia nu-
matyti iš anksto, kad jų atvyks daug, nes sportas vi-
sus vienija”, – teigė pašnekovas.

Nukelta į 11 psl.

D. Henke įsitikinusi, kad PLB laukia šviesi ateitis.
A. Vaškevičiaus nuotr.
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Suvažiavimo darbo akimirka. 
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MARYTĖ NEWSOM

„Tavimi džiaugiasi mokytojai, didžiuojasi tėve-
liai ir viltis į tave de da mūsų broliai ir seserys Lietu-
 voje. Mokslu, darbu ir kilnia asmenybe ga lėsi padė-
ti Lietuvai, kuri per tavo tė velius ir senelius yra tapusi
ir tavo Tėvyne”.

Šie žodžiai įrašyti Los Angeles Šv. Kazimiero lituanis-
tinės mokyklos pagyrimo lapuose, išdalintuose mo-
ki niams, kurie pasižymėjo mokslu ir elgesiu. Jie at-

spindi šių mokslo metų siekius ir tikslus: auklėti mokinius
būti sąmoningais lietuviais, gėrėtis lietuvių kalba ir kultū-
ra ir tapti do rais žmonėmis. Tai stengėmės diegti visiems
160 mokinių 30 mokytojų, tal kininkų ir tėvų komiteto dėka. 

Mokykla per 70 gyvavimo metų sukaupė daug
tradicijų ir visuomet jų laikomės.

Pirmoji mokslo diena rugsėjo mėnesį atvedė nau-
jų svečių – konsulę Agnę Gurevičienę ir konsulato
ad ministratorių Kastytį Latožą su šei momis. Moks-
las įsibėgėjo po tradi ci nių Lietuvių dienų. „Teat-
riuko” ak torių vienetas sužavėjo mokinius sma-
 giu, bet ir pamokančiu pastatymu „Žalia gyva”. Vė-
linių proga lan kėme lietuvių kapus Forest Lawn ka-
pinėse, o lapkričio mėnesį pradžiu ginom mokinius
nutraukdami pa mokas anksčiau, kad visi galėtų vyk-
 ti į kino teatrą „Rūtos” filmo per žiūrai. Svečiai dr. Ra-
mojus Kraujelis ir Dalius Žižys, Lietuvos archyvarai,
susitiko su vyresnėmis klasėmis. Tadas Dabšys pa-
pasakojo savo įspū džius iš popiežiaus Pranciškaus
apsilankymo Lietuvoje, kuria proga klebonas Tomas
Karanauskas Šven ta jam Tėvui įteikė mūsų mokinių
su kurtus sveikinimus.

Mokiniai dalyvavo ir pelnė premijas konkur-
suose „Lietuva mano širdyje”, pašto ženklų parodoje
„Ma no Lietuva” ir Švietimo tarybos ra šinių ir pie-
šinių konkursuose.

Kalėdų eglutės programa bažny čioje „Baltas
angelo sapnas” subūrė visus šventine nuotaika ir
rimtim. Sausio mėnesį prisiminėme Lietuvos hero-
jus, kovojusius ir žuvusius 1991 m. sausio 13-ąją. Dai-
va Venckutė, bu vusi mokyklos mokinė ir to laiko-
tarpio įvykių liudytoja, savo prisiminimais pasida-
lijo su mokiniais.

Per daugelį metų įsitvirtinusi tra dicija – Mo-
kytojų konferencija – šiemet subūrė daugiau kaip
50 mokytojų iš įvairių miestų pasiklausyti pas-
kaitininko dr. Romo Buivydo paskaitos apie „Šiuo-
laikinius moki nius”. Vyresnieji mokiniai ir tėveliai
turėjo progos išsakyti savo mintis jiems skirtame
simpoziume. Pasvei kinome JAV LB Švietimo ta-
rybos pir mininkę Auksę Motto, kuri šia pro ga
pirmą kartą lankėsi mūsų pa dangėje. Nepriklau-
somybės šventes šventėme netradiciniu būdu – Lie-
tuvos istorijos/geografijos konkursu, kurį stebėjo
JAV LB pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir kiti
svečiai.

Marius Markevičius, filmo „Ashes in the Snow”
režisierius ir bu vęs mokinys, dalyvavo pokalbyje su
7–12 kl. mokiniais, mokytojais ir tė veliais po filmo
peržiūros parapijos salėje.

Laikomės ilgai nusistovėjusių mo kyklos religi-
nių tradicijų: šv. Mi šiom pradedame ir baigiame
mokslo metus; sukalbame maldą per vėliavų pakė-
limą; mažieji priima Susitai kymo ir Pirmosios Ko-
munijos sakramentus, o Sutvirtinimo kandidatai ak-
 tyviai reiškiasi parapijos veikloje, pvz., inscenizuo-
dami Kristaus kan čios vaizdus Verbų sekmadienį.
Mo ky tojos prisideda prie liturgijų ir entuziastingai
dalyvauja parapijos renginyje „Laisvės alėja”.

Motinos dieną sveikinome ne tik mamytes, bet
ir tėvelius, tikrindami jų žinias smagioje viktorinoje.
Su jaudinome mokytoją Danguolę Var nienę staig-
mena, pasveikindami ir padėkodami už 50 m. darbą
mūsų mo kykloje. Penkiasdešimt saulėgražų ir mo-
kinių įrėminti sveikinimai išspaudė ašarą ilgame-
tei mokytojai. 

Metų pamokas paįvairino svečiai. Savo patirti-
mi ir žiniomis pasidalijo šios viešnios: knygų auto-
rė Eve lina Dačiūtė, Lietuvos mokytoja Vil helmina Ur-
bonienė ir buvusi Sibiro tremtinė Irena Arienė. Mo-
kinius Lie tuvos TV laidai filmavo Justina Bezarai-
tė ir Martynas Jančius. 

Lydėjome mokyklos šeimas džiaugs me, ligose,

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
2018–2019 mokslo metų apžvalga

Mokytojos. Pirmoje eilėje (iš k.): Viktorija Gedvila, Miranda Donovan, Rasa Paliulis, Elina Venckienė, Gailė Hayden, Rima Ve-
ličkienė; antroje eilėje: Vėjunė Baker, Vitalija Virbukienė, Tara Barauskaitė, Reda Perevičienė, Jūratė Venckienė, Marytė Ne-
wsom, Viktoras Ralys, Aldona Kudirkienė, Aušra Rosegard, Žydra Van der Sluys, Danutė Scola, Teresė Rukšėnienė, Evelina Ke-
dienė, Dalia Jasaitis, Danguolė Varnienė, Jurgita Warren. (Trūksta: Laimos Gajauskienės, Monikos Žukauskienės, Sigitos Ne-
wsom, Gidos Urbonienės, Eglės Urbonaitės, Violetos Woodward, Valdo Varno, Ringailės Barysaitės).  Dariaus Bučinsko nuotr.

Vaikų darželis su mokytojomis Miranda Donovan ir Evelina Kedi.

Suaugusiųjų klasė (iš k.): mokyt. Aldona Kudirkienė, mokiniai Joel Mosher, Dovydas Matke, Gege Warren, Vytas Gedvila.
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liūdesy. Dėkojame vi siems už dar vie-
nus sėkmingus me tus. Išleidžiame de-
šimt dvyliktokų į pa saulį, kur patys tu-
rės surasti bū dus prisidėti prie lietu-
viškos veiklos. 

Baigimo šventė

Mokslo metus pagal nusistovė ju sią
mokyklos tradiciją baigėme birželio 1 d.
vėliavų pakėlimu ir rytmetinėmis šv. Mi-
šiomis. Akademinė dalis salę pripildė
keliais šimtais mokinių, mokytojų, tė-

Penkta klasė su mokytoja Gaile Radvenyte Hayden.

Kiškių klasė.  Dariaus Bučinsko nuotr.

Mokytojos Šv. Kazimiero parapijos baliuje ,,Laisvės alėja”. Stovi (iš k.): Vitalija Virbukienė, Gai-
lė Hayden, Vėjūnė Baltrušaitytė, Danguolė Varnienė, Rasa Paliulis, Žydra van der Sluys, Miranda
Donovan, Evelina Kedi. Sėdi Violeta Woodward, Tara Barauskas.       Dariaus Bučinsko nuotr.

50 metų mokytojavimo jubiliejų švenčianti Danguolė Varnienė su dukra Darija ir sūnu-
mi Valdu. Sigitos Newsom nuotr.

velių ir svečių. Direk to rė pasveikino vi-
sus, atkreipdama ypatingą dėmesį į
kleboną kun. Tomą Karanauską, pa-
sveikindama jį 20-ojo kunigystės jubi-
liejaus proga. Kiti garbingi svečiai už-
ėmė jiems skirtas vietas: generalinis
konsulas Darius Gaidys ir žmona Re-
nata, JAV Lietu vių Bendruomenės Los
Angeles apy linkės pirmininkas Rai-
mundas Šil kaitis su žmona Rasa, buvusi
Pa sau lio Lietuvių Bendruomenės pir-
 mi ninkė Danguolė Navickienė, buvu sie-
ji mokyklos vadovai ir mokytojai Dali-
lė Polikaitienė ir vyras Antanas, Algi-
mantas Žemaitaitis su žmona Audrone,
Violeta Gedgaudienė su vyru Mindau-
gu. Iš Lietuvos atvykęs svečias, Lietuvos
nacionalinio muziejaus filmų režisie-
rius Justinas Lin gys šventę filmavo ir
kalbino daly vius. Direktorė atkreipė
visų dėmesį į abiturientus, jų tėvelius
ir senelius, kurie neatsitiktinai dauge-
lį metų aktyviai reiškėsi Los Angeles lie-
tuvių veikloje. Nenuostabu, kad jų di de-
lių lietuviško auklėjimo pastangų dėka
mokykla gali pasidžiaugti net dešimčia
dvyliktokų, kurie su pagyrimais baigia
mokyklą. Jų tėveliai ir seneliai buvo ap-
dovanoti gėlėmis ir ypatingais sveiki-
nimo raštais. Dviem šeimoms, dakta-
rams Linui ir Kris tinai Kazlauskams ir
Virgiui ir Dai nai Kaspučiams, direkto-
rė įteikė specialiai sukurtą atestatą, ku-
riame pa dėkota už savo vaikų vežiojimą
į mo kyklą 20 ir 15 metų!

Pristatytos visos mokytojos, mo ky-
tojai ir talkininkai ir jiems gausiu
plojimu atsidėkota už ištikimą ir pa-
reigingą darbą. Švietimo taryba kas-
met skiria padėkos lapus mokytojoms,
išdirbusioms tam tikrą metų skaičių.
Padėkota Danguolei Varnie nei – už 50
m., Jūratei Venckienei – už 40 m., Žyd-
rai van der Sluys – už 15 m. Newsom
buvo suruošta netikėta staigmena:
įteiktas ne tik padėkos lapas už 40 dar-
bo metų mokykloje ir 30 vadovaujant,
bet ir daug kitų jautrių sveikinimų ir
dovanų. Meistro A. Šileikos išdrožinėta
rankš luostinė, mokinių sveikinimų
albumas, medinis angelas ir glėbiai gė-
lių sujaudino vedėją. Laimos Ga jaus-
kienės, mokytojos Evelinos Ke dienės ir
buvusio mokinio Mato Ga jausko pa-
stangomis sukurtas filmu kas, kuriame
mokytojai, mokiniai ir kiti sveikina di-
rektorę. Neperdedant – direktorei pri-
trūko žodžių atsidė koti už sveikini-

mus ir malonią staigmeną. 
Abiturientams Gintarui Baip šiui,

Remigijui Bruožiui, Brigitai Ged gau-
daitei, Julijai Kasputytei, Le lijai Kaz-
lauskaitei, Ignui Kirkilai, Justinui Me-
mėnui, Viktorui Petokui, Gabijai Pet-
rulytei ir Danielei Sere kovaitei ates-
tatus įteikė konsulas Darius Gaidys,
klasės auklėtoja mo kytoja Vitalija Vir-
bukienė ir Marytė Newsom. Abitu-
rien tai apdovanoti meistro Raimundo
Lapšio sukurtu kūriniu su Vyčiu, kny-
ga „Sibiro vai kai”, „Spindulio” an-

samb lio istorija, kitomis
knygomis bei ypatingomis
piniginėmis dovanomis –
mokyklos steigėjo prel. J.
Kučingio, direktorės, kle-
bono, Los Angeles Lietu-
vių Ben druomenės, Onos
Razutienės vardo, lietuvių
kalbos ir istorijos premijo -
mis. Konsulas sveikinimo
žodį pa pildė padovanojęs
Lietuvos valstybės istorinę
vėliavą kiekvienam abitu-
rientui su pasiūlymu ją
pakabinti savo universite-
to bendrabučio kambaryje.
Po to – kiekvieno abitu-
riento atsi sveikinimo žo-
dis. Girdėjome padėkas ir
sentimentus ypatingiems
mokytojams, draugams,

vadovybei bei pasi ryžimą tęsti lietu-
višką veiklą.

Kantriai išsėdėję kiti mokiniai
laukė savo eilės atsistoti priešais sve-
čius. Buvo iškviesta kiekviena klasė –
nuo ikidarželinukų Kiškių iki lietu-
viškai besimokančių suaugusių; mo-
kiniai pristatyti ir nusipelniusieji ap-
dovanoti. Švietimo tarybos rašinių ir
piešinių konkursų laimėtojams įteik-
tos premijos, kartu ir tiems, ku rie pel-
nė lankomumo premijas už ne papras-
tai gerą mokyklos lankymą. Mokiniai
Greta Perevičiūtė, Kristina Hayden,
Vincentas Kovansky-Balan dis, Laura
van der Sluys ir Grantas Perevičius ne-
praleido nei vieno šeštadienio!

Teko atsisveikinti su išvykstan čiu
konsulu Dariumi Gaidžiu ir jo šei ma –
Renata, Dominyku ir Povilu ir pado-
vanoti padėkos paveikslą, ku riame pa-
vaizduotas vaikų ratas.

Kaip ir kasmet, mokyk la išsilaiko
ne tik žmonių ryžtu ir gerais darbais,
bet ir finansine parama. Dėkojame Lie-
tuvių Fondui, Oak Tree Foundation,
Gražutės Sirutienės fondui, JAV LB
Švietimo tarybai, Los Angeles Lietuvių
Bendruomenei, California Lithuanian
Golf  Club, California Lithuanian Cre-
dit Union, Vitaliui ir Nijolei Lember-
tams, o Donatui Indai – už skanius
„Dadu” ledus.

Mokyklos pamatu visuomet liks
Šv. Kazimiero parapija ir mokyklą glo-
bojantys klebonai, mokytojai, tė vai,
darbuotojai. Šalia savaitinių pa mokų
ruošos kiekviena mokytoja privalo
prisidėti prie mokyklinių ren ginių or-
ganizavimo. Kiekviena šeima privalo
prisirašyti prie budėjimo ir renginių
ruošos. Tik taip darniai veikdami at-
liekame didelius darbus per keturias
valandas kas šeštadienį. Ypatingas
ačiū tėvų komiteto pirmi ninkui Li-
nui Venckui ir iždininkei Jūratei Gul-
binienei, kurie atlieka savo savaiti-
nius darbus savanorystės principo ve-
dami.

Besišypsantys mokinių veidai ir
metų veikla dokumentuota spalvin-
 game metraštyje, kurį paruošė moky-
toja Sigita Newsom visiems mokyto-
jams padedant.

Baigėme šventę ir metus Lietu vos
himno žodžiais „Tegul tavo vai kai eina
vien takais dorybės, tegul dirba tavo
naudai ir žmonių gėrybei”.

Šis atsisveikinimo paveikslas įteiktas konsului Dariui
Gai džiui ir šeimai.                            Marytės Newsom nuotr.
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Imtynininko Karolio Poželos vardas neišnyksta nei iš
Lietuvos, nei iš išeivijos žiniasklaidos. Šią vasarą
15min.lt nepaprastą jo gyvenimo ir sportinės veiklos
istoriją priminė dar kartą, pateikdamas iki šiol lietu-
viškai neskelbtų faktų.

Savo karjerą pradėjęs kaip stiprus Steigvilių kai-
mo (dabar Pakruojo r.) vaikis, užkariavo tuo-
metinės carinės Rusijos sporto arenas, o vėliau

– ir Amerikos ir tapo žinomas pasaulyje imtyninin-
kas ir sporto vadybininkas. Ir išskirtinis jo bruožas
buvo – gimtojo krašto patriotas – visur, kur nuvyk-
davo, pabrėždavo, kad yra lietuvis, ir netgi kelionių
metu rinko pinigus Lietuvos sportininkams, daly-
vausiantiems 1924 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.
Keliskart buvo grįžęs į gimtąjį kraštą, lankė gimines,
domėjosi Lietuvos sportu, bendravo su sportininkais,
o gimtajame kaime netgi surengdavo draugiškas
imtynių kovas. Yra išlikęs pasakojimas, kad susi-
rungė su vėliau žymiu Lietuvos krepšininku tapusio
Kazio Petkevičiaus tėvu, kuris taip pat buvo stip-
ruolis. 

Vaikinas iš Steigvilių, užkariavęs JAV imtynių arenas

Net tapęs JAV imtynių pasaulio žvaigžde K. Požela nepamiršo
Lietuvos.

linkės buvo kilęs garsusis komunistas Karolis Pože-
la (jie su sportininku Karoliu Požela buvo pusbroliai),
kuris su bendraminčiais apylinkių dvaruose orga-
nizavo 1905 m. revoliucines akcijas. Jaunimui im-
ponavo tokie ekstremalūs dalykai, todėl tėvai, norė-
dami ištraukti sūnų iš tokios aplinkos, 1906 m. išsi-
untė pas vyresniuosius brolius. 

Sportininko – imtynininko karjerą K. Požela pra-
dėjo 1911 m. ir greitai tapo vertinamas kaip vienas ta-
lentingiausių Rusijos mėgėjų imtynininkų. Netrukus
Sankt Peterburge iškovojo pirmą vietą klasikinių im-
tynių čempionate vidutinio svorio kategorijoje (82,5
kg). Vėliau triumfavo dar keliuose turnyruose, tačiau
karjerą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. 1914 m.
savanoriu išėjo kariauti. Buvo sužeistas, už nuopel-
nus apdovanotas trimis Šv. Jurgio kryžiais. 

Sužeidimai jo sportinei karjerai nepakenkė – 1917
m. vėl tapo Rusijos imtynių čempionu. Tuo metu K.
Poželą buvo susitikęs britų žurnalistas Ernest John
Harrison, vėliau ilgai dirbęs Lietuvoje ir išleidęs kny-
gą „Lietuvos praeitis ir dabartis”. Knygoje žurnalistas
prisiminė susitikimą su K. Požela ir susižavėjęs
apie jį rašė: „Jis buvo nuostabių fizinių duomenų,
kaip ir daug jo tautiečių. Jis turėjo juodus plaukus,
rožinius skruostus, suplotą nosį ir visada buvo pa-
siruošęs šypsotis. Požela buvo vienas labiausiai įgu-
dusių imtynininkų, kuriuos man teko matyti, ir jei
jis būtų ėmęsis tobulojo japonų dziudo meno, jis būtų
tapęs aukščiausios klasės atletu. Jis niekada nepa-
vargdavo, o jo geras būdas ir kilni dvasia niekada ne-
susvyruodavo”. 

1917 m. Rusijoje vykusi komunistinė revoliucija
K. Poželos nesužavėjo –  jis neteko savo turto, ir pri-
sišliejęs prie keliaujančių imtynininkų grupės, tapo
profesionalu ir patraukė link Sibiro. Čia jį toliau ly-
dėjo pergalės. 1919 m. Tomske tapo Sibiro čempionu,
o 1920 m. Urgos mieste Mongolijoje – Mongolijos čem-
pionu. Sibire jis susipažino su būsimąja žmona – Ru-
sijos žyde Olga, kuri jį lydėjo kelionėse iki pat Ame-
rikos. Nuo tada iki K. Poželos mirties jie buvo kartu.
1921–1922 m. jis triumfavo turnyruose Kinijoje (Char-
bine, Pekine). 1922 m. ėmė treniruotis Jiu Jitsu ir per-
sikėlė į Japoniją, kur 1923 m. jau triumfavo Jiu Jit-
su čempionate. 

1923 m. Karolis su Olga iš Japonijos laivu at-
plaukė į Seattle, JAV, o netrukus persikraustė į ryti-
nę pakrantę. Amerikoje K. Požela tapo imtynių pro-
fesionalu. Pirmąsias pergales iškovojo jau 1923 m. pa-
baigoje. 1924 m. pradžioje vedė Olgą. 

Apie tautiečio sėkmę netruko sužinoti Lietuvos
spauda. 1923 m. lapkričio 2 d. laikraštyje „Sportas”

pasirodė straips-
nis apie „garsų
imtynininką lie-
tuvį”: „Turi jis
daugiau per 400
medalių ir kitų
dovanų už savo
laimėjimus. K.
Požela sako ga-
lįs imtis su bet
kuo, neatsižvelg-
damas į priešo
svorį, šiose im-
tynėse: graikų-
romėnų, pran-
cūzų ir Jiu Jitsu.
Be imtynių, Po-
žela dar esąs ge-
ras boksininkas,
aviatorius, auto-
mobilininkas ir
šiaip atletas”. O
Čikagos spauda
pranešė, kad K.
Požela nugalėjo
amerikiečių pa-
saulinius čem-
pionus ir savo
stiprumu bei
technika sužavė-

jo ne tik Amerikos lietuvius, bet ir ,,jankey”. 
Amerikoje K. Požela pasivadino Carl Pojello. Jo

agentu tapo JAV lietuvis Antanas Tamošiūnas –
garsus amerikietiškų imtynių agentas. Tai K. Pože-
lai atvėrė duris į dar aukštesnio lygio kovas. 1928 m.
K. Požela įveikė Johnny Myers, taip pat lietuvių kil-
mės imtynininką, laikytą vidutinio svorio kategori-

Neišskiriami sportininkai palaidoti viename kape lietuvių
Tautinėse kapinėse Čikagoje, o ant paminklo iškaltas už-
rašas: „Draugai, kurių neišskyrė net mirtis”.

K. Požela vyksta į Europą ir išgijęs tęsia imty-
nininko karjerą – kaunasi Prancūzijoje, Belgijoje, JK.
1933 m. Notinghame tapo Europos čempionu. Tuomet
aplankė ir Lietuvą. Kaune vykusios sporto šventės
metu nugalėjo garsiausią tarpukario Lietuvos im-
tynininką šiaulietį Vladą Labanauską. Be kita ko, lie-
tuvius sužavėjo tuo, kad 26-erius metus nebuvęs Lie-
tuvoje puikiai kalbėjo lietuviškai. Gimtuosiuose
Steigviliuose dalyvavo kūlimo talkoje ir pelnė kai-
mynų pagarbą draugiškumu. Surengė imtynes
Lauksodžio miestelyje. 1937 m. K. Požela vėl iškovojo
Europos čempiono titulą sunkiasvorių kategorijoje,
šįkart Manchesteryje. Šios kelionės metu K. Požela
taip pat aplankė Lietuvą. 

1937 m. Paryžiuje K. Požela sutiko Maurice Til-
let, kuris tuomet buvo ne itin žymus aktorius. Jis
įkalbino prancūzą mesti aktorystę, vykti su juo į JAV
ir užsiimti sportu. K. Požela suprato, kad M. Tillet
turi profesionalioms imtynėms reikalingų duomenų
ir išskirtinę išvaizdą, kuri atkreipia žmonių dėme-
sį. Jam patiko ir vyro charakteris. Netrukus jie tapo
geri draugai. Maurice Tillet kentėjo nuo sunkios li-
gos – akromegalijos, dėl kurios deformuojasi veido
bruožai ir galūnės. K. Požela parsivežė Maurice į JAV,
treniravo jį ir rengė imtynių mačus, suteikęs jam
„Angelo” sportinį vardą. Ilgainiui M. Tillet tapo pa-
saulio čempionu ir žvaigžde, ir K. Požela vėl išgar-
sėjo. Jis įkūrė treniruočių centrą „Midwest Wrest-
ling Enterprises”, kur treniravo ir rėmė nepriklau-
somus imtynininkus. 

1951 m. jie kartu su M. Tillet nusipirko aparta-
mentus Garfilde, Čikagoje, bet netrukus susirgo plau-
čių vėžiu. 1954 m. rugsėjo 4 d. K. Požela mirė. Jam
buvo 61-eri. Išgirdęs apie tai Tillet patyrė širdies smū-
gį. Bičiuliai buvo palaidoti viename kape lietuvių
Tautinėse kapinėse – taip padaryti nutarė buvęs K.
Poželos treneris A. Tamošiūnas. Ant paminklo iš-
kaltas užrašas: „Draugai, kurių neišskyrė net mir-
tis”.

Parengta pagal 15min.lt

jos pasaulio čempionu, ir tapo vienu populiariausių
profesionalių imtynininkų JAV.

15min.lt rašo, kad 1931 m. K. Poželos karjera pa-
tyrė smūgį po jo pergalės prieš vengrą Sandorą Sza-
bo. „Už vengro, tuomet laikyto vienu perspektyviau-
sių imtynininkų, tuomet stovėjo ‘Imtynių sindikatas’
– grupė įtakingų imtynių organizatorių, kuriems buvo
palanki vengro pergalė. K. Požela buvo informuotas,
kad jis turėtų pralaimėti šią kovą, tačiau laimėjo, taip
sugriaudamas vengro, prieš tai laimėjusio 37 kovas,
žygį link stipriausio JAV imtynininko titulo. Po šios
pergalės K. Požela nustojo būti kviečiamas kautis su
geriausiais imtynininkais. Prie nelaimių prisidėjo ir
tai, kad jis 1932 m. susilaužė ranką”. 

K. Požela gimė 1893 m. penkių brolių ir sesers šei-
moje. Prisimenama, kad ir jo sesuo buvusi stipruo-
lė, ūkio darbuose nenusileisdavusi vyrams. Jų tėvai
buvo stambūs ūkininkai. Būsimasis atletas jau vai-
kystėje mėgo imtis su vyresniais vaikais. Būdamas
13 m. išvyko į Sankt Peterburgą, kur jo vyresnieji bro-
liai Antanas ir Motiejus turėjo vaistinę. Iš tos apy-

Tarp lietuvio K. Poželos ir išskirtinio veido bruožų prancūzo M. Tillet užsimezgė šilta draugystė, kuri
tęsėsi iki pat mirties.
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Šiemet Lietuvoje minimi Vietovardžių
metai, o visa informacija apie tūkstan-
čius įvairiausių vietovardžių yra su-
kaupta Registrų tvarkomame Adresų re-
gistre. Siekdamas prisidėti prie šio mi-
nėjimo Registrų centras interaktyviame
žemėlapyje REGIA sudarė galimybę at-
rasti jau išnykusias senelių ar prosene-
lių gimtąsias vietas.

Naudodamasis archyviniais do-
kumentais Registrų centras
REGIA žemėlapyje pažymėjo

buvusių gyvenviečių duomenis kiek-
vienoje savivaldybėje: teritorijų ribas,
pavadinimus ir dokumento, kurio pa-
grindu buvo panaikinta gyvenvietė,
duomenis. Viso žemėlapyje pažymėta
apie 2,5 tūkst. istorinių vietovių.

„Šių gyvenviečių šiuo metu jau ne-
bėra, bet įdarbinę duomenis suteikėme
galimybę gyventojams pasidairyti, at-
rasti, o galbūt ir aplankyti tas vietoves,
kurios glaudžiai susijusios su jų gimi-
nės ar žymių žmonių istorijomis. Štai
vienas pavyzdžių galėtų būti legendinio
lietuvių boksininko Algirdo Šociko
gimtasis Žaliojo Ostempo kaimas.

Jo dabartiniame Lietuvos žemėla-
pyje nerastume, bet interaktyviame
REGIA žemėlapyje nesunkiai galima
aptikti jo buvimo vietą. Tokių įdomių
istorijų, kurias atveria įdarbinti duo-
menis, gali būti ne viena”, – sako Re-
gistrų centro komunikacijos vadovas
Tadas Valančius.

Visas istorines vietoves galima ne-
sunkiai surasti interaktyviame RE-
GIA žemėlapyje – atsidarius konkrečios
savivaldybės žemėlapį dešinėje esan-
čiame turinyje pasirinkus „Adresų re-
gistro objektų ribos” reikia pažymėti

„Istorinės gyvenamosios vietovės”.
Tuomet žemėlapyje bus pažymėtos vi-
sos toje savivaldybėje esančios buvu-
sios gyvenvietės, jas pažymėjus galima
pamatyti dokumento, kurio pagrindu
vietovė buvo panaikinta, informaciją.

Istorinės gyvenvietės į REGIA že-
mėlapį buvo įkeltos išanalizavus Re-
gistrų centro archyve saugomus prieš
daugiau kaip du dešimtmečius tuo-
metinio Valstybinio žemėtvarkos ins-
tituto parengtus gyvenamųjų vietovių
teritorijų ribų planus.

Šiuose dokumentuose buvo pažy-
mėtos ne tik šiuo metu įregistruotos gy-
venviečių ribos, tačiau ir sovietmečiu
panaikintų gyvenamųjų vietovių teri-
torijų ribos.

Šiuo metu Adresų registre yra įra-
šyta per 21 tūkst. vietovardžių. Siekiant
akcentuoti etnologinę, kultūrine, is-
torinę ir kultūrinę vietovardžių reikš-
mę, Registrų centras kartu su portalu
LRT.lt išrinko ir interneto lankytojų
balsavimui pateikė 15 įdomiausių vie-
tovardžių. Rinkti gražiausius lietu-
viškus vietovardžius portale LRT.lt
bus galima iki liepos 24 dienos.

Vietovardžiai 2019
1. Kuris iš šių istorinių vietovar-

džių vertas gražiausio pavadinimo ti-
tulo?

Žemuogynės vs.
Jeruzalės k.
Margų Tupikų k.
Rygos vs.
Seno Malūno vs.
Skruzdžių k.
Vilko Miško k.
Ungurynės k.
Skrebučių k.
Polkos k.

Išnykusių vietovardžių žemėlapyje –
ir jūsų prosenelių, ir legendinio boksininko Šociko gimtinė

Lietuvoje dar yra likę senųjų vadinamųjų gatvinių kaimų. BNS nuotr.

Miesto Vienkiemių k. dal.
Lokio k.
Kukaškų k.
Keturvėjų k.
Kambariukų k.

2. Kuris iš šių dabartinių vieto-
vardžių vertas gražiausio pavadini-
mo titulo?

Kūčių k.
Kūlio Daubos k.
Bambinių k.
Juodojo Kelio k.
Keturiasdešimt Totorių k.
Nakštiškių Petriškių k.
Bebarzdžių k.
Čiūdų k.
Vaiduoklių k.
Geišų k.
Žvaigždžiakalnio k.
Baltausių k.
Gerų Vakarų k.
Pelėdnagių k.
Sapnų vs. 

Adresų registre sukauptų istorinių
gyvenamųjų vietovių ribų publikavi-
mas REGIA žemėlapyje yra vienas iš

pavyzdžių kaip Registrų centras atve-
ria įvairaus pobūdžio duomenis vi-
suomenei.

Be žemėlapio pagrindą sudarančių
pagrindinių valstybės registrų duo-
menų, ateityje numatyta žemėlapį pa-
pildyti aktualiais Gyventojų registro
statistiniais duomenimis, unikaliais ir
iki šiol niekur nepublikuotais Nekil-
nojamojo turto registro duomenimis,
taip pat naudinga ir išsamia informa-
cija iš Juridinių asmenų registro.

Atnaujindamas REGIA žemėlapį ir
nuolat pildydamas jame pateikiamų
duomenų pjūvius Registrų centras sie-
kia, kad REGIA taptų ne tik patogiu
įrankiu savivaldybėms ir jų gyvento-
jams, bet ir Registrų centro atvirų
duomenų platforma, padėsianti žmo-
nėms rasti naudinga ir aktualią in-
formaciją.

LRT.lt

Balsuoti galite: https://www.lrt.lt
/naujienos/gyvenimas/13/1077050/pra-
sideda-graziausiu-lietuvisku-vieto-
vardziu-rinkimai 

Po visą šalį išsibarstę maži kaimai yra išlaikę gražių pavadinimų.        E. Genio/LRT nuotr.

Keičiasi Lietuvos žemėlapis: nemažai senųjų kaimų nueina į užmarštį,  žmonių atminty-
je lieka tik jų buvę pavadinimai. Luko Balandžio nuotr.
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V. Putinas pasveikino G. Nausėdą
Vilnius (ELTA) – Rusijos Prezi-

dentas Vladimiras Putinas pasveikino
naująjį Lietuvos Prezidentą Gitaną
Nausėdą. Sveikinimą paskelbė Rusijos
Federacijos ambasada Lietuvoje.

„Gerbiamas pone Nausėda, pri-
imkite sveikinimus Lietuvos Respub-
likos Prezidento kadencijos pradžios
proga. Linkiu Jums sėkmės, taip pat
sveikatos ir gerovės”, – sakoma V. Pu-

Praplėsta tremtinio statuso sąvoka 
Vilnius (ELTA) – Seimas priėmė

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990
metų okupacijų, teisinio statuso įsta-
tymo pataisas, pagal kurias tremti-
nių statusas suteikiamas ir asmenims,
kurie gimė buvusių politinių kalinių
ar tremtinių šeimose, pasibaigus tėvų
kalinimo ar tremties laikui, jeigu bent
vienam iš tėvų buvo taikomi admi-
nistraciniai ir kitokie suvaržymai,
dėl kurių jie negalėjo sugrįžti į Lietu-
vą.

Pasak pataisų iniciatoriaus Seimo
nario Arvydo Anušausko, ištremtieji
vis dar buvo tremtyje, nors formaliai
buvo paskelbta, kad politiniai kali-
niai ir tremtiniai tariamai yra laisvi.

„Tie asmenys negalėjo sugrįžti į
Lietuvą dėl įvairių apribojimų. Ta-
riama laisvė buvo prilyginta tikrai
laisvei, o jiems tremties vietose ir to-
liau gimdavo vaikai. Taip atsitiko, kad
vaikai, su kuriais tėvai buvo kartu iš-
tremti, buvo pripažinti tremtiniais, o
kurių susilaukė po to formalaus „iš-
laisvinimo”, bet dar negrįžus į Lietu-
vą, jau nebelaikomi tremtiniais”, –
sakė A. Anušauskas. 

Gimusiųjų tremtyje statusas yra
pripažintas 12 tūkst. 816 Lietuvos Res-
publikos piliečių, bet 503 asmenims
toks statusas nėra pripažintas, nes as-

muo gimė jau pasibaigus tėvų reabili-
tavimo pažymėjimuose nurodytam
represavimo laikotarpiui.

Seimo priimtomis pataisomis
tremtiniais bus pripažįstami asme-
nys, gimę (įvaikinti) politinių kalinių
ar tremtinių šeimose tremtyje (arba už
Lietuvos ribų), jeigu bent vienas iš
tėvų (įtėvių) tuo metu buvo politinis
kalinys ar tremtinys, kuriam pasibai-
gė įkalinimo ar tremties (ištrėmimo,
nutrėmimo) laikas, kai nėra archyvi-
nių įrodymų, kad abiem tėvams (įtė-
viams) arba turėtam vieninteliam iš
tėvų (įtėvių) buvo leista grįžti ir gy-
venti Lietuvoje; 

Tremtiniais taip pat bus pripa-
žįstami asmenys gimę (įvaikinti) bu-
vusių politinių kalinių ar tremtinių
šeimose už Lietuvos ribų, jeigu bent
vienam iš tėvų (įtėvių) buvo suvaržy-
tos galimybės sugrįžti į Lietuvą, ribo-
jamas gyvenamosios vietos įregistra-
vimas ir įsidarbinimas Lietuvoje ir dėl
šių aplinkybių jis per 6 metus nuo lei-
dimo grįžti į Lietuvą datos nebuvo
sugrįžęs į Lietuvą, kai šias aplinkybes
asmenys pagrindžia dokumentais (jei
tokių dokumentų nėra, aplinkybės
turi būti nustatomos bendrosios kom-
petencijos teismo sprendimu kaip ju-
ridinę reikšmę turintis faktas).

Darbo skelbimuose nurodys siūlomą algą 
Vilnius (Alkas.lt) – Seimas priėmė

Darbo kodekso pataisas, kuriomis nu-
tarta darbdavius įpareigoti darbo skel-
bimuose nurodyti siūlomą darbo už-
mokestį.

Pagal priimtus pakeitimus, darb-
davys, skelbdamas darbo skelbimą
privalės nurodyti informaciją apie
siūlomo bazinio (tarifinio) darbo už-
mokesčio (valandinio atlygio arba mė-
nesinės algos ar pareiginės algos pa-

stoviosios dalies) dydį ir (arba) dy-
džio intervalą, išskyrus įstatymuose
numatytus atvejus.

Tyrimai rodo, kad daug darbuo-
tojų iš karto, nesiderėdami, priima
pirmą darbdavio pasiūlymą ir visai ne-
sidera dėl atlyginimo. Kaip tvirtina pa-
siūlymo rengėjai, tikėtina, kad jei
žmogus prieš ateidamas į pirmą darbo
pokalbį turės daugiau informacijos, jis
bus geriau pasirengęs deryboms.

Vilniuje kuriamos ES kibernetinės pajėgos
Vilnius (ELTA) – Lie-

tuvos koordinuojamas Eu-
ropos Sąjungos Kiberne-
tinių greitojo reagavimo
komandų kūrimo projek-
tas yra sparčiai vystomas.
Krašto apsaugos ministe-
rijoje susitikę projekte
dalyvaujančių ES valsty-
bių narių atstovai keitėsi
idėjomis ir diskutavo dėl
būsimo bendro kiberne-
tinių įrankių rinkinio
(angl. cyber toolkit).

ES kibernetinių greitojo reagavi-
mo komandų kūrimo projekte daly-
vauja 7 ES šalys – Estija, Kroatija,
Lenkija, Lietuva, Nyderlandai, Ru-
munija ir Suomija. Dar 6 ES šalys – Bel-
gija, Graikija, Ispanija, Prancūzija,
Slovėnija ir Vokietija – yra šio projekto
stebėtojos.

ES Nuolatinio struktūrizuoto ben-
dradarbiavimo (PESCO) formate vys-

tomas Lietuvos projektas „Kiberneti-
nės greitojo reagavimo komandos ir sa-
vitarpio pagalba kibernetinio saugumo
srityje” yra vienas labiausiai įgyven-
dinimo prasme pažengusių projektų.
Šio projekto koordinavimui vadovau-
ja Krašto apsaugos ministerijos Ki-
bernetinio saugumo ir informacinių
technologijų politikos grupės eksper-
tai.

Turkija gavo dar vieną rusiškų raketų siuntą
Stambulas (BNS) – Turkijoje lie-

pos 14 dieną nusileido penktasis Ru-
sijos lėktuvas, gabenantis oro erdvės
gynybos sistemos S-400 komponen-
tus. Transporto lėktuvas atskrido į oro
pajėgų bazę netoli Ankaros, o vėliau
ten turėtų nusileisti dar du rusų or-
laiviai.

Pirmuosius S-400 komponentus
Turkija gavo liepos 12 dieną.

Gynybos ministras Hulusi Akar
sakė, kad Turkijos kariai  yra apmo-
komi naudoti šias sistemas.

Raketinės  sistemos „S-400
Triumf ” yra skirtos strateginės ir
taktinės aviacijos lėktuvams, balisti-
nėms raketoms, hipergarsiniams tai-
kiniams ir kitoms puolimo iš oro prie-
monėms numušti.

Sistemos gali iki 400 km atstumu
numušti aerodinaminius taikinius, o
iki 60 km atstumu – balistinius taiki-
nius, skriejančius iki 4,8 km/s greičiu,
nuo kelių metrų iki kelių dešimčių ki-
lometrų aukštyje.

Jungtinės Valstijos būgštauja, jog

Vokietijos žydai pasmerkė „Amazon“
Berlynas (BNS) – Vokietijos

centrinė žydų taryba pasmerkė
internetinės mažmeninės pre-
kybos milžinę „Amazon” už tai,
kad ji savo platformoje leidžia
pardavinėti antisemitines kny-
gas ir kitas prekes su nacių sim-
boliais bei paragino nedelsiant
nutraukti tokią praktiką.

„Visiškai nepriimtina, kad
‘Amazon’ platformoje pardavi-
nėjami marškinėliai ir lipdu-
kai, kuriais šlovinamas naciz-
mas ar skatinama neapykanta
mažumoms”, – pareiškė Tarybos
pirmininkas Josef Schuster.

Bendrovei „Amazon” tenka „di-
delė moralinė ir socialinė atsakomy-
bė” ir ji negali savęs vadinti paprasta
„tiekėja”, pridūrė J. Schuster.

„Iš tokios bendrovės kaip ‘Ama-
zon’ bei iš kompetentingų instituci-
jų tikimės, kad jos nedelsiant pašalins
tokias prekes iš apyvartos ir siste-

Kaizerio įpėdiniai siekia susigrąžinti turtą
Berlynas (BNS) – Buvusių Prūsi-

jos monarchų įpėdiniai siekia susi-
grąžinti tūkstančius meno kūrinių,
paminklų ir kitų istorinių artefaktų iš
Vokietijos valstybės, pranešė Kultūros
ministerija.

Derybos dėl aristokratų reikala-
vimo grąžinti turtą jau „kelerius me-
tus” vyksta tarp Hohenzollernų šei-
mos, federalinės vyriausybės ir Ber-
lyno bei Brandenburgo žemių, pa-
reiškė ministerija.

Pasak žurnalo „Der Spiegel”, Ho-
henzollernai siekia atgauti dešimtis
tūkstančių paveikslų, skulptūrų, mo-
netų, knygų ir baldų.

Be to, jie nori turėti teisę gyventi
vienoje iš kelių valdų, įskaitant Ceci-
lienhofo rūmus Potsdame, kur bai-
giantis Antrajam pasauliniam karui
sąjungininkai buvo susitikę nuspręs-
ti Vokietijos ateitį.

Derybas dėl restitucijos veda
Georg Friedrich Ferdinand, paskuti-
niojo Prūsijos imperatoriaus ir Vo-

kietijos kaizerio Wilhelm II, nuversto
ir ištremto po šalies pralaimėjimo Pir-
majame pasauliniame kare, propro-
vaikaitis.

Nuvertus monarchiją, Prūsijos
karališkosios šeimos narių turtas buvo
atimtas be kompensacijos, tačiau vė-
liau valstybė ir Hohenzollernai susi-
tarė dėl šio klausimo pagal 1926 metų
spalio 29 dienos įstatymą.

Visgi sovietinė okupacija po Ant-
rojo pasaulinio karo ir vėlesnis ko-
munistų valdymas padalytose Berlyno
ir Brandenburgo žemėse  lėmė papil-
domas ekspropriacijas, dar labiau ap-
sunkinusias šį klausimą.

Pirmiausia buvo parengtas ati-
tinkamų objektų sąrašas, kuris ap-
ima „mažiau nei 0,1 proc.” Prūsijos pi-
lių ir sodų fondo Berlyno ir Branden-
burgo žemėse, Prūsijos kultūros fondo
ir Vokietijos istorinio muziejaus ko-
lekcijų.

Mažai tikėtina, kad sprendimą
pavyks rasti greitu laiku.

„Amazon“ nebe pirmą kartą sukelia pasipiktinimą.
Buvo prekiaujama marškinėliais su sovietine sim-
bolika. Facebook nuotr.

Tremtiniais bus pripažinti vaikai, gimę jau pasibaigus tėvų
tremčiai ar įkalinimui. Visuotinė lietuvių enciklopedija nuotr. 

tino sveikinime.
Liepos 12 d. prisiekė ir pareigas pra-

dėjo eiti šiemet gegužę naujuoju prezi-
dentu išrinktas G. Nausėda, valstybės
vadovo kėdėje pakeitęs dešimtmetį ša-
liai vadovavusią Dalią Grybauskaitę.

Kaip nepriklausomas kandidatas,
G. Nausėda prezidento rinkimų ant-
rajame ture gegužės 26 d. surinko 66
proc. balsų.

jei NATO narė Turkija integruos S-400
savo gynybos sistemoje, esama rizikos,
kad slapti duomenys apie radarų ne-
aptinkamus naujos kartos naikintuvus
F-35 gali patekti į Rusijos rankas.

Šiuo metu neaišku, kur bus dislo-
kuojamos šios gynybos sistemos, ir
kada jos pradės veikti.

JAV pareigūnai kitą savaitę pla-
nuoja paskelbti sankcijas Ankarai už
tai, kad ši įsigijo rusų gamybos oro erd-
vės gynybos sistemų S-400.

Anksčiau Washingtonas dėl šio
sandorio nekart grasino Turkijai sank-
cijomis, įskaitant jos pašalinimą iš
naujos kartos naikintuvų-bombone-
šių F–35 programos. 

Pažymima, kad svarstyti trys įvai-
raus griežtumo sankcijų paketai, ta-
čiau kol kas neaišku, kokio masto ri-
bojamosios priemonės bus paskelbtos
Ankaros atžvilgiu.

Kad sankcijos įsigaliotų, joms dar
turės pritarti Jungtinių Valstijų pre-
zidentas Donald Trump ir jo svar-
biausi patarėjai.

mingai pradės teisminius procesus”, –
pažymėjo J. Schuster.

J. Schuster paminėjo tokias bro-
šiūras kaip „Žydas – pasaulio parazi-
tas” („Der Jude als Weltparasit”), kuri
buvo pasiūlyta „Amazon” platformoje
Vokietijoje už 20 eurų.

Bendrovė atsisakė pateikti ko-
mentarų.

Paskelbė apie kuriamą kosmoso pajėgų štabą
Paryžius (BNS) – Prancūzijos pre-

zidentas Emmanuel Macron paskelbė,
kad kuria nacionalinį karinių kosmi-
nių pajėgų štabą, galiausiai tapsiantį

prancūzų oro pajėgų dalimi.
Praėjusiais metais apie planus

įkurti kosmines pajėgas pranešė JAV
prezidentas Donald Trump.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS
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Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastiskurią šiemet išleido  Draugo

fondas,  galima įsigyti
,,Draugo” knygyne, 

4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai

1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurgAi

AkiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.facebook.com/
draugolaikrastis

PLB lyderiai
braižė ateities
kontūrus
Atkelta iš 5 psl.

Būsimosiose žaidynėse bus sten-
giamasi tokių nesklandumų išvengti,
o paruošiamasis darbas joms jau vyks-
ta. Neseniai Druskininkuose apsilan-
kęs Lietuvos premjeras Saulius Skver-
nelis domėjosi, kaip vyksta pasiren-
gimas šioms žaidynėms, kurių atida-
rymas numatytas šiemet pradėtuose
statyti naujuose Druskininkų kultūros
rūmuose. 

Dalis pasirengimo šios žaidynėms
darbo grupės narių jau buvo susirin-
kę, o liepos 15 d. L. Misevičius ruošė-
si dalyvauti visos darbo grupės, ku-
rioje yra daugelio ministerijų vice-
ministrai, sporto federacijų atstovai, ži-
nomi visuomenės veikėjai, užsienio lie-
tuvių sporto organizacijų vadovai po-
sėdyje. 

Galvojant apie valstybę 
negalima  užmiršti diasporos

Buvęs Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas Čikagoje, o dabar
URM Užsienio lietuvių departamento
direktorius Marijus Gudynas, „Drau-
go” korespondento paprašytas api-
bendrinti suvažiavimo darbą sakė,
kad norėtų išskirti du svarbius daly-
kus.

„Labai svarbu tai, kad jeigu yra
kuriama valstybės strategija, tai joje M. Gudynas vertina konkrečius darbus.

A. Vaškevičiaus nuotr.

būtinai turi atsirasti vietos diasporos
strategijai, jos reikšmei ir svarbai,
tam, kas yra aktualiausia ir svarbiau-
sia. Manau, kad tie, kas už tokios stra-
tegijos kūrimą atsakingi, šitai gerai su-
pranta.

Kita vertus, nemažai kalbama apie
būsimuosius Seimo rinkimus ir naujos
apygardos užsienio lietuviams įsteigi-

mą. Čia turi būti partijų sutarimas, ir
dabar ir partijų vadovų aš girdžiu,
kad tokia idėja yra palaikoma, jai pri-
tariama. Manau, kad tai labai svarbu
ir tai bus įgyvendinta, bet esu linkęs
vertinti ne planus ir pažadus, o konk-
rečius darbus”, – sakė M. Gudynas, ku-
ris taip pat gerai įvertino šio suvažia-
vimo darbą.   

Bendra suvažiavimo dalyvių nuotrauka. PLB archyvo nuotr.

Atkelta iš 3 psl.

Ir dar…

G. Nausėdos mėgstamiausia ci-
tata – „Nelipk per kitų galvas, lipk
per savo”.

Mėgstamiausias Lietuvoje au-
gantis medis – kaštonas. Kaštonai
auga ir prie G. Nausėdos namų Pa-
vilnyje. „Kaštonas yra medis, kuris
man patinka labiau negu kokie kiti
medžiai, išskyrus, kiparisą, kuris,
deja, Lietuvoje neauga”, – yra sakęs
G. Nausėda.

Mėgstamiausias metų laikas –
ruduo.

Atostogauti G. Nausėda teigia
mėgstantis bet kur, nes jam keliau-
ti patinka, bet labiausiai patinka
egzotiškos šalys. Svajonių kraštas, į
kurį kada nors nori nukeliauti –
Argentinos Patagonija: „Ten gamta
ne saldi, o rūsčiai graži. Aš tokią
mėgstu”.

G. Nausėda gaminti ne itin
mėgsta, bet sakosi mokantis ska-
niai kepti blynus. „Galiu ir miltinius,
ir bulvinius. Visada tarkuoju ran-
kiniu būdu, nepripažįstu aparatų…”,
– sakė G. Nausėda.

Turėdamas galimybę pakalbėti

su bet kokiu pasaulio žmogumi, G.
Nausėda turbūt rinktųsi Robert de
Niro arba Clint Eastwood.

Gavęs galimybę persikelti laiku,
keliautų į XVI amžių, Renesansą.
„Net ir Vilniuje visai norėčiau atsi-
durti, bet jei reikėtų užsienyje, Ita-
lijoje labiausiai norėčiau. Dar Olan-
dija būtų įdomu”, – sakė G. Nausėda.

Iš Paryžiaus ir Londono rinktųsi
Londoną. Vyną mėgsta labiau negu
alų, o kavą vienareikšmiškai renkasi
pirmiau negu arbatą.

Iš pasaulio politikų G. Nausėda
labiausiai gerbia buvusį JAV prezi-
dentą Ronald Reagan ir buvusį Jung-
tinės Karalystės ministrą pirmi-
ninką Winston Churchill. Anot jo, tai
– stiprios asmenybės, kurios nebijojo
priimti sunkių sprendimų.

Iš Lietuvos politikų G. Nausėdai
labiausiai imponuoja Valdas Adam-
kus. „Tai žmogus, kuris pasiekė
daug daugiau, negu daugybė Lietu-
vos politikų, nekeldamas balso, ne-
daužydamas stalo, nelaužydamas
durų. Tiesiog mėgindamas burti,
telkti ir siekti sutarimo, o ne ieško-
damas priešpriešos”, – yra sakęs G.
Nausėda.

Parengta pagal 15min.lt

Apie Gitaną Nausėdą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-

tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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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!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) liepos 21 d. 10 val. r. švęsime 16-
tąjį eilinį metų sekmadienį. Šv. Mišias at-
našaus kunigas Gediminas Keršys. Lietu-
viškos šv. Mišios taip pat laikomos kiekvie-
ną ketvirtadienį 8:30 val. r. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti.

� Liepos mėn. 21 d., sekmadienį, kviečiame
visuomenę ir organizacijas dalyvauti S. Da-
riaus ir S. Girėno 86-ujų transatlantinio skry-
džio metinių paminėjime. 10 val. ryte iškil-
mės prie lakūnų paminklo Marquette Parke,
11 val. r. šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, po jų – vaišės parapi-
jos salėje. Rengėjai: Amerikos lietuvių inži-

nierių ir architektų sąjunga (ALIAS), JAV LB
Marquette Parko apylinkės valdyba ir Ame-
rikos lietuvių taryba (ALT’as). Kviečiame vi-
sus!

� Sekmadienį, rugpjūčio 25 d. 12 val. p.
p. kviečiame visus į Pasaulio lietuvių cent-
ro gegužinę. Jau vyksta prekiautojų, norin-
čių dalyvauti gegužinės metu veiksiančioje
mugėje, registracija. Stalo vietos kaina – 50
dol., tel. 630-257-8787. Patartina turėti savo
palapinę ar lietsargį nuo saulės.

� Š. m. liepos 28 d., ketvirtą mėnesio sek-
madienį, 1 val. p. p. šv. Mišios Jaunimo cent-
re Jėzuitų koplyčioje neįvyks. Apie kitų šv.
Mišių laiką pranešime vėliau.

Prezidento G. Nausėdos
inauguracijoje – ir PLB atstovai

Inauguracijos dieną prie Prezidentūros (iš k.): PLB Sporto komisijos pirm. L. Misevičius,
PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB pirm. Dalia Henke su vyru Olaf.

Lrytas nuotr.

Dievai palaimino naująjį Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, kitaip ne-
galėjo nutikti… Sinoptikai pranešė, kad sostinėje penktadienį lis, ta-
čiau nuo 9 val. r. švietė saulutė ir retkarčiais prapūtė vasariškas vėjas,

nugindamas retus debesėlius į šoną. 
Pirmą kartą teko garbė dalyvauti Prezidento vėliavų pagerbimo cere-

monijoje, su Melanie Henke iš Vokietijos ir Elze Di Meglio iš Italijos atsto-
vaujant pasaulio lietuvius, o vakare kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) pirmininke Dalia Henke ir jos vyru Olaf  bei PLB atstove Lie-
tuvoje Vida Bandis – ir oficialiame priėmime Prezidentūroje. JAV LB Phi-
ladelphijos apylinkės pirmininkė Daiva Kazlauskas naująjį šalies vadovą
pakvietė į 2020 m. liepos 3–5 d. šiame istoriniame JAV mieste vyksiančią Šo-
kių šventę, o ultramaratonininkas Aidas Ardzijauskas Prezidentui papa-
sakojo apie savo unikalų žygį, planuojamą kitąmet mūsų visų švenčiamam
Lietuvos Nepriklausomybes atkūrimo 30-čiui – bėgimą aplink žemės rutu-
lį. Po trumpos viešnagės Vilniuje A. Ardzijauskas, PLB Sporto komisijos na-
rys, išskrido į Odesą tęsti savo bėgimo nuo Šiaurės iki Pietų Europos, ku-
ris driekiasi per 6 000 km.

– Laurynas Misevičius – iš Vilniaus

Nuo Lietuvos himno – 
iki lietuviškų dainų

Liepos 6 d., šeštadienį, Pranciškonų namuose Lemonte gyvenančios seselės
kazimierietės, kartu su kitomis tuose namuose gyvenančiomis lietuvėmis,
paminėjo Karaliaus Mindaugo karūnacijos šventę – Lietuvos Valstybės

dieną. 1 val. p. p. seselės ir kitos šventės dalyvės sugiedojo Lietuvos himną
– susijungdamos su visa Lietuva, kurioje himnas buvo giedamas 9 val. v.  Jaut-
ri himno giedojimo akimirka išspaudė ašaras kelioms dalyvėms, kurios buvo
priverstos palikti Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo.  Po himno dalyvės su-
dainavo daug lietuviškų dainų.  Taip praėjo nuostabi ir nuotaikinga ben-
drystės ir maldos popietė.  

Dainos Čyvienės inf.

Pirmoje eilėje sėdi (iš k.): s. June Puishys, Margarita Momkienė, s. Margaret Mary Mazgelis,
Sigutė Užupienė; antroje eilėje: s. Janine Golubickis, Zita Sirkienė, Elvyra Narutienė, s. The-
resa Dabulis, Bronė Narbutienė, s. Theresa Papsis, s. Marilyn Karpovich ir s. Margaret Pet-
cavage.  Trūksta: s. M. Elaine Kuizinis, s. M. Concetta Petrauskas, s. Grace Ann Kalafut ir
s. M. Lourdine Ramoska.                                                      Dainos Čyvienės nuotr.

Nuo Vilniaus Katedros aikštės iki PLC Lemonte –
rugpjūčio 5 d. visi žiūrime filmą

„Riešutų duona”!

Kino seansus po atviru dangumi rengiantis „Kinas po žvaigždė-
mis”, kartu su Lietuvos kino centru, užsibrėžė ypatingą tikslą –
lietuviška kino klasika suvienyti viso pasaulio lietuvius. Rugpjū-

čio 5 d. Lietuvoje ir užsienyje įvyks „Lietuviško kino naktis”, kurios metu
išvysime restauruotą Arūno Žebriūno filmą „Riešutų duoną” (1978). Nors ren-
ginio centru pasirinkta sostinės Katedros aikštė, tačiau tuo pačiu metu
kino klasiką bus galima žiūrėti jau 25 miestuose Lietuvoje ir už jos ribų.

Pirmadienį, rugpjūčio 5 d. 7:30 val. v. laukiame jūsų Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, pikniko aikštelėje. Peržiūra nemokama. Veiks baras.


