
Žydronė Lukšytė: Kelionėse 
ieškau ,,akimirkų”… – 6 psl.

Surengti Amerikos
verslo apdovanojimai
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Iš užmaršties prikeltas 
diplomatas – 8 psl.

Elgesys – tai veidrodis, kuris parodo visų veidus – Johann Wolfgang von Goethe

JURITA GONTA

Spalio 20 dieną Gedimino lituanistinės mokyklos
(GLM) šešiolikto gimtadienio šventė subūrė mo-
kytojus, mokinius, jų tėvelius ir JAV Waukegan

Lake County apylinkės narius. Šventė prasidėjo mo-
kyklos direktorės bei pačių mažiausių mokyklos
moksleivių, vadovaujamų mokytojos Danutės Bar-
kauskienės, sveikinimu. Sudainavus ,,Ilgiausių metų”
mokyklos moksleiviai ir jų tėveliai varžėsi viktorinoje
,,100 metų – 100 faktų”.  

GLM moksleiviai tėvams įrodė, kad į mokyklą eina
ne be reikalo – jie galėjo pasididžiuoti savo žiniomis
apie Lietuvą. Didele persvara nugalėję tėvus, GLM
moksleiviai buvo paskelbti viktorinos laimėtojais. 

– 4 psl. 

Iškilmingo renginio Vilniaus Vaidilos teatre akimirka.

Spalio 25 d., ketvirtadienio vakarą, Amerikos prekybos rū-
mai Lietu voje pažymėjo 25-erių metų veiklos sukaktį Vil-
niaus Vaidilos teatre surengtais Amerikos verslo apdo-

vanojimais, rašoma pranešime spaudai.
Šventišką vakarą pradėjo Amerikos prekybos rūmų val-

dybos pirmininkas Tadas Vizgirda ir JAV ambasadorės Lie-
tuvoje pavaduotojas Marcus Micheli. 25-mečio diskusijoje apie
Lietuvos-Amerikos verslo santykius, istoriją ir dabartines ak-
tualijas dalyvavo „Nextury Ventures” įkūrėjas Ilja Laurs, „Nas-
daq Vilnius Services” vadovė Arminta Saldžienė bei VU
TSPMI docentas Kęstutis Girnius.                                       – 2 psl. 

Pasakiška Rudens šventė
,,Thermo Fisher Scientific” atstovai gavo net kelis ap-
dovanojimus. ,,Verslo žinių” nuotr.

Pagrindiniai šventės dalyviai – Gedimino lituanistinės mokyklos mokiniai. GLM archyvo nuotr. . 

Kokia šventė be torto? 



PER ANKSTI NETEKOME... 

Deja, Augustinas Idzelis mirė
dar nepasirodžius jo studijai Insur-
rection apie 1941 metų sukilimą.  Tai
daugelio darbo metų vaisius, sukel-
siantis daug diskusijų. Būtų buvę la-
bai gerai, jeigu pats autorius būtų ga-
lėjęs jose dalyvauti. Knyga įspūdin-
ga šaltinių gausa – ir lietuviškų, ir
žydiškų, ir vokiškų, ir angliškų.
Taip pat cituojami JAV teismų pro-
tokolai. Tikriausiai nebuvo ir nėra
nei tarp lietuvių, nei tarp žydų jam
lygaus, sugebėjusio šiuos įvykius
iš įvairiausių stebėjimo kampų ana-
lizuoti, interpretuoti, vertinti. Rem-
dama sis dokumentais, jis parodo,
kokia iš tiesų buvo sudėtinga padė-
tis. Pasirodo, lietuviai nebuvo nei
žydšaudžiai, nei šventieji. Daugu-
ma buvo geros valios žmonės, atsi-
dūrę beveik beviltiškoje situacijoje.

Ryškus polinkis net ir tarp lie-
tuvių istorikų (ir politikų)  – užimti
moralines aukštumas ir svaidytis
žaibais, nesvarbu, ar kalti, ar nekalti.
Idzelio veikale nieko panašaus nėra:
jis kaupia faktus, liudijimus. Ta-
čiau ne visi lietuviai lieka šventi. Jis
atvirai išvardina kaltuosius, ku-
riuos  kiti istorikai linkę užmiršti,

nes jų kaltinti neapsimoka. Jis pa-
tvirtina, kad dažniau kaltinami tie,
kuriuos apkaltinus kyla triukšmas,
leidžiantis kaltintojams didžiuotis,
kad štai jie ne tokie, kaip kiti. Aki-
vaizdu, kad kaltindamas kokį Pyra-
gių į save dėmesio neatkreipsi.   Kas
kita, kai užpuoli Škirpą ar Brazaitį.
O Idzelis sukaupęs gausybę duome-
nų, įrodančių, kad pastarieji nekal-
ti.  Jis ištikimas taisyklei, kad pirma
reikia įrodyti kaltę, o tik paskui pa-
smerkti.

Knygos leidėjai turėtų sudaryti
rimtų Holokausto istorikų sąrašą
ir Būtų didelis nuostolis, jeigu Idze-
lio darbas susilauktų vien mūsų pa-
čių dėme sio.

Nors paskutiniais dešimtme-
čiais, toli vienas nuo kito gyvendami,
su Augustinu susitikdavau retai, ne-
galiu nepastebėti, kad jis buvo atei-
tininkų istorijoje mažai pasireišku-
sios, bet mielos ateitininkų klumpi-
ninkų  (studentiško alaus mėgėjų)
brolijos narys.

Kęstutis Skrupskelis
Wagener, SC

Atkelta iš 1 psl.

Iškilmingoje Amerikos verslo ap-
dovanojimų ceremonijoje apdovanoti
sėkmingiausi JAV investuotojai Lie-
tuvoje bei Lietuvos investuotojai JAV,
taip pat asmenys, daugiausiai prisidėję
prie Lietuvos ir JAV verslo santykių
vystymo. Nugalėtojus rinko JAV am-
basadorė Lietuvoje Anne Hall, „Inves-
tuok Lietuvoje” generalinis direktorius
Mantas Katinas, „Verslo žinių” vy-
riausiasis redaktorius Rolandas Ba-
rysas bei Amerikos prekybos rūmų val-
dybos nariai. 

25-mečio  JAV  investuotoju Lietuvo-
 je išrinktas „Thermo Fisher Scienti-
fic”. 

Lietuvos verslo ir investicijų ambasa-
doriaus JAV nominaciją laimėjo „Ameri-
can Lithuanian Business Council”. 

JAV verslo ir investicijų ambasadoriu-
mi Lietuvoje išrinktas „Strategic Staffing
Solutions”. 

Lietuvos mokslo ambasadoriaus JAV
nominaciją laimėjo „Vilnius-Lithuania
iGEM” komanda. 

JAV mokslo ambasadoriumi Lietuvoje
išrinktas „Thermo Fisher Scientific”
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros centras Vilniuje. 
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Surengti
Amerikos

verslo 
apdovanojimai

Lietuvos inovacijų ambasadoriumi JAV
buvo pripažintas „Thermo Fisher
Scientific” Mokslinių tyrimų ir eks-
perimentinės plėtros centras Vilniuje. 

JAV inovacijų ambasadoriumi Lietuvoje
išrinktas „Thermo Fisher Scientific
Baltics”. 

Lietuvos kultūros ir meno ambasado-
riumi JAV buvo pripažintas „Balzekas
Museum of  Lithuanian Culture”. 

JAV kultūros ir meno ambasadoriumi
Lietuvoje išrinktas menininkas Ray
Bartkus.

Apdovanojimas už JAV populiarinimą
Lietuvoje atiteko buvusiam Lietuvos
ambasadoriui JAV ir Meksikai Žygi-
mantui Pavilioniui. 

Apdovanojimas už Lietuvos populiari-
nimą JAV atiteko fotografui Mariui Jo-
vaišai. 

Pasidžiaugti dviejų šalių bendra-

Už Lietuvos populiarinimą JAV apdovanotas fotografas Marius
Jovaiša (k.) ,,Verslo žinių” nuotraukos

Žygimantas Pavilionis apdovanotas už JAV populiarinimą Lietuvoje.

Lietuvos mokslo ambasadoriumi JAV pripažinta ,,Vilnius – Lit hua -
nia iGEM” komanda.

darbiavimu rinkosi verslo ir politikos
elitas bei žinomi visuomeniniai vei-
kėjai: JAV ambasadorės Lietuvoje pa-
vaduotojas Marcus Micheli, Japoni-
jos ambasadorius Lietuvoje Toyoei
Shigeeda, Ūkio ministras Virginijus
Sinkevičius, Seimo narys Žygimantas
Pavilionis, Vilniaus miesto meras Re-
migijus Šimašius, „Investuok Lietu-
voje” generalinis direktorius Mantas
Katinas, „Versli Lietuva” generalinė di-
rektorė Daina Kleponė, „Citadele” ban-
ko valdybos pirmininkė Jūratė Jazu-
kevičienė, verslininkas Vladas Lašas,

„Bitė Lietuva” vykdantysis direkto-
rius Pranas Kuisys ir kiti kviestiniai
svečiai.

Amerikos prekybos rūmai Lietu-
voje (American Chamber of  Commer-
ce in Lithuania) yra verslo asociacija,
kuri atstovauja daugiau nei 130 JAV,
tarptautinių bei vietinių įmonių Lie-
tuvoje. Asociacija per metus rengia
daugiau nei 30 renginių, kuriuose da-
lyvauja per 5 000 įmonių atstovų

Parengta pagal Delfi



teliai – palikti kaip įkalčiai. Vienas iš jų – mažytė už-
rašų knygelė (ten jis, be kita ko, rašo, kad rusų ka-
reiviai iš jo tėvų namų, kur buvo rusų štabas, pavo-
gė sesers odinius aulinius batus), kurioje jis veda tokį
mini dienoraštį – kur kada buvo gabenamas, kas
vyksta. Jis rašo, kad traukinyje iš Vilniaus į Jarco-
vą kareiviai masiškai viduriuoja. Jis svarsto, kad jie
kažko netinkamo užsivalgė. O iš tiesų, žinau, kad Vil-
niuje tuo metu siautė šiltinė, nuo kurios mirė daug
žmonių. Greičiausiai kareiviai buvo užsikrėtę šilti-
ne. Gali būti, kad ir dėdė Juozas kalėjime užsikrėtė
šiltine, nors suimtas turėjo būti sveikas, nes plana-
vo iš karo stovyklos bėgti. 

Dėdė Bronius buvo nuteistas 10 m. kalėjimo, bet
jo likimas irgi nežinomas. Byla baigiasi nuosprendžio
paskelbimu ir jo turto (gimtinėje) dalies konfiska-
vimu, nors jis pas tėvus jau nebegyveno, tik frontui
artėjant grįžo pas tėvus. (Visi trys dėdės pas tėvus grį-
žo, matyt, tikėdamiesi rasti užuovėją, o iš tiesų – grį-
žo pražūčiai. Juos visus kaipmat paėmė į kariuo-
menę. Esu tetos Valės, brolių sesers, klaususi – ko-
dėl jie visi keturi pasidavė į rusų armiją? Ji atsakė
– bijojo, kad į Sibirą neišvežtų tėvų.) Nukentėjusių
nuo sovietinės okupacijos sąvade, kurį sudarė Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ras, dėdė Bronius įvardintas kaip pabėgęs gabe-
nant jį į Sibirą. Teta Valė pasakojo, kad stribai po karo
ilgai naktimis gulėdavę griovyje prie gimtosios so-
dybos ir kažko tykodavę; o kariniame komisariate ant
jos šaukdavę, kad jos brolis Bronius – banditas. Jei-
gu Bronius pabėgo, sovietai, matyt, nusprendė, kad
jis išėjo į mišką – pas partizanus (byloje liudytojas
taip ir sako – kad dėdės Juozas, Bronius ir jų kai-
mynas Butėnas ruošiasi dezertyruoti, traukti link
Lietuvos ir ten prisidėti prie partizanų) ir tikėjosi,

kad jis kurią dieną pareis namo. Jis ne-
parėjo. Gal žuvo pakelyje į Lietuvą, gal
pas partizanus.

Per Vėlines prisimename ir juos

Taigi per kiekvienas Vėlines ant gi-
minės kapelių, kur mano tėvas pastatė
paminklą mirusiems ir žuvusiems at-
minti, degame žvakeles ir už dėdes
Juozą, Bronių ir Petrą, kurių kaulai ne-

žinia kur mėtosi. Ir kiek tokių žvakelių dega Lietuvoje,
kiek ašarų būna nubraukiama dėl tų, kurių kauleliai
guli sibiruose, miškuose, pelkėse, stribynų kiemų šu-
liniuose, kur buvo sumesti siekiant paslėpti oku-
pantų žiaurumo pėdsakus. Ir ant mūsų apylinkių par-
tizanų vado Andriaus Žemaičio-Radvilos kapo niekas
negali uždegti žvakelės. Jis 1953 m. gegužę buvo su-
imtas išdavus rėmėjų šeimai, nuteistas myriop ir pa-
kartas Šiauliuose – visuomenės įbauginimui ir pasi-
rodymui, kad su ginkluota rezistencija jie, okupantai,
susidorojo. Radvilos seserys Lietuvai paskelbus ne-
priklausomybę dėjo pastangas išaiškinti, kur po eg-
zekucijos buvo pakastas brolio kūnas, bet veltui – bu-
deliai tyli, o dokumentai to nefiksuoja. Taip pat kaip
ir Adolfo Ramanausko-Vanago atveju. 

Mano klasės draugės vyro šeima per Vėlines iš
Šiaurės Lietuvos važiuoja į Vilnių, į sovietų karių ka-
pines. Ten, tarp dešimčių rusų kareivių, guli ir jų ar-
timasis – vyriausias šeimos sūnus, kartu su mano dė-
dėmis paimtas į sovietų armiją. Jam irgi neteko pa-
buvoti fronte. Spėju, kad jis, pravežant stabtelėjus Vil-
niuje, ten mirė nuo šiltinės, nes buvo palaidotas su
dešimtimis kitų rusų kareivių Antakalnio kapinėse.
Jie guli netoli neseniai palaidoto lietuvių partizanų
vado Vanago, dėl ko labai pasipiktino Kremlius. So-
vietų laikais minėtą šeimą pagerbdavo pionieriai, mo-
tiną kviesdavo į pergalės dienos minėjimus, nors dau-
giavaikė šeima, netekusi vienintelio darbininko –
maitintojo, labai skurdo ir vargo, tiesiog badavo. 

Artimieji lanko ir išdavikų kapus. Ir jie yra kaž-
kieno tėvai ir seneliai. Jie visi – visų frontų kareiviai
– Ten gyvena taikoje ir ramybėje ir yra mūsų istorija
– turtinga, bet sudėtinga. Praeitis mūsų nepalieka,
ji skausmingai primena apie save kiekviename
žingsnyje.

Lietuvio būtyje praeitis užima labai didelę
erdvę. Vienas iš rodiklių yra Vėlinės, kuomet
link savo protėvių kapų pajuda visa Lietu-
va. Policininkai juokauja, kad tą dieną į ke-
lią išvažiuoja net ir tie, kurie per metus iš ga-
ražo mašiną išvaro tą vienintelį kartą, todėl
keliuose, privažiavimuose prie kapinių būna
didžiausios spūstys (keista, tik auto avarijų
nebūna). Man Vėlinės šiemet prasidėjo neį-
prastai anksti. 

Nutarėme sutvarkyti savo seno namo pastogę, ku-
rioje taupūs protėviai kaupė daiktus kelias
kartas. Žinojau, kad ten yra vietelė, kur buvo su-

dėti seneliams mano tėvo ir jo brolių rašyti laiškai
ir dokumentai. Man jie rūpėjo dar paauglystės me-
tais, ir aš gerokai prisidėjau prie jų tvarkos suar-
dymo. Dabar laiškai ir jų vokai mėtėsi kas sau, o tarp
jų – mokesčių  kvitai  ir  kt.  oficialūs  pranešimai.
Sąžinė neleido visa tai išmesti į šiukšles, todėl už-
trukau ne  vieną valandą,  kol  tą  giminės  „archy-
vą” išrankiojau  iš  krūvos  kitokios  makulatūros –
prieškarinių ir pokarinių laikraščių ir žurnalų,
mokslo sąsiuvinių ir vadovėlių. Ir labai keista, kad
paskutinis popieriukas, gulėjęs atskirai nuo kitų,
buvo pats svarbiausias – tai sovietinio karinio ko-
misariato Joniškyje 1947 m. rugsėjo 5 d. ranka vio-
letiniu rašalu rusiškai rašytas pranešimas. Tai ko-
pija kito kažkokio rašto, be jokio antspaudo, tiesiog
špargalkėlė. Ir ji 71-erius metus tarsi laukė pake-
liama, kad galėtų paliudyti. Popierėlyje rašoma, kad
gražuolis mano dėdė Juozas, apie kurį aš buvau gir-
dėjusi tik iš pasakojimų, nes gimiau jau po jo žuvi-
mo, 1945 m. sausio mėn., būdamas karo fronte, din-
go be žinios.

Ir tai buvo sovietų melas, dar vienas jų melas.
Jie nedrįso prisipažinti, kad jį tiesiog užmušė ar ki-
taip nudaigojo fronto dar nemačiusį. Tai aš savo aki-
mis skaičiau jų pačių užvestoje byloje, kuri dabar
saugoma Ypatingajame archyve Vilniuje. Byla už-
vesta mano dviem dėdėms – Juozui ir Broniui, ku-
rie buvo paimti į sovietinę armiją ir išvežti į Balta-
rusiją, Jarcovo rajoną, kur vykdavo lietuvių vyrų ka-
riniai mokymai. Iš ten juos siųsdavo į frontą. 

XX a. rekrūtai

Keturis mano dėdes kartu su dar bent dvide-
šimčia aplinkinių kaimų jaunų vyrų sovietai sun-
kvežimiu išvežė 1944 m. rugsėjo 6 d. (dėdė Jonas jau
buvo žuvęs 1941 m. sukilime Kaune; o mano tėvas
buvo veterinaras Pakaunėje, ir pagal seną tradiciją
kunigų, veterinarų ir gydytojų į karą neimdavo, pa-
likdavo aptarnauti civilius). Tik vienas iš jų grįžo gy-
vas – dėdė Torpetas. Jauniausias dėdė Petras, anot
sovietų pranešimų, žuvo Liepojoje, kur vyko aršūs
ir ilgalaikiai rusų ir vokiečių mūšiai. Nors mano tė-
vas netikėjo, kad brolis Petras žuvo mūšio lauke. Jis
vėliau apklausė likusius gyvus apylinkės vyrus, bu-
vusius viename dalinyje, ir jie pasakojo, kad Petras
dingo tokią dieną, kai nevyko jokie susišaudymai.
Greičiausiai ir jis buvo sunaikintas pačių rusų, mat
prieš karą tėvas su broliais buvo aktyvus jaunimas
– sportininkai, jaunalietuviai, šauliai. Greičiau-
siai kas nors iš kaimynų rusams paskundė ir jį. Vie-
no tokio išdaviko pavardę radau dėdės Juozo bylo-
je. Tas išdavikas iš fronto grįžo gyvas ir sveikas, bet
likusį savo gyvenimą pragėrė.

Dėdės Juozas ir Bronius, išvežti į Baltarusiją, ne-
trukus buvo apkaltinti, kad ruošiasi iš svetimos ar-
mijos bėgti ir 1944 m. gruodžio mėn. buvo suimti kaip
dezertyrai. Yra likę jų tardymo protokolai ir vieno
liudytojo – jų kaimyno iš gretimo kaimo – parodymai.
Liudytojas prikalbėjo nebūtų dalykų – kad dėdes
„savo akimis matęs” vaikščiojančius miestelyje su
baltais raiščiais ir su šautuvais. Suprask – buvo „su-
sipainiojęs su žydais” (taip man neseniai tiesiai švie-
siai pasakė kaimynas, kurio tėvas pokariu buvo so-
vietinis aktyvistas, komunistas), nors iš tiesų dėdės
namie tuo metu jau nebegyveno, o tarnavo skirtin-
gose Lietuvos vietose. Iš pačios bylos aiškėja, kad
Bronius gyveno Žagarėje, o Juozas tuo metu tarna-
vo prof. Romerio dvare Rokiškio apskrityje ūkvedžiu
(popierių krūvoje ant namo aukšto radau jo iš ten ra-
šytus laiškus).

Dėdė Juozas nesulaukė teismo. Byloje yra me-
dicininė išvada – mirė nuo paprastosios distrofijos.
Kyla klausimas – kaip gali nuo išsekimo mirti 34-erių
vyras, prieš tris mėnesius paimtas į kariuomenę, kas
reiškia, kad buvo pripažintas sveikas ir tinkantis
karo tarnybai? Arba jis tardant buvo mirtinai su-
žalotas, arba mirė nuo kokios infekcijos, kurią so-
vietai slepia. Byloje yra likę keli dėdės Juozo daik-
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Praeitis nepalieka 
mūsų
AUDRONė V. ŠKIUDAITė

Į Australiją – ieškoti
lietuviško paveldo

Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius dr. Juo-
 zapas Blažiūnas praneša išvykstantis Australijon į
Lietuvą pargabenti lietuviško paveldo. „Australijos lie-
tuviai, mes atvykstame. Ir vėl, kaip ir 2017 m., gavę fi-
nansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos programos ‘Kul-
tūros paveldo sugrąžinimas’, įvairių atminties institucijų
darbuotojai 2018 m. įžengs į to limą Australijos žemyną.
Vykstame ten, kad pažintume lietuvių tapatybę, su-
brandintą kitoje kultūroje, surastume istorinius do-
kumentus, liudijan čius įvairių veikėjų gyvenimą bei kū-
 rybą, ir pargabentume juos į Lietuvos muziejus, ar-
chyvus ir bibliotekas am žinam valstybės saugoji-
mui”, – kreipiasi pranešimo autorius. 

Dr. Blažiūnas sako – klaida, jog Lietuvos lietu-
viai viską žino apie už sienyje gyvenančius lie-
tuvių kilmės žmones, o užsieniečių lietuvių

klaida manyti, kad jie viską žino apie Lie tuvą. Ir
tai jam paaiškėjo praėjusių metų ekspedicijos į
Australiją metu. Jis sako, kad mes apie tuos pačius
reiškinius mąstome skirtingai, pvz.: „Žodis ‘kul-
tūra’ daugumos Austra li jos lietuvių yra suvokia-
ma kaip su kurti choreografų šokiai, harmoni-
 zuotos liaudies dainos, dainų šventės, skautai,
įvairūs svarbių Lietuvai da tų minėjimai. Ir vaiz-
duojamoje dailėje, ir literatūroje vyrauja motyvai

apie baltus berželius, piliakalnius, šiltą karvės pie-
ną, vaidilutes, kryžius ir koplytstulpius. Ir viskas,
kas yra modernu ar pasaulietiška, buvo nu sakoma
kaip svetimybė lietuvybei. Taip, tai padėjo toli gy-
venantiems lietuvių kilmės asmenims išsaugoti
savo kalbą ir sukurti savitą kultūros apraišką. Ta-
čiau viskas baigiasi – kuo toliau, tuo mažiau jau-
nų trečios ar ketvirtos kartos lietuvių kilmės as-
menų dalyvauja kultūrinėje veikloje, o neseniai at-
vykę labai vangiai ir nenoriai priimami po karo iš
Vokie tijos pasitraukusių antros kartos lie tuvių pa-
likuonių. O naujai atvykę imigrantai stebisi suradę
veikiančius lietuvių klubus ir įvairius prie jų įsi-
 kūrusius ansamblius, kurie jiems yra svetimybė bei
keistenybė. Visi tie senieji lietuvybės židiniai iš lėto
ru sendami gęsta. Todėl mes vykstame ten. Kad su-
rastume lietuvių kultūros raidos istorijos liudi-
ninkus (dokumentus) ir juos pargabentume į Lie-
 tuvą amžinam saugojimui atminties institucijose”.

Docentas sako, kad kelionė į Australiją jam tik-
rai nėra atostogos ir kad finansavimas, kaip ir vi-
sose srityse Lietuvoje, nėra pakankamas, todėl ten-
ka smarkiai taupyti. Jis iš Lietuvos literatūros ir
meno archyvo šiemet vyksta su pagalbininku ir ne
dėl naudos sau, o iš idealizmo, kad prisidėtų prie
lietuviškos kultūros iš saugojimo, – ką dar galima.
Jau ir taip daug istorinės informacijos pra rasta. Jis
rašo, kad praėjusios kelio nės į Australiją metu pa-
tyrė, jog „lie tuvių kilmės asmenų dar iš tarpu kario
Lietuvos atgabenti dokumentai ir daiktai po jų sa-
vininkų mirties atsidūrė šiukšlių sąvartynuose.
Liūd na, bet tai tiesa”. 

Paruošiamieji darbai, įvairaus pobūdžio su-
sirašinėjimai ir derinimai užtruko apie pusę metų,
nes nuo 2018 m. pradžios ir Australija, ir Nau joji Ze-
landija, norėdamos apsisaugoti nuo vis daugiau at-
vykstančių mig ran tų, įvedė papildomus saugiklius.
Australijos migracijos tarnybos itin kruopščiai at-
lieka savo darbą, tikrin damos informaciją. 

Šiuo  metu  ekspedicijos dalyviai jau yra pa-
siekę Australiją. Lauksime rezultatų.

Parengta pagal 15min.lt
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T E L K I N I A I

Sekmadienį, spalio 21 d., Pasaulio lietuvių centro
Lemonte Rimo Banio šeimos salėje vyko kasmetiniai
organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” lėšų telkimo „Der-
liaus pietūs”. Popietės vedėja Audra Kubiliūtė-Dau-
lienė, pasveikinusi  dalyvius, priminė, kad šiemet or-
ganizacija mini 20 metų veiklos sukaktį ir perskaitė kai
kurių organizacijos remiamų dienos centrų Lietuvo-
je linkėjimus ta proga. 

Nuoširdžių žodžių buvo gauta iš Ruklos: „Ačiū
Dievui, kad esate, darbuojatės, nes be jūsų pa-
ramos būtų labai sunku dirbti vaikų labui...”

Anot popietės vedėjos, organizacijos tikslai rezo-
nuoja ir su prieš du šimtus metų gyvenusio ameri-

buvo vadinami „Raganų pietumis” (prieš Hallo-
ween), vėliau – „Laumių pietumis” ir jau kurį laiką
– „Derliaus pietumis”. Ji papasakojo apie organiza-
cijos ankstyvąsias dienas, kai Čikagoje formavosi bū-
relis, susirūpinęs mokyklos nelankančiais Lietuvos
vaikais. Ankstyvuosiuose pasitarimuose dalyvavo
jauna sociologijos doktorantė iš Lietuvos ses. Daiva
Kuzmickaitė, tuo metu studijavusi Čikagoje, ir dr. Ar-
vydas Žygas (vėliau kunigas), kuris dirbo su jauni-
mu Lietuvoje ir buvo grįžęs į Čikagą. Jie ragino bū-
reliui dirbti toliau, nes pagalba yra reikalinga.
Buvo užmegzti ryšiai ir pradėti remti su rizikos gru-
pės šeimų vaikais dirbantys centrai. Prie būrelio
veiklos Čikagoje prisijungė daugiau pedagogių, so-
cialinių darbuotojų. Centrams Lietuvoje organiza-

Atverti vartai
Org. „Vaiko vartai į mokslą” minėjo 20 veiklos metų

cijos redakcinis kolektyvas paruošė net penkias
charakterio ugdymo programas. Organizacijai var-
dą pasiūlė Raminta Marchertienė, kuriai visi salė-
je paplojo. 

Popietės metu buvo pasveikintos pirmosios sa-
vanorės, dirbusios remiamame centre Lietuvoje
2000 m., buvo pasveikinti ir pietuose dalyvaujantys
vėlesnių metų savanoriai (nuo 2000 m. tokių buvo 92),
jų tėveliai ir net seneliai. (Savanorių keliones į Lie-
tuvą ir kelionių išlaidas remia juos palaikančios šei-
mos.) Salės priekyje eilėn sustojo 2019 m. vasarą ke-
tinanys savanoriauti Lietuvoje gimnazistai, aktyvūs
įvairiose organizacijose – skautuose, ateitininkuo-
se, tautinių šokių šokėjai. Visiems audringais plo-
jimais palinkėta sėkmingo pasiruošimo savanoriš-
kam darbui Lietuvoje.

Trumpą muzikinę programą atliko Martynas
Baršketis ir Vytautas Staniškis, sėdėję prie atskirų
pianinų. Jiems padėkodama Rita Venclovienė klau-
sytojams pranešė, kad jaunieji atlikėjai šią vasarą

pradėjo muzikuoti kartu Dainavos stovykloje ir vėl
susiėjo prieš kelias dienas, rengdamiesi pasirodymui
„Derliaus pietuose”.

Nuoširdžios Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių ka-
talikų misijos direktoriaus kun. A. Baniulio SJ, mal-
dos žodžiai prieš valgį priminė įvaizdį, organizaci-
jos daug metų atvertus vartus: į mokslą, į dievišką
šviesą. Pietų dalyviai gardžiavosi šeimininkės Zitos
Kušeliauskienės ir jos komandos paruoštais pietu-
mis, kuriuos prie stalų nešė savanoriai gimnazistai.
Pietų dalyviai turėjo progos išbandyti laimę loteri-
joje. Bilietukus traukti buvo pakviesta iš Putnamo
atkeliavusi ses. Margarita Bareikaitė, Lemonte dir-
banti ses. Laimutė Kabišaitytė (vienuolyno seserys
Lietuvoje vadovauja kai kuriems organizacijos re-
miamiems centrams) ir studentė Andrytė Siliūnai-
tė, kuri dar būdama maža pradėjo lankyti organi-
zacijos pirmuosius lėšų telkimo pietus. Laimė nu-
sišypsojo kai kuriems, ir jie į namus parsinešė or-
ganizacijos narių suneštų gėrybių krepšius ir gėles.

Popietei einant į pabaigą Lipniūno-Stulgins-
kio kuopos moksleiviai ateitininkai su globėju My-
kolu Daugirdu padainavo kelias dainas, į kurias įsi-
jungė ir pietų dalyviai... Vedėja padėkojo dalyviams,
muzikos atlikėjams, sveikinusiems, šeimininkei ir
šauniems gimnazistams savanoriams. 

Nauji veiklos metai prasidėjo naujais mokslo me-
tais. Organizacija „Vaiko vartai į mokslą” yra pasi-
ryžusi dirbti toliau Lietuvos rizikos grupės šeimų vai-
kų labui, užtikrinti, kad praverti vartai toliau rodytų
kelią į mokslą ir šviesą. Susidomėję organizacijos
veikla yra kviečiami į kitą narių susirinkimą, kuris
vyks  spalio 28 d. Taip pat primename, kad gruodžio
1–2 d. kviečiame apsilankyti PLC prieškalėdinėje mu-
gėje, kurioje organizacijos narės prekiaus skanu-
mynais ir kalėdinėmis dovanomis. 

Daugiau informacijos apie ,,Vaiko vartai į moks-
lą” veiklą: vvm.childgate.org.

Org. „Vaiko vartai į mokslą” inf.

kiečio aktyvisto Frederick Douglass pasakymu: ,,Yra
lengviau išauklėti stiprius vaikus, nei sulopyti su-
daužytus suaugusius”. Tylos minute buvo prisi-
minti į amžinybę iškeliavusieji organizacijos nariai
ir rėmėjai.

Pietuose negalėjusio dalyvauti LR generalinio
konsulo Mantvydo Bekešiaus linkėjimus perdavė vi-
cekonsulė Laura Stange. Sveikinimo ištrauka: „Be
galo džiaugiuosi, kad prieš 20 metų užgimusi rūpes-
tingų lietuvių iniciatyva padėti rūpintis rizikos gru-
pių šeimų vaikais Lietuvoje pavirto į energingą,
darbščią ir didelių iššūkių nebijančią organizaciją.
‘Vaiko vartai į mokslą’ susibūrimo ir veiklos istori-
ja yra įkvepiantis pavyzdys visiems, įrodantis, kad
tauri idėja atsidavusių žmonių dėka gali virsti pra-
smingu pagalbos projektu. Jūs padedate tiems, kam
labiausiai reikia paramos, pagalbos ir artimo dėmesio
– Lietuvos vaikams...”

Viena organizacijos pradininkių, Rita Venclo-
vienė, prisiminė, kad iš pradžių lėšų telkimo pietūs

Moksleiviai ateitininkai popietės dalyviams padainavo keletą dainų. 

Lietuvos dienos centruose savanoriavęs jaunimas.  Dainos Čyvienės nuotraukos
Konsulė Laura Stange perduoda LR gen. konsulo Mantvydo
Bekešiaus sveikinimą Ritai Venclovienei (d.).
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SANDRA ŽALNIERIŪNAITĖ

Krintant auksaspalviams lapams Čika-
gos lituanistinė mokykla pama žu irgi
ėmė puoštis. Ruduo įsisiautė ir į pačią
mokyklą – visos klasės gra žiai pasi-
puošusios rudeninėmis spal vomis, foje
puikuojasi gražiausių spalvų aranžuo-
tė, žmonėse virte ver da kraujas, jie
trykšta gyvybe ir energija.

Na, o saulėtą spalio 20-ąją į Čika gos
lituanistinę mokyklą atkeliavo ir
pati Rudenėlio šventė. Ant stalų

Jau nimo centro foje išsirikiavo gra-
žiau sių, didžiausių, linksmiausių, neį-
ti kė čiausių, išradingiausiai sukomp o-
 nuotų gamtos gėrybių paroda. Visus
eksponatus atnešė Čikagos lituanis-
 tinės mokyklos mokiniai ir jų tėveliai.
Vaikai kartu su tėveliais ir auklėtojo-
mis iš įvairiausių rudens gėrybių: vai-
sių, daržovių, konkorėžių, kaštonų,
lapų, sukūrė įvairius darbelius parodai,
kuria džiaugėsi ne tik vaikai ir tėveliai,
bet ir visa įstaigos bendruomenė. Akys
ir širdys džiaugėsi gamtos bei žmo-
gaus išradin gumu, pastabumu bei

Atkelta iš 1 psl.

Po to visi renginio dalyviai ir sve-
čiai buvo pakviesti dalyvauti sureng-
toje loterijoje. Pranešus, kad loterija
yra Kazickų šeimos fondo ,,KFF Mat-
ching Grant” renginys, šventės daly-
viai ir svečiai suskubo pirkti loterijos
bilietus ir varžytis dėl nuostabių prizų.
Visų dalyvių ir rėmėjų dėka, mokyklai
buvo paaukota 1 300 dolerių. GLM var-
du aš labai džiaugiuosi, kad Kazickų
šeimos fondas dar ženkliai padidins šią
sumą. 

Dėkojame visiems rėmėjams, pir-
kusiems loterijos bilietėlius ir auko-

jusiems mokyklai. Tai yra didžiulė ir
reikalinga paramai. Tačiame ačiū Ka-
zickų šeimos fondui, JAV LB Wauke-
gan-Lake County apylinkės lietuviams,
Gediminui Damašiui, ,,New York Life
Insurance” darbuotojai Birutei Lukšas
ir jos kolegoms už aukas mokyklai. Dė-
kojame Linai Žviedris už fantastišką
gimtadienio tortą ir Inesai Stalionytei
Bekeris už skanią kavą. Taip pat nuo-
širdus ačiū mokytojams ir visiems tė-
veliams, prisidėjusiems prie šios nuo-
stabios šventės.

Jurita Gonta – GLM mokyklos di-
rektorė.

Rudenėlis atėjo

Pasakiška Rudens šventė 

,,Aš – lietuvis”, didžiuojasi 6 klasės mokinys
Lukas Evans. Kairėje – GLM direktorė Juri-
ta Gonta.Moksleivių darbeliai pasižymėjo kūrybingumu ir išradingumu.           ČLM archyvo nuotr.

Kristina Naser su dukra ir Kristina Kunigė-
lytė su sūnumi Kristupu.

GLM archyvo nuotraukos

Į mokyklą einame ne be reikalo – viktorinoje apie Lietuvą nugalėjome savo tėvus!

Patys mažiausieji mielai kūrė iš lapų ir jais puošėsi.Nuostabus kūrinys iš rudens gėrybių – mūsų tautinio kostiumo versija. 

siekis išlaikyti ir plėtoti lietuviškas tra-
dicijas toli nuo Lietuvos. 

Dėkojame visiems dalyvavu siems
Rudenėlio šventėje, nuostabus laikas
ne tik vaikams, tėveliams, bet ir visai
akademinei bendruomenei. Džiaugia-
mės Jūsų įdėtu darbu, kan trybe ir be-
galiniu noru dalyvauti. Tai puikus

laikas, praleistas kartu su vaiku ieš-
kant idėjų, jas realizuojant. Nors už
lango vis dažniau lynoja lie tus, pasi-
džiaukime rudens spal vo mis ir tei-
kiamomis gėrybėmis. 

Sandra Žalnieriūnaitė – 3A klasės
mokytoja.

darbštumu. Visi galėjo pasidžiaugti
rudens gėrybėmis. Kiekviena klasė,
atėjusi apžiū rėti darbelių, taip pat ga-
lėjo balsuoti už labiausiai patikusį.
Kiekvienas dalyvavęs Rudenėlio šven-
tėje jau tapo nugalėtoju. Visi darbeliai
labai gražūs, įspūdingi, kūrybingi.
Mūsų mokykloje lankėsi ir Detroito
(Michi gano valstijos) „Žiburio” lituanis -
tinės mokyklos direktorius Valdas Pies-
tys, kuris turėjo galimybę apžiūrėti
eksponatus ir dalyvauti šioje šventėje.

Ši diena – tai geras visuminio ug-
dymo pavyzdys. Čia niekieno ne varo-
mi, priešingai – su džiaugsmu, su telk-
dami visus savo gebėjimus ir jėgas, kar-
tu dirbo vaikai su savo tėve liais. Buvo
džiugu matyti, kaip darniai ir gražiai
dirba mokiniai, jų tėveliai ir mokyto-
jai. Nors rytas atrodė vė sus ir vėjuotas,
dienai įpusėjus pa sirodė ir saulutė.
Kiekviena klasė pri sidėjo prie tautinio
kostiumo kūrybos mokyklos kiemely-
je, atnešdama pririnktų rudens gėry-
bių: nukritusių lapų, rudeninių gėlių.
Kruopštaus dailės mokytojų darbo ir
vaikų dėka gimė nuostabus kūrinys.
Tautinio kostiumo kūryba iš žemės tei-
kiamų rudeninių gėrybių – tai mūsų
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IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

RASA SĖJONAITĖ 

Žydronė Lukšytė, vieną dieną pa-
likusi prestižinį darbą banke, iš-
vyko į 15 mėnesių kelionę po

Pietų Ameriką. Po šios kelionės moters
gyvenimas pasikeitė iš esmės. Keliau-
toja aplankė visas šio žemyno šalis –
nuo vešlių Amazonės džiunglių iki
įspūdingų Patagonijos ledynų. Savo
akimis ji pamatė visai kitokį pasaulį:
nuo Gajanos, kur pro šalį skrieja kul-
kos, iki Bolivijos, kuri kviečia į raga-
nų turgų ir piranijų žvejybą, nuo ke-
lionių Ekvadoro kalnais ant traukinio
stogo iki šio tolimo žemyno lobių – se-
nųjų civilizacijų, kurių pėdsakai iki
šiol vilioja turistus mįslingais Nas-
kos piešiniais ir įstabiais Machu  Pic-
chu  griuvėsiais. Apie tai ji pasakoja
savo knygoje „Pietų Amerika. Metai su
kuprine Naujojo pasaulio keliais”.
Apie tai Žydronė Lukšytė papasakojo
ir ,,Draugo” skaitytojams, atsakydama
į klausimus ir savo atsakymais kvies-
dama kartu bent trumpam pasinerti į
nepaprastą jos kelionių maršrutą po
nuostabų lotyniškos sielos žemyną.

Miela, Žydrone, turbūt nesuklysiu Tave
pavadindama Pietų Amerikos kelionių am-
basadore Lietuvoje? (Žydronė Lietuvoje
yra įkūrusi išskirtinių  kelionių agentūrą –
aut. past.) Nuo ko viskas prasidėjo, su ku-
ria Pietų Amerikos šalimi įvyko Tavo pirmoji
pažintis ir kodėl pasirinkai šį žemyną?  

Pirmoji pažintis su Pietų Amerika
įvyko prieš dešimt metų, kai nusileidau
Venesueloje, Caracaso oro uoste, be bi-
lieto atgal ir su planais pakeliauti po šį
žemyną apie metus. Tada atrodė, kad
tai bus pertrauka tarp darbų, o po to
grįšiu į Lietuvą ir vėl apsivilksiu kos-
tiumėlį. Praleisti metus kelyje man
atrodė patraukli idėja, verta to, kad
mesčiau stabilų darbą ir „kostiumėlį”.
Gerai net nežinau, kodėl tuos metus nu-
sprendžiau praleisti būtent Pietų Ame-
rikoje. Matyt, vaikystėje skaitytos kny-
gos davė vaisių. Buvau knygų „rijikė”,
ir nors skaičiau apie įvairius pasaulio
kraštus, bet būtent istorijos iš Pietų
Amerikos buvo giliausiai įstrigusios:
Andų kalnai, Patagonija ir Ugnies
žemė – tie vietovardžiai buvo giliau įlei-
dę šaknis nei, pavyzdžiui, JAV prerijos. 

Buvo ir dar viena praktinė „prie-
žastis” – išmokusi  ispanų kalbą galė-
siu susikalbėti beveik visose žemyno
šalyse. Tai viliojo, nes mokėti vietinių

Kelionės, kuriose
kaskart jautiesi 
arčiau dangaus

Andų kalnai, Patagonija ir Ugnies žemė tai Lotynų Amerikos vietos, kuriose Žydronė jaučiais lyg būtų palytėta angelų sparnų.

turistinėmis vietomis” ar „neturisti-
nėmis patirtimis”, kai tu praleidi ko-
kioje nors vietoje daugiau laiko. Ar tai,
kad gyvendama Buenos Aires keliau-
davau kartu su vietiniais į miesto cent-
rą beveik dvi valandas (traukinys+met-
ro) ir turėdavau daugkartinį metro
bilietą? Arba tai, kad Rio de Janeire su
manimi sveikindavosi vietiniai rajono
benamiai? Nevadinu to „neturistiniais
reikalais”. Tiesiog – tai gyvenimo ki-
toje erdvėje ir „tõs kitõs” kasdienybės
akimirkos.

Neseniai kartu su savo grupe lan-
kiausi Brazilijoje, ir viešėdami Rio de
Janeire praėjome pro namą, kuriame
kažkada gyvenau. Dabar ten jaunimo
nakvynės namai, o tada ten gyvenan-
ti našlė man tiesiog išnuomojo kam-
barį, kad jai nebūtų liūdna tuščiuose
namuose, kuriuose ji gyveno viena su
katinu. Nemoku papasakoti, kaip mane
tas namo vaizdas sujaudino. Prisimi-
niau, kaip tas katinas, vardu Mingau,
rymodavo susikūprinęs ant vartų ir ste-
bėdavo praeivius. Kaip jo šeimininkė
Selija šnekėdavo su manim vakarais.
Šalia namų, ant laiptų sėdėdavo vieti-
nis menininkas ir klijuodavo laiptus
spalvingomis sienų plytelėmis. Tai
buvo garsusis Selaronas, kurio jau ne-
bėra, o jo laiptus Rio de Janeire dabar
kas savaitę aplanko tūkstančiai turis-
tų. 

Jeigu kelionė į kitas šalis daž-
niausiai pilna nuotykių ir „įspūdžių”,
tai gyvenimas svetimame mieste kaž-
kiek ilgiau nei „važiuojant pro šalį”,
bent jau man – pilnas akimirkų, kurias
visada miela prisiminti.

Pavyzdžiui, ir dabar, kai vyksta šis
interviu, esu ne savo namuose Lietu-
voje, o Bogotoje. Apsistojau pas šeimą,
kuri valdo svečių namus, ir mes pa-
žįstami jau aštuonerius metus. Vakar
praleidome „atsiminimų vakarą” –
prisiminėm, kai pirmą kartą pas juos
atvykau ir jiems visiems baisiai pa-
lengvėjo, kad kalbu ispaniškai (buvau
viena pirmųjų svečių, ir niekas šeimoje
dar nekalbėjo anglų kalba, o dabar
kai kurie šeimos nariai netgi kalba ja-
poniškai). Arba, kaip kitą kartą man
beviešint, netoliese sprogo elektros
pastotė, ir mes visi vienomis šlepetė-
mis blaškėmės kelias valandas po Bo-
gotą, kol policija leido vėl grįžti į na-
mus, kurie kelioms valandoms buvo pa-
tekę į evakuacijos zoną. O vakare, ry-
modami prie žvakių šviesos, malšino-
me stresą vynu.

Sakoma, norint kuo giliau pažinti sve-
čią šalį, reikia pasistengti ją „užuosti” ir net
„paragauti”. Žinoma, tokios pažintys gali vyk-
ti įvairiomis formomis. Vieni ieško egzotiš-
kų to krašto vietų, praeities istorijos pėdsakų,
kiti artimesnę pažintį puoselėja per vietos
gyventojų turgų, kiti – per virtuvę ir tos ša-
lies maistą. Koks miestas, vietovė paliko di-
džiausią įspūdį, kas pribloškė ragaujant vie-
tinį maistą, kurios šalies tradicijos tau pa-
sirodė nepakartojamos?   

Jei vieni ieško kvapų, o kiti spal-
vų, tai aš turbūt ieškau „akimirkų”.
Tos ypatingos akimirkos gali aplankyti
mane, kai geriu kavą lauko kavinėje vi-
dury man mylimo miesto, kurio spėjau
pasiilgti, ir esu laiminga, kad vėl grį-
žau. Arba kai sėdžiu ant skardžio šalia
vandenyno nukorusi kojas, arba kartu
su vietiniais kratausi gerokai perpil-
dytu autobusu. Arba stebiu, kaip sau-
lė iš lėto skverbiasi pro rūką ir ap-
šviečia vieną po kito Machu Picchu kie-
melius.

Net nežinau, kaip tas „akimirkas”
pavadinti. Kai tave aplanko tokia Die-
vo siųsta akimirka, jautiesi arčiau

kalbą man atrodė labai didelis pliusas
– bus galima pakalbėti ne tik su dar-
buotojais viešbutyje, bet ir su močiu-
tėmis turguje, autobuso kaimynais ar
vaikais gatvėje. Ir nors iki tol nebuvau
buvusi nė vienoje lotyniškoje šalyje, ga-
liu pasakyti, kad nuojauta manęs ne-
apgavo – šis žemynas įtraukė mane il-
gam. Tiesa, tą ispanų kalbą teko dar il-
gai „tobulinti”, nes kai atvykau į Ca-
racaso po kelių mėnesių ispanų kalbos
kursų, kuriuos lankiau Lietuvoje, ir
taksistas vežė mane iš oro uosto į vieš-

butį bei visą kelią greitakalbe „tarš-
kėjo”, aš beveik nesupratau nieko, tik
tai, kad reikia nusiimti visus papuo-
šalus, nes kitaip bus „blogai”... 

Nesi tradicinė turistė, esi pagyvenusi
Brazilijoje, apčiuopusi Buenos Aires ir Bo-
gotos kasdienybę ir turbūt Pietų Amerikos
kitose šalyse pažinusi neturistines vietas?
Kokie įspūdžiai iki šiol yra neišdildomi ir ko-
kios kelionių patirtys įsirėžė giliausiai at-
mintyje?

Nežinau, ką reikėtų vadinti „ne-

Keliautoja visada ilgisi tų kelionės akimirkų, kai jai pavykdavo priartėti prie perujiečio, či-
liečio ar argentiniečio sielos.

Žydronė Lukšytė aplankė visas Lotynų Amerikos šalis: nuo vešlios Amazonės džiunglių
iki įspūdingų Patagonijos ledynų.
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dangaus, o tavo plaukus tarsi paliečia
angelo sparnai. Nesu pernelyg reli-
ginga, bet prisipažinsiu – kiekvieną
kartą, kai aplankau Machu Picchu,
kur, skirtingai nei daugelyje griuvėsių,
aš kas kartą jaučiu kažkokį stebuk-
lingą jausmą, padėkoju dangui, kad tai
nutiko, o išeidama atsisuku į griuvė-
sius supančius kalnus ir mintyse pa-
sakau: „Iki susitikimo”. Ir visada ti-
kiuosi, kad tai vėl atsitiks.

Viena, ką žinau – tokios akimirkos
retai atsitinka muziejuose. Todėl aš tik-
rai nesu muziejų gerbėja, nors mane la-
bai domina istorija, kultūra ir menas,
tačiau vis dėlto aš tai laikau penu pro-
tui, o ne sielai.

Todėl papildydama klausimą no-
rėčiau pridurti, kad tam, kad geriau pa-
žintum šalį, mano manymu, ją reikia
ne tik užuosti ar paragauti, bet ir pa-
jausti. Pajausti taip, tarsi ir tau skau-
dėtų tos šalies istorijos vingiai, tarsi
tau rūpėtų tų žmonių gyvenimai ir ša-
lies ateitis.

Kai esu Peru, man skauda dėl to,
kad buvo suniokotas jų istorinis pali-
kimas – išravėtos inkų kultūros šak-
nys, tradicinis maistas ilgam laikui nu-
stumtas į paraštes, o pasididžiavimas
savo kilme pakirstas iš pat šaknų. To-
dėl aš kartu su perujiečiais jaučiuosi
taip, lyg būtų be galo svarbu surinkti
paveldą po kruopelytę, atkurti pasidi-
džiavimą „savo” šalim ir apskritai sa-
vimi.

Būdama Čilėje jaučiu, kaip sulė-
tėja kraujas mano venose, ir aš prade-
du jaustis „pasaulio krašto” gyvento-
ja – taip, kaip jaučiasi jie, vadindami
save „Isleeos” (isp. „salos gyventojai”).
Ribojami Andų kalnų, Ramiojo van-
denyno ir Atakamos dykumos, čiliečiai
iš tiesų jaučiasi atskirti nuo pasaulio,
tarsi gyventų tolimiausioje saloje. Ste-
bėtina, kaip jų nacionaliniame cha-
rakteryje persipina „salos gyventojų”
atšiaurumas ir kartu svetingumas. Aš
kartais net bijau pasakyti savo draugei
čilietei, kad netrukus atvyksiu į Sant-
jagą, nes žinau, kad ji man į viešbutį
kraustytis neleis (juokiasi). 

Arba, kai esu Kolumbijoje, jaučiu
jų norą būti pastebėtiems ir įvertin-
tiems kiekvieno svečio iš „užjūrio”.
Jaučiu visas pastangas išsivalyti nuo
praeities ir sukurti tą šalį, kurioje
visi laukiami. Ir tose galbūt perdėtose
pastangose (kai turistus aptarnaujan-
tiems viešbučiams tenka kęsti kassa-
vaitinius policijos vizitus ar pildyti „ap-
linkos tausojimo” anketas), aš matau
jų norą būti įvertintiems.

Taip, man patinka turgeliai ir vie-
tinis maistas. Aš kas kartą vykdama į
Peru svajoju, kaip užsisakysiu ceviche
(žalia žuvis, marinuota citrinų sultyse
ir pagardinta aštriais prieskoniais), nu-
vykusi į Čilę mėgausiuos krabo užke-
pėle centriniame turguje arba Bue-
nos Aires visą dieną nevalgysiu, kad
vakare galėčiau sukirsti pusės kilog-
ramo kepsnį, iškeptą „al punto” (vi-
dutiniškai keptas kepsnys). Tačiau la-
biau nei maisto aš ilgiuosi akimirkų,
kai man pavyks dar labiau priartėti
prie perujiečio, čiliečio ar argentinie-
čio sielos. Kai „išrišiu” dar vieną maz-
gą jų istorijos ar dabarties vingiuose.
Ir kai mano galvą palies „angelo spar-
nai”.

Ar pati renkiesi maršrutus? Ar ieškai pa-
pildomos informacijos populiariausiuose
turistams vadovuose? 

Man dalis kelionės džiaugsmo yra
kelionės planavimas. Planuodama ke-
lionę jau pradedu gyventi tuo jausmu
ir nerimu, kuris apima daugelį žmonių
kelyje. Todėl tiek planuodama kelionę
pati sau, tiek kitiems keliautojams vi-

suomet ieškau kuo daugiau informa-
cijos, kad galėčiau sukurti kuo įdo-
mesnį maršrutą, skaitau kelionių va-
dovus, ieškau informacijos internete,
kalbuosi su kitais keliautojais. Tačiau
man to negana. 

Kartais sakau, kad kelionė turėtų
būti lyg muzikinis kūrinys – su ky-
lančia įtampa (gerąja prasme), kulmi-
nacija ir pabaiga. Maršruto kūrimas –
tai režisūra, ir čia neužtenka tik lo-
gistiškai sudėlioti maršruto punktus,
kad spėtum per trumpiausią laiką pa-
matyti kuo daugiau. Kartais mažiau
yra daugiau, jei patirtys parinktos
taip, kad viena kitą papildytų, jei atsi-
randi tinkamoje vietoje tinkamu laiku

ir panašiai. Bent jau aš taip manau. Na,
o turistams skirti kelionių vadovai-
knygos yra tam tikra pagalba, kuri pa-
deda sudėlioti objektus „logistiškai”,
bet to tikrai negana, nors aš neneigiu
tokių knygų naudos.

Yra žmonių, kurie tiesiog nesutverti ke-
liauti grupėmis, nes jiems tuomet kelionės
tampa tikru išbandymu – juk reikia taikytis
prie kitų keliautojų, reikia paklusti laikinai ke-
lionės tvarkai ir pan. Ar priskirtum save prie
tokių, o gal atvirkščiai – su malonumu ren-
kiesi tokią kelionę? O gal būti kolektyve le-
mia ir pačios kelionės maršrutas? Juk po Ama-
zonę nepaplaukiosi vienas, o ir į  džiungles
juk nepatartina eiti be patyrusio vedlio. 

Visuomet priskirdavau save prie
keliautojų „vienišių”. Esu keliavusi su
grupėmis kelis kartus, ir man nepati-
ko. Bet turbūt nepatiko ne tiek dėl to,
kad keliavau su grupe, o dėl to, kad tos
kelionės varžė mano pažinimo dvasią.
Aš pavargdavau per vieną dieną api-
bėgti penkias šventyklas ir aplankyti
dar du muziejus. Ir ypač kai iki kelio-
nės pabaigos laukė dar bene penkioli-
ka šventyklų ir dešimt muziejų. Man

tinga eiti vienam. Yra ta rizika, kuri su-
kuria kelionės atradimus, ir ta, kuri
yra tiesiog kvaila.

Nuotykiai – viena iš neišvengiamų
ke lionės dalių. Kokių teko patirti ir gal net
tie nuotykiai buvo kažkuo rizikingi? 

Sakoma, kad žmogus planuoja, o
Dievas juokiasi iš jo planų. Tai ypač tin-
ka kelionėms. Kai dar keliaudavau be
grupių, teko pasiklysti džiunglėse,
nors ir ėjome su gidu, ir svarstyti,
kur čia bus geriau praleisti naktį – ant
žemės ar įlipus į medį – na, kas čia žino,
kur saugiau. Teko nakvoti ant suoliu-
ko autobusų stotyje po to, kai autobu-
sas, turėjęs mus nuvežti į „tašką B”, su-
tiko kliūtį kelyje (džiunglių kelyje
buvo užklimpusi virtinė automobilių
ir nebuvo kaip jų aplenkti) ir sugrįžo
atgal į pradinę stotį, o buvo jau gili nak-
tis, ir viešbučio ieškoti nebuvo pro-
tinga.

Keliaujant su grupėmis teko ieš-
koti sprendimų, kaip atgauti pamestus,
pavogtus pasus arba per parą „paga-
minti” laikinus dokumentus, lei-
džiančius vykti namo – per parą, nes
tiek tebuvo laiko iki skrydžio namo. 

Žodžiu, nuotykių tikrai buvo. Ir ga-
liu pasakyti, kad būtent juos po kelio-
nės prisimeni dažniausiai. Tai kaip pi-
pirai, pagardinantys kelionę – svarbu,
kad nebūtų per daug.

Padedi Lotynų Ameriką pažinti ir ki-
tiems. Kokių nurodymų  siūlai laikytis ke-
liaujant į šį žemyną, ką patartum kiekvie-
nam sumaniusiam aplankyti  šią pasaulio
vietą?

Na, griežtų nurodymų šiam re-
gionui turbūt nėra. Visiems keliau-
jantiems į bet kurią pasaulio šalį pa-
tariu būti atviriems – priimti skirtu-
mus jų neteisiant, geriau pasistengti
suprasti, kodėl kitoje kultūroje yra
priimtini kiti dalykai – tai daug įdo-
miau, nei aklai smerkti. Kitas patari-
mas – būkite pozityvūs, tikėkitės gero,
ir greičiausiai tokio paties atsako ir su-
lauksite. Nuoširdžiai bendraujant su
žmogumi, kad ir kokiame krašte jūs be-
silankytumėte, rodant jam pagarbą ir
pozityvų nusiteikimą, beveik visada ra-
site bendrą kalbą ir, jei reikia, pagalbą.
O dėl visų pavojų, kuriais jus gali gąs-
dinti draugai, dažniausiai net nebuvę
toje šalyje, internetas ir kiti šaltiniai –
tiesiog patarčiau į viską žiūrėti pro-
tingai ir blaiviai. Atsarga reikalinga vi-
sur, tačiau jei tapsite baimės įkaitais,
sunku bus mėgautis kelione.

Na, o konkrečiai dėl lotynų pa-
saulio – tai jis labai margas ir spal-
vingas, ir kiekviena šalis šiame regione
turi savų išskirtinumų, bet beveik vi-
sas jas lotynų pasaulyje vienija meilė
paprastiems gyvenimo džiaugsmams,
nuoširdūs tarpusavio santykiai ir pa-
garba tam svetimšaliui, kuris susido-
mėjo jų šalimi. Tad džiaukitės tuo ir pa-
sistenkite parsivežti tų šiltų jausmų į
savo namus. 

Kaip keliautoja turi kažkokių svajonių,
ateities planų?

Žinau, kad dar norėsiu atradinėti
naujus kraštus, manęs dar laukia ne-
lankyti arba mažai lankyti žemynai.
Kažkada galbūt keliausiu Šilko keliu,
kada nors – amerikietiškom prerijom ir
Mirties slėniu, kuris irgi įstrigęs į at-
mintį iš vaikystėje skaitytų knygų, o
galbūt kada nors nuplauksiu ir iki Ant-
arktidos. Kaip sako lotynai – „ojala”
(isp. „tebūnie”, arba kitaip tariant –
„Dievui į ausį”). Bet šiuo metu aš ke-
liauju po lotynišką sielą ir žinau, kad jos
visos dar tikrai neapkeliavau. Tad
mano svajonės šiuo metu neįrėmintos
nei vietovardžiais, nei naujomis šalimis.

norėdavosi atitrūkti nuo grupės, pri-
sėsti kokioje nors lauko kavinėje ir visą
valandą su kavos puodeliu stebėti gat-
vės praeivius vietoj to, kad aplankyčiau
dar vieną bažnyčią. Taip pat norėdavau
pasivaikščioti po miestą savarankiškai,
o ne tik ekskursijos metu, kad galėčiau
pasiklysti gatvių labirintuose ir galbūt
surasti kokią nors „magišką” vietą,
kuri bus „tik mano”.

Todėl kai su partnerėmis Lina ir
Gabriele kūrėme mūsų kelionių agen-
tūros viziją, viena buvo visiškai aišku
– šios „grupinės” kelionės bus tokios,
į kurias norėtume leistis mes pačios,
irgi iki tol keliavusios savarankiškai.
Tai turi būti kelionės, nevaržančios sa-

varankiškos dvasios, paliekančios lai-
ko „paklydimams” ir meditavimui,
bendravimui su vietiniais ar kitiems
„reikalams”. Tai reiškė, kad grupės tu-
rės būti sąlyginai nedidelės, kad laiko
„nesuvalgytų” stovėjimas eilėse prie
tualeto ir kad vietoj penkiolikos šven-
tyklų mums teks atrinkti penkias ir
būti įsitikinusioms, kad būtent jos yra
to vertos. Ir dabar aš tikiu, kad mums
pasisekė to pasiekti – nors kartais ir
tenka aiškinti kai kuriems turistams,
ką jiems veikti laisvo laiko metu. 

Tačiau ir anksčiau, kai keliavau
beveik vien savarankiškai, ir dabar, kai
pati organizuoju keliones kitiems, lai-
kausi tos pačios nuomonės – keliauti
turite taip, kaip jums labiausiai pa-
tinka. Jei patinka ir tinka keliauti su
grupe, kai maršrutas jums didžiąja
dalimi suplanuotas – puiku, jei labiau
mėgstate viską planuoti patys ir ke-
liauti vieni – irgi gerai. Nėra taip, kad
vienas būdas geresnis už kitą. Tiesiog
rinkitės tai, kas jums smagiau, ir vi-
suomet „draugaukite” su protu, nes,
kaip Tu ir klausime suformulavai – tik-
rai į laukines džiungles būtų nepro-

Žydronei kelionė turėtų būti lyg muzikinis kūrinys – su kylančia įtampa, kulminacija  ir pa-
baiga.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Spalio pradžioje Vilniuje, Marijos ir
Jurgio Šlapelių namuose-muzie-
juje surengtas tik ką išleistos kny-

gos „Diplomatas dr. Kazimieras Grau-
žinis” pristatymas. Jos autorė – Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja
Asta Petraitytė-Briedienė, parašiusi ir iš-
leidusi tokias knygas kaip „Lietuvos
diplomatinės tarnybos šefas Stasys Lo-
zoraitis”, ,,Lietuvių diplomatų kores-
pondencija 1940–1945 metais”, „Tylieji
priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė
Vašingtone šaltojo karo metais” ir kitas.

120-osioms metinėms – knyga

Daugeliui K. Graužinio (1898–1962)
pavardė šiandien jau nieko nesako, o
tai būta išties ypatingo diplomato,  as-
menybės, visą gyvenimą kovojusios
dėl Lietuvos laisvės. Kaip teigia knygos
autorė, „karininkas, prezidento sek-
retorius, diplomatas – tai dr. K. Grau-
žinio biografijos ‘žingsniai’, kuriuos vi-

sada lydėjo Lietuvos vardas.” 
Šiemet minimos 120-osios diplo-

mato gimimo metinės, ir naujoji kny-
ga, kurią inicijavo Urugvajuje gyve-
nanti diplomato dukra Milda Elena
Graužinytė-Gritzko, o leidimą finan-
savo Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Santa Monica įkurtas Gražutės Sirutis
(1909–2009), kuri buvo diplomato žmo-
nos Laimutės Elenos Šlapelytės-Grau-
žinienės sesuo fondas,  yra išleista bū-
tent šia proga.

„Maždaug prieš penkerius metus
K. Graužinio dukra Milda Graužinytė
Lietuvių išeivijos institutui Kaune
perdavė dalį diplomato archyvo. Mūsų
bendravimas su ja tęsėsi, ir artėjant jos
tėvo 120-osioms gimimo metinėms kilo
idėja išleisti apie K. Graužinį knygą,
nes tai būta išties ypatingos
asmenybės. Apie daugelį
Lietuvos diplomatų jau iš-
leistos knygos, monografi-
jos, jie ir jų darbai gerai ži-
nomi, o šis žmogus buvo ne-
pelnytai pamirštas. Dukra
šiemet perdavė dar daugiau
archyvinių dokumentų
mums, o per maždaug sep-
tynis mėnesius gimė ir pati
knyga”, – pasakojo „Drau-
gui” jos autorė.

Pasak jos, dr. K. Grau-
žinis, didesnę savo gyveni-
mo dalį praleidęs svetur,
garbingai ėjo savo pareigas
ir atkakliai gynė Lietuvos

teises į laisvę ir nepriklausomybę.
Tad tai yra pasakojimas apie diplo-
matą, apie žmogų, kurio likimas – sto-
vėti laisvės sargyboje neturint teisės
trauktis.

Knygos skyriai ir jos priedai

Pirmasis naujosios, vos 400 eg-
zempliorių tiražu išleistos knygos pri-

statymas surengtas būtent Šlape-
lių muziejuje, nes pasakojimas
apie Laimutės Šlapelytės mylimą
vyrą Kazimierą primena ir Šla-
pelių šeimos svarbą lietuvybės iš-
saugojimui. Skirtingos istorijos
tarsi į vieną tvarų kamieną suve-
ja Lietuvą mylėjusių asmenybių
mažus ir didžius darbus, kurių
reikšmę perprasti pajėgiame pri-
simindami, žvelgdami į praeitį iš
dabarties perspektyvos.

Knygoje pasakojimas apie K.
Graužinį, jo asmenį ir karjerą su-
skirstytas į penkis skyrius ir pen-
kiolika priedų. Šiuose skyriuose
apžvelgiama būsimo diplomato
vaikystė, jaunystė ir studijų metai,
pristatoma jo karjera nuo Lietuvos
kariuomenės savanorio iki diplo-
mato, pasakojama apie jo kaip
Lietuvos reikalų patikėtinio darbą
Romoje, prie Šventojo Sosto

1932–1939 metais, taip pat kaip Lietuvos
pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Pie-
tų Amerikai septyneri metai, praleis-
ti  Argentinoje ir Urugvajuje, kur jis
dirbo iki gyvenimo pabaigos. Knygos
priedai – diplomato laiškai, raštai ir
pranešimai yra kaip dr. K. Graužinio
politinės veiklos „iliustracijos” ir šian-
dien leidžia užčiuopti ano meto pulsą,
pajusti to laiko dvasią, net diplomato
rašymo stilių.

K. Graužinis gimė Martyniškių
kaime netoli Giedraičių, Molėtų rajo-
ne. Diplomato tėvai buvo pasiturintys
tuomet Marciniškiais vadinto dvaro sa-
vininkai, šeimoje augo devyni vaikai
– 7 dukterys ir du sūnūs – Kazimieras
buvo jauniausias, o jo brolis Klemensas
buvo IV Seimo narys, dalyvavęs Ne-

priklausomybės kovose, šaulys ir pa-
žangus ūkininkas, tragiškai žuvęs nu-
trenktas žaibo. 

Ant jo ežero kranto stūksantį dva-
rą Graužiniai XIX amžiaus pabaigoje
nupirko iš dvarininko Komaro ir len-
kinamame krašte įkūrė lietuvybės ži-
dinį. Šiame dvare skambėjo lietuvių
kalba, samdiniai taip pat kalbėjo lie-
tuviškai. Iš čia sklido idėja reikalauti,
kad pamaldos bažnyčioje vyktų ne tik
lenkų, bet ir lietuvių kalba. Čia rink-
davosi tautinio atgimimo veikėjai, vyk-
davo pasitarimai, repetuodavo bažny-
čios lietuviškas choras. 1913 metų bir-
želio mėnesį Graužinių klojime buvo
surengtas pirmasis šiose apylinkėse
lietuviškas vakaras.

Kazimieras Graužinis pirmuosius
mokslo metus pradėjo Vilniuje, Pir-
mojo pasaulinio karo metu pasitraukęs
į Rusiją juos tęsė Voroneže, kur baigė
gimnaziją aukso medaliu. Jis įstojo į
Petrogrado Karo medicinos akademi-
ją, bet netrukus grįžo į Lietuvą. Į tėvų
dvarą jis grįždavo atostogų, šiame dva-
re 1930 metais lankėsi prezidentas An-
tanas Smetona, kurio sekretoriumi
tuo metu dirbo K. Graužinis. Paskuti-
nį kartą jis čia apsilankė 1939-aisiais,
prieš išvykdamas dirbti į Pietų Ame-
riką ir niekada daugiau nesugrįžo.

1929-aisiais jis vedė Eleną Laimu-
tę Šlapelytę (1906–1988), susilaukė tri-
jų dukrų. Diplomato žmona mokėjo
penkias užsienio kalbas, ji atsisakė
asmeninės teisininkės karjeros ir pa-
sišventė vyrui, šeimai, mecenatystei. 

Karjeros laiptais – vis aukštyn

Baigus Karo aviacijos mokyklą, K.
Graužiniui buvo suteiktas inžinerijos
leitenanto laipsnis. 1922-aisiais jis buvo
komandiruotas į Lietuvos užsienio rei-
kalų ministeriją, dirbo Kopenhagoje
bei Stokholme, su valstybės stipendija
išvyko į Paryžių studijuoti teisės ir dip-
lomatijos. Už disertaciją „Vilniaus
klausimu” jis gavo Paryžiaus univer-
siteto teisių daktaro laipsnį. Diploma-
tinę tarnybą K. Graužinis pradėjo 1928

Iš užmaršties prikeltas dar vienas garsus Lietuvos diplomatas
metais Lietuvos pasiuntinybėje Latvi-
joje, o po metų buvo pakviestas dirbti
prezidento A. Smetonos asmeniniu
sekretoriumi. Prezidentūroje jis dirbo
tik metus, vėliau grįžo į diplomatinę
tarnybą, o 1932-aisiais tapo reikalų
patikėtiniu prie Šv. Sosto Romoje, kur
dirbo septynerius metus.

1939-aisiais jis pasirinko darbą
Pietų Amerikoje ir su šeima atvyko į
Argentiną. Čia jis rado susiskaldžiusią
vietos lietuvių bendruomenę, tad dir-
bo labai entuziastingai, būrė lietu-
vius, o prasidėjus Lietuvos okupacijai
reiškė protestus prieš okupantus, pa-
laikė Lietuvos laikinąją vyriausybę,
liko ištikimas prezidentui A. Smetonai
ir globojo iš karo alinamos Europos at-
vykusią jo šeimą, parėmė ją finansiš-
kai. 

Argentinoje Graužiniai įsigijo ūkį
netoli Kordobos, pavadino jį „Dainava”,
papuošė Gedimino stulpais, augino
čia gyvulius, o ūkyje surinktu bičių me-
dumi L. E. Šlapelytė-Graužinienė vai-
šindavo diplomatinio korpuso narius.
Kaip diplomatas jis dirbo labai akty-
viai, dalyvavo įvairiuose renginiuo-
se, padėdavo lietuviams pabėgėliams.
Pasak knygos autorės, jam nemažai
teko kovoti su komunistuojančiais lie-
tuviais ir juos inspiruojančiais sovie-
tais Pietų Amerikoje.    

Kovos būdas – bado streikas  

Sovietų Sąjungai spaudžiant Ar-
gentinos prezidentas Juan Peron nu-
traukė diplomatinius santykius su vi-
somis trimis Baltijos šalimis, uždarė jų
pasiuntinybes bei konsulatus, ir K.
Graužiniui teko persikelti į Urugvajų,
Montevideo miestą. Protestuodamas
prieš tokią Argentinos politiką K.
Graužinis ėmėsi dar neregėto žingsnio
– jis paskelbė bado streiką viename ži-
nomiausių Montevideo restoranų
„Rambla”,  gerdamas tik vandenį.
Spauda tą įvykį labai plačiai aprašė ir
priminė Lietuvą ištikusią tragediją.
Tas streikas truko tik dieną, bet jis at-
kreipė dėmesį, jo pavardė ir nuotrau-
kos pasirodė daugybėje laikraščių.
Knygoje taip pat yra nuotrauka iš šios
akcijos.

Urugvajuje diplomatas aktyviai
dirbo iki pat savo mirties 1962 metais.
Knygos autorė išsamiai aprašo, su ko-
kiais sunkumais jis susidurdavo darbe,
kaip įtampa ir karšta Urugvajaus sau-
lė alino K. Graužinio sveikatą. K. Grau-
žinis labai stengėsi padėti lietuviams,
pabėgusiems nuo sovietų. Jis šioje ša-
lyje aktyviai bendradarbiavo su lietu-
vių kunigais marijonais, o archyvai liu-
dija, kad būtent marijonai tarpinin-
kavo renkant pasiuntinybės lėšas, gau-
tas iš Lietuvos piliečių už konsulines
paslaugas.

Apie K. Graužinio mirtį pirmasis
pranešė „Draugas”, kurį apie tai in-
formavo konsulas Čikagoje Petras Po-
vilas Daužvardis. Laikraštis pirmaja-
me puslapyje trumpa žinute paskelbė
šią liūdną naujieną, primindamas pa-
grindinius dr. K. Graužinio biografijos
faktus ir įdėdamas jo nuotrauką. 

Po jo mirties žmona Laimutė su vi-
sais trimis vaikais dar gyveno Argen-
tinoje, šelpė Buenos Airėse atsidūrusį
dailininką Joną Rimšą ir kitus lietu-
vius, kurie patekdavo į sunkią mate-
rialinę būklę, organizavo paramą lie-
tuvių vaikams Vokietijoje. Vėliau ji per-
sikėlė į JAV ir apsistojo Santa Moni-
coje.

1975 metais L. Graužinienė su eks-
kursija atvyko  į sovietinę Lietuvą, pa-

Bado streikas Montevideo viešbutyje.

„Draugo” numeris su pranešimu apie diplomato mirtį.

Dukra Milda Graužinytė



TEATRų IR KONcERTų SALĖSE

9DRAUGAS 2018 SPALIO 30 D., ANTRADIENIS

teko į Vilnių, aplankė savo motiną,
kurios nebuvo mačiusi daugelį metų.
Vėliau Lietuvoje lankėsi ir jos dukterys
Milda bei Regina. L. Graužinienė stai-
ga mirė 1988 m. birželį, palaidota Šv.
Kryžiaus kapinėse Los Angeles.

Stovėjo laisvės gynėjų gretose

Diplomatas K. Graužinis itin ver-
tino spaudą, taip pat ir „Draugą”. Kai
laikraštis 1959 metais minėjo savo įkū-
rimo 50-ąsias metines, jis rašė savo svei-
kinime, kurį cituoja A. Petraitytė-Brie-
dienė: „Šio dienraščio dideli nuopelnai
lietuvybei, katalikybei ir kultūrai te-
būnie inspiruojantis motyvas nepa-
ilstamai tęsti kovą už laisvam lietuviui
brangiausius idealus, lygiai kaip dien-
raštį tolydžio tobulinti ir plėsti. Lin-
kėdamas, kad ‘Draugo’ įnašas į mūsų
tautos kovas ir jos kultūrinę kūrybą
kuo greičiau susilauktų laimingos sėk-
mės”. 

Knygos pabaigoje jos autorė pa-
brėžia, kad peržvelgus archyvinius do-
kumentus, oficialią ir privačią kores-
pondenciją į akis krinta besąlyginis
daktaro K. Graužinio tikėjimas, jog Lie-
tuva išsilaisvins, negęstanti viltis, kad
netolimoje ateityje Lietuva vėl taps
nepriklausoma. Taip jis 1953 m. rašė ir
laiške savo geram bičiuliui, Lietuvos
diplomatinės tarnybos šefui Stasiui
Lozoraičiui. 

„Tvirtai stovėjęs Lietuvos laisvės
ir nepriklausomybės saugotojų ir gy-
nėjų gretose, Lietuvos nepaprastasis
pasiuntinys ir įgaliotasis ministras
dr. K. Graužinis tikėjo, kad ‘pasaulis ne-
galės ilgai pakęsti sovietų tautžudybės
nusikaltimų (...) Visos lietuvių tautos
rusai neišnaikins. Lietuvos išlaisvi-
nimas šiaip ar taip įvyks greičiau,
negu tikimasi. (...) Aš šventai tikiu, kad
raudonoji galybė jau artimoj ateity
tikrai subyrės ir mūsų tėvynė atgaus
jai prideramą vietą laisvųjų valsty-
bių tarpe’”, – šiuos diplomato žodžius
minint jam 60-ąjį gimtadienį cituoja
laikraštis „Draugas” 1958 metais.

Paklausta, kas buvo sunkiausia
rašant šią knygą, A. Petraitytė-Brie-
dienė atsakė, kad niekas nebuvo sun-
ku, buvo tiesiog gera rašyti apie labai
šviesų, išsilavinusį žmogų, tikrą as-
menybę ir patriotą, buvusį svarbių
įvykių centre, besąlygiškai mylėjusį
savo šeimą ir tėvynę Lietuvą. 

Paklausta, apie ką planuoja rašy-
ti ateityje, K. Petraitytė-Briedienė pra-
sitarė, kad jos svajonė yra parašyti kny-
gą apie garsiąją diplomatų, daug metų
Čikagoje dirbusių Petro Povilo ir Juzės
Daužvardžių šeimą. P. P. Daužvardis
Lietuvos konsulu Čikagoje buvo nuo
1937-ųjų  iki savo mirties 1971 metais,
po jo iki 1985 metų garbės konsulo pa-
reigas ėjo J. Daužvardienė. Laikas pa-
rodys, ar toks leidinys išvys dienos
šviesą, o jis tikrai būtų įdomus užsie-
nio, ir ypač Čikagos lietuviams, kurie
dar atsimena šias asmenybes.  

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ką jūs nuveikėte būdami 25-erių?
Wolfgang Amadeus Mozart parašė Idomeneo, savo pir-

mą ,,rimtą” operą – opera seria, – kurios premjera įvyko 1781
m. pradžioje Miunchene. 

Idomeneo –  viena rečiausiai atliekamų Mozarto operų. Ly-
ric scenoje jos premjera įvyko 1977 m., po to buvo pa-
kartota tik po dviejų dešimtmečių. Šio sezono Idomeneo

pastatymas – trečiasis teatro istorijoje. Tai, ką mes matome
scenoje, yra vieno įdomiausių ir talentingiausių XX a. re-
žisieriaus, scenografo prancūzo Jean-Pierre Ponnelle vizi-
ja, kurioje jis apjungė senovės graikų ir Mozarto eros, Švie-
čiamojo amžiaus pasaulius. Andrea Palladio stiliaus ar-
chitektūrinė scenos erdvė atspindi klasikinę Graikiją,
XVIII a. kostiumai, perukai, grimas harmoningai dera su
Mozarto muzika. Šis įspūdingas Ponnelle pastatymas pir-

mą kartą buvo parody-
tas 1982 m. New Yorko
Metropolitan Opera. Į
Lyric sceną Ponnelle
pastatymą perkėlė pa-
tyręs Met režisierius
David Kneuss – tai jo
režisūrinis debiutas Ly-
ric.

Idomeneo – Mozar-
to žvilgsnis į graikų
tragediją. Tie, kurie
jaunystėje studijavote
graikišką epą ar dra-
mą, žinote, kad šie kū-
riniai, paprastai, bai-
giasi tragiškai. Bet ne
Mozarto rankose! Ope-
ra vystosi, kaip ir ti-
piška graikų tragedi-
jai – dievai kišasi į žmo-
nių gyvenimą, herojus
persekioja rūstus ir ne-
išvengiamas likimas,
tačiau muzikos geni-
jaus dėka ši drama ne-

tikėtai išsisprendžia optimistiškai ir teigiamai. Nors Ne-
ptūnas ir įspėjo Kretos karalių, po Trojos karo grįžtantį
namo, kad leis jam saugiai pasiekti krantą, jei paaukos pir-
mą sutiktąjį (šiuo atveju tai buvo paties karaliaus sūnus Ida-
mante ir, suprantama, tėvas visaip bando išvengti rūsčios
lemties), pabaigoje triumfuoja drąsa ir meilė. Dievas ne tik
nenubaudžia Idomeneo už nepaklusnumą, bet, stebėdamas
kilnų ir narsų jaunikaitį, skiria Idamante naujuoju Kretos
karaliumi ir leidžia jam vesti savo mylimąją, buvusią ver-
gę Ilia, o ne anksčiau numatytąją Elettra. Neptūnas, kurį
scenoje reprezentuoja didžiulė galva su negyvomis aki-
duobėmis, skelbdamas šį nuosprendį, pirmą kartą praveria
savo akis…

Tą sekmadienio, spalio 21-osios popietę, kai aš žiūrėjau
Idomeneo, parteryje buvo neįprastai daug tuščių vietų. Ne-

žinau, ar tai muzi-
kantų streiko ir susi-
jaukusio tvarkaraš-
čio pasekmė (tikiuosi,
kad sezono eigoje vis-
kas išsilygins, ir kiti
spektakliai dėl to ne-
nu kentės), ar tiesiog
ši opera nėra tokia
populiari tarp šiuo-
laikinių klausytojų?
O be reikalo! Taip, ji
ilgoka, ir jos siužeto
vingiai kartais sun-
kiai paaiškinami, bet dainavimas ir vaidyba – aukščiausios
klasės, scenografija, režisūra – ypatingi, o svarbiausia – tas
stiprus emocinis užtaisas, tos įvairiausios jausminės sro-
vės – nuo švelnios meilės iki desperacijos, – kurios išsilie-
ja nuostabiais Mozarto solo, duetais, trio ir kvartetais, jau
nekalbant apie chorą, kuriam šiame kūrinyje tenka dide-
lis vaidmuo.

Nuo pat pradžių jauti tamprų jaunų įsimylėjėlių ryšį
ir gražų susidainavimą – belaisvės Ilia (sopranas Janai Brug-
ger, debiutavusi Lyric scenoje praėjusį sezoną kaip Liu ,,Tu-
randot”) ir Idamante (mecosopranas Angela Brower, de-
biutuojanti Čikagos scenoje).

Idomeneo – čikagiečių mėgstamas iš Evanstono kilęs te-
noras Matthew Polenzani – leidžia pajusti jo situacijos be-
viltiškumą. Elegantiškoji sopranas Erin Walls savo Elett-
ra suteikė farso elementų. Ji perpildyta pavydo, keršto, ku-
rie ją iš pražudo – paskutinėje scenoje ji ,,uždainuoja” save
negyvai, taip ir nesugebėjusi nei susitaikyti, nei atleisti.

Šiame Idomeneo yra ne vienas debiutas, taip pat ir – gal
daugeliui netikėtai – Sir Andrew Davis. Tai vienintelė Mo-
zarto opera, kurios jis iki šiol nebuvo dirigavęs. Belieka ap-
gailestauti, kad dėl orkestrantų streiko Idomeneo premjera,
turėjusi įvykti spalio 13 d., šeštadienį, buvo atidėta iki spa-
lio 18-osios. Viso Lyric numatyi penki Idomeneo spektaliai
– keturi jau įvyko, penktasis ir paskutinis, bus šį penkta-
dienį, lapkričio 2 dieną. Po to, nuo lapkričio 3 iki 16 dienos
bus rodomas  Wagner ,,Sigfried”. Teatro adresas – Civic Ope-
ra House, 20 N. Wacker Dr. Dėl bilietų galite skambinti tel.
312-827-5600, daugiau informacijos apie spektaklius rasite
internetinėje svetainėje: www.lyricopera.org.

Knygos viršelis

Graikų tragedija pagal Mozartą

Choras įspūdingos J.-P. Ponnelle scenografijos fone. Kyle Flubacker nuotraukos

Matthew Polenzani – Idomeneo.

Erin Wall – Elettra.

Širdingas Ilia (J. Brugger) ir Idamante (A. Brower) duetas.
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LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentė pakviesta į Davosą 
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė gavo kvietimą dalyvau-
ti kitąmet sausio 22–25 d. Davose, Švei-
carijoje, rengiamame Pasaulio ekono-
mikos forume.

Lietuvos vadovė kartu su kitais ES
lyderiais kviečiama dalyvauti disku-
sijose apie Europos ateitį ir jai kylan-
čius iššūkius.

„Europos ateitis bus pagrindinė
programos tema. Jūsų ir Lietuvos
įžvalgos, kaip sėkmingai judėti į prie-
kį įveikiant kritinius iššūkius ir įgy-
vendinant reformas, bus esminės dis-

kusijose”,  – rašoma forumo įkūrėjo
prof. Klaus Schwab laiške prezidentei. 

Kasmetinio, jau 49-ą kartą rengia-
mo globalaus forumo, į kurį tikimasi at-
vykstant per 3 tūkst. politikos, pasau-
linio verslo, mokslo ir inovacijų lyde-
rių, tema – „Globalizacija 4.0: formuo-
jant globaliąją architektūrą ketvirtosios
industrinės revoliucijos amžiuje”.

Lietuvos vadovė į didžiausią pa-
saulyje neformalų forumą, kuriame
planetos galingieji diskutuoja globa-
liomis politikos, saugumo, ekonomikos
bei kitomis svarbiomis temomis, kvie-
čiama ketvirtą kartą.

Popiežiaus vizitas atsiėjo beveik 1,6 mln. eurų
Vilnius (BNS) – Popiežiaus vizitas

atsiėjo 1 mln. 571 tūkst. eurų, pusę jų
Bažnyčiai kompensuos valstybė.

„Maždaug 49 nuošimčiai surinktų
lėšų buvo kompensuojamos valstybės
dėl scenų statymo, infrastruktūros,
kita  pusė surinkta per bažnyčias,
per rinkliavas, asmenų aukomis, vers-
lo pagalba ir iš įvairių fondų”, –
sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas.

Anot jo, Bažnyčia vizito išlai-
doms surinko 712,6 tūkst. eurų, vals-
tybės kompensuojama dalis –  858,4
tūkst. eurų. Tai neapima savivaldybių,
teisėsaugos patirtų išlaidų užtikri-
nant saugumą.

Vyriausybė išlaiko įsipareigoji-
mus kompensuoti iki 1,5 mln. eurų iš-
laidų, tad be Bažnyčios kitoms vals-

tybės institucijoms kompensacijos gali
sudaryti dar iki 700–800 tūkst. eurų.

Vizito metu Vilniuje ir Kaune dir-
bo 1,5 tūkst. savanorių, 400 žurnalistų,
pusė jų – iš užsienio.

Masiškiausias renginys buvo po-
piežiaus laikytos šv. Mišios Kauno
Santakoje – čia susirinko per 100 tūkst.
žmonių.  Apie 60 tūkst. jaunuolių at-
vyko į popiežiaus susitikimą su jau-
nimu Vilniuje, Katedros aikštėje.

Vidaus reikalų ministras Eimutis
Misiūnas vizitą iš saugumo pusės va-
dino pavykusiu bei dėkojo policijos, Va-
dovybės apsaugos pareigūnams už jų
darbą. Anot jo, rengdamiesi vizitui, pa-
reigūnai buvo nuvykę į Airiją, stebė-
jo ten vykstančius protestus.

Popiežius  Pranciškus Lietuvoje
lankėsi rugsėjo 22 – 23 dienomis.

Sieks nuleisti kartelę referendumui
Vilnius (BNS) – Vyriausioji rin-

kimų komisija (VRK) įregistravo pi-
liečių iniciatyvinę grupę, kuri sieks su-
rengti referendumą dėl kartelės refe-
rendumui nuleidimo.

Registruota 21 Lietuvos piliečio
grupė rinks parašus, kad Lietuvoje
vyktų referendumas pakeisti Konsti-
tuciją, joje nustatant, jog „referendu-
mas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne
mažiau kaip 50 tūkst. piliečių, turinčių
rinkimų teisę”.

Dabar Konstitucija nustato, kad re-
ferendumas skelbiamas, jeigu jo rei-

kalauja ne mažiau kaip 300 tūkst. pi-
liečių, turinčių rinkimų teisę.

Iniciatoriai taip pat siūlo į Kons-
tituciją įrašyti reikalavimą, kad „re-
ferendumui priimti įstatymai keičia-
mi tik nauju referendumu”.

Kad toks referendumas būtų pa-
skelbtas, iniciatoriai privalo per šešis
mėnesius, tai yra iki 2019 metų balan-
džio 30 dienos, surinkti 300 tūkst. rin-
kėjų parašų.

Iniciatyvinei grupei atstovauja
Vytautas Jurgis Kadžys ir Aras Vytu-
rys Sutkus.

Metų medis – Raudonės liepa 
Vilnius (Alkas.lt) – 2018-ųjų metų Lietuvos

medžiu išrinkta Panemunių regioniniame par-
ke auganti septynkamienė Raudonės liepa. 

Ši apie 30 metrų aukščio liepa auga Rau-
donės pilies valdos pakraštyje tarp pilies pa-
stato ir Antrojo pasaulinio karo karių kapinių.
Ji vadinama septynkamiene. Mat tarp dviejų
jos kamienų maždaug 3 m aukštyje yra įaugęs
metalinis strypas. Pasak legendos, ant to stry-
po buvę mirtinai užplakti 7 baudžiauninkai, to-
dėl liepa ir suskilusi į 7 kamienus.

Raudonės liepa atstovaus mūsų šaliai Eu-
ropos metų medžio konkurse. Lietuva šiame
konkurse, kuris čekų iniciatyva pradėtas reng-
ti 2011-aisiais, dalyvauja nuo 2017 metų.

2016 metų Lietuvos medžiu buvo išrink-
tas Stelmužės ąžuolas, 2017 m. – Raganų
eglė, auganti Rambyno regioniniame parke.

Pavedė godumas milijonams 
Vilnius (BNS) – Internetiniai suk-

čiai iš klaipėdiečio išviliojo 14,5 tūkst.
eurų.

Į Klaipėdos policiją  kreipėsi
1983 metais gimęs nukentėjusysis.
Jis informavo, kad liepos pabaigoje
gavo elektroninį laišką nuo Jungti-
nių Valstijų teisininku prisistačiusio

asmens – laiške buvo nurodyta, kad
vyras paveldėjo 18,7 mln. JAV dole-
rių. 

Klaipėdietis pervedė į laiške nu-
rodytą sąskaitą prašomus 14,5 tūkst.
eurų, vėliau kilo įtarimas jog gali būti
tapęs sukčių auka. 

Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

D. Trump pasmerkė neapykantą Amerikoje
Washingtonas (BNS) – Po už-

puoliko vienoje Pittsburgho sinagogų
spalio 27 dieną surengtų šaudynių,
per kurias žuvo vienuolika žmonių, o
dar šeši buvo sužeisti, JAV prezidentas
Donald Trump pasmerkė neapykantą
Amerikoje.

„Tai baisu, baisu, kas vyksta su ne-
apykanta mūsų šalyje ir, atvirai kal-
bant, visame pasaulyje”, – pareiškė D.

Trump.
„Kažką reikia daryti, – pareiškė

prezidentas. – Kai žmonės taip daro, jie
turėtų būti nuteisti mirties bausme.”

Į klausimą, gal atėjo laikas per-
svarstyti nepakankamai griežtus šalies
ginklų kontrolės įstatymus, preziden-
tas atsakė, jog aukų skaičius būtų bu-
vęs daug mažesnis, jeigu sinagoga būtų
pasirūpinusi ginkluota apsauga.

JAV su Japonija išbandė raketų gaudyklę
Washingtonas (BNS) –

JAV kariškiai sėkmingai nu-
mušė vidutinio nuotolio ba-
listinę raketą išbandant nau-
ją priešraketinės gynybos
sistemą, kuriamą kartu su
Japonija.

Eskadrinio minininko
„USS John Finn” įgula sėk-
mingai aptiko ir susekė tai-
kinį bei numušė jį raketų
gaudykle „SM-3 Block IIA”
per bandymą prie vakari-
nių Hawaii krantų. 

„Tai puikus pasiekimas
ir svarbi gairė atnaujinti
‘SM-3 Block IIA’ skrydžius”,
– sakė MDA direktorius ge-
nerolas leitenantas Sam Greaves.

MDA sausį nurodė, kad Amerika
šiai sistemai kurti jau išleido apie 2,2
mlrd. dolerių, o Japonija – dar apie mi-

lijardą. 
Raketų gaudyklės „SM-3 Block

IIA” yra dalis priešraketinės gynybos
sistemos AEGIS. 

Rusija gali užblokuoti ryšio palydovus
Maskva (BNS) – Rusija išbandė

sistemą galinčią sutrikdyti potencialių
priešininkų ryšio palydovų darbą.

„Komplekso „Tirada 2S” bandy-
mai jau atlikti, valstybinė komisija pa-
teikė rekomendacijų”, – sakė šaltinis.

Šių metų sausį vienas šaltinis
sakė, kad Rusijos kariškiai artimiausiu
laiku gali gauti sistemų, leisiančių už-
blokuoti priešininko ryšio palydovus.

Pasak šaltinio, ši sistema palydo-
vus galės blokuoti iš Žemės.

„Ji veikia radioelektroninio slo-

pinimo būdu”, – pabrėžė šaltinis ir pri-
dūrė, kad šiam projektui plėtoti skir-
ta milijonai rublių.

Rugpjūtį per forumą „Armija
2018” buvo pasirašyta sutartis, numa-
tanti, kad Rusijos gynybos ministeri-
ja gaus modernų itin didelės galios ra-
dioelektroninės kovos kompleksą „Ti-
rada 2.3”, skirtą slopinti ryšių paly-
dovų signalams.

Ministerijos duomenimis, šiomis
sistemomis šalies kariuomenė bus
pradėta aprūpinti jau šiais metais.

EP draus plastikines šiukšles 
Briuselis (Alkas.lt.) – Europos

Parlamentas (EP) pritarė planuoja-
mai direktyvai, kuria remiantis nuo
2021 m. ES turėtų būti uždrausti vien-
kartiniai plastikiniai daiktai.

Tokie daiktai kaip stalo įrankiai,
lėkštės, gėrimų šiaudeliai ir pakeliai,
ausų krapštukai ar balionų lazdelės
būtų draudžiami, kadangi jiems esa-
ma lengvai prieinamų alternatyvų.
Minėti daiktai sudaro iki 70 proc. jū-
rose ir vandenynuose randamų šiukš-
lių.

EP pritarė tam, kad į Europos Ko-
misijos pasiūlytą vienuolikos drau-
džiamų vienkartinių plastikinių daik-
tų sąrašą būtų papildomai įtraukti
okso-degraduojančių plastikų gami-
niai, taip pat greito maisto pakuotės iš
polistireninio putplasčio.

Siūloma įpareigoti valstybes iki
2025-ųjų ketvirtadaliu sumažinti plas-
tikinių daiktų, vienkartinės mėsai-

nių dėžutės, sumuštinių pakuotės, taip
pat vaisių, daržovių, desertų ar ledų
įpakavimai. 

Gėrimų buteliai, turės būti su-
renkami atskirai, o iki 2025 m. ne ma-
žiau kaip 90 proc. jų privalo būti per-
dirbama.

EP taip pat siekia mažinti tabako
gaminių, tokių kaip plastikiniai ciga-
rečių filtrai, taršą. Iki 2025 m. jų tarša
turėtų sumažėti perpus, o iki 2030-ųjų
– 80 proc. Skaičiuojama, kad viena
nuorūka jūroje gali užteršti nuo 500 iki
tūkstančio litrų vandens, o išmesta pa-
kelėje ji suyra per dvylika metų. Ci-
garečių filtrai yra antra labiausiai
paplitusi plastiko šiukšlė.

Valstybės taip pat turėtų užtik-
rinti, kad būtų surenkama bent pusė
pamestų arba paliktų plastikinių žve-
jybos įrankių. 

Priėmęs savo poziciją, parlamen-
tas toliau ją derins su ES Taryba.

Loterijoje laimėjo po 750 mln. JAV dolerių
Des Moines, Iowa (BNS) – Lote-

rijos „Powerball” organizatoriai pa-
tvirtino, kad dviejų loterijos bilietų sa-
vininkai laimėjo 750 mln. JAV dolerių.

Skelbiama, kad bilietai buvo pirk-
ti Iowa ir New Yorke. Jų turėtojai at-
spėjo visus šešis skaičius. Tai yra ket-
virtas didžiausias aukso puodas JAV is-

torijoje. Laimingieji skaičiai yra 8, 12,
13, 19 ir 27, o papildomas skaičius yra 4.

Beje, vos prieš keturias dienas
kažkas loterijoje „Mega Millions” lai-
mėjo 1,537 mlrd. JAV dolerių. Tai buvo
antras didžiausias laimėjimas loteri-
joje šalies istorijoje. Bilietas buvo pirk-
tas Pietų Carolinoje.

Metų medis – Raudonės liepa auga
pilies parke. Vikipedijos nuotr. 

Pentagonas sėkmingai išbandė priešraketinę sistemą.
Mostlymissiledefense nuotr.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo 
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
Diena, kai prisimename mirusiuosius
Štai ir vėl ruduo – tamsios dienos, nemigo naktys. Žemė nuklota pageltusiais
lapais. Artėja Vėlinės, kuomet baigiasi mirusiųjų vienatvė. Tai didysis susitai-
kymo, susitarimo metas, ko niekaip nepasiekia gyvieji, išsiskirstę po partijas.
Vėlinių vakarą įsiviešpatauja ramybė. Tą vakarą įvyksta stebuklas – žmonės pa-
sikeičia, nepamatysi pikto veido, neišgirsi grasaus žodžio, keiksmo. Įsižiebia mi-
rusiųjų miestai. 

Tą vakarą pamatome, kiek daug Lietuvoje kapų, ant kurių nebus uždeg-
tos žvakutės. Ne visi kapai sulauks lankytojų ir gėlių. Tūkstančiai kapų
bus tamsūs ir apžėlę Sibiro platybėse, kur guli lietuviai tremtiniai, ku-

rių palaikų artimieji nesugebėjo parsigabenti į Lietuvą. Bus tamsios politinių
kalinių kapavietės buvusių lagerių teritorijose, ant kurių gal užaugo Sibiro tai-
ga, gal buvo pastatyti miestai ar nutiesti keliai. Nešvies artimųjų žvakėmis ir
tūkstančiai bevardžių partizanų kapų, nes jų – sušaudytų ir išniekintų – pa-
laikai buvo užkasti šiukšlynuose, sumesti į šulinius stribyno kiemuose ir am-
žinai liks nežinomi. 

Tačiau per Vėlines galime už juos visus – žinomus ir nežinomus mūsų pro-
tėvius – pasimelsti. Žmogus išeina iš Dievo ir sugrįžta pas Dievą. Vėlinių die-
ną maldose ir mintyse kalbamės su tais, kurių jau nebėra tarp mūsų. Daugu-
ma mūsų jau negali aplankyti savo artimųjų kapelių, ir malda dažnai lieka vie-
nintelė mūsų paguoda Vėlinių dieną. 

Pasimelskime ir tarp kitų prisiminkime Draugo fondo buvusius aukoto-
jus, mūsų laikraščio išlaikytojus, kurie išeidami paliko mums priesaką – sau-
goti, neapleisti savo laisvojo žodžio, savo ryšininko, savo lietuvybės sargo „Drau-
go” laikraščio.

Padėkime tiems, kuriems trūksta motiniškos meilės, šilumos, tiesos, gė-
rio ir grožio, meilės džiaugsmo ir gerumo, bet aukokime ir Draugo fondui, įra-
šydami savo mirusių artimųjų vardus Draugo fondo puslapiuose, ir jų vardai
išliks net ir tada, kai nebebus mūsų. Į „Draugo” redakciją atvyksta žmonės ieš-
koti žinių apie savo artimuosius, jie skelbia paieškas „Draugo” puslapiuose.
Dabar, kai šimtametis mūsų laikraštis yra suskaitmenintas ir jį visi gali skai-
tyti internete, laikraštis tampa ne tik prenumeratorių, bet ir viso pasaulio kul-
tūros paminklu, kuris tarnaus ateities kartoms. 

Už Jūsų pinigines aukas visiems nuoširdžiai dėkojame.

Su 2 000 dolerių:
Dalia Jakienė, Blue Bell, PA, gar-

bės narė, iš viso 9,818 dol.

Su 1 000 dolerių:
Gražina Liautaud, Berrington, IL,

garbės narė, iš viso 17,550 dol.

Su 200 dolerių:
Nemira Šumskienė, Chicago, IL,

garbės narė, iš viso 4,800 dol.
Stasys ir Živilė Rudžiai, Portland,

OR,  iš viso 700 dol.

Su 100 dolerių:
Vidmantas ir Nijolė Raišiai, Mer-

cer Island, WA, garbės nariai, iš viso
3,300 dol.

Antanas Sužiedėlis, Annapolis,
MD, garbės narys, iš viso 2,475 dol.

Algirdas ir Raminta Marchertai,
Lemont, IL, garbės nariai, iš viso
1,200 dol. 

Danutė Petronienė, Dearborn Hts.,
MI, garbės narė,  iš viso 1,100 dol.

Antanas ir Vida Gilvydžiai, Homer
Glen, IL, garbės nariai, iš viso 1,000 dol

Bronė Volertienė, Delran, NJ, iš
viso 450 dol.

Jurgis ir Otilija Daugirdai, Chi-

cago, IL, iš viso 140 dol.
Renaldas Smidtas, Jasper, FL, iš

viso 100 dol.
Mindaugas Pračkaila, North Ri-

verside, IL, iš viso 100 dol. (sūnus Min-
daugas aukoja  savo motinos a. a.  Ag-
nietės Bingelienės atminimui).

Su 60-50 dolerių:
Arvydas ir Daiva Barzdukai, Falls

Church, VA, garbės nariai,  iš viso
1,150 dol.

Jonas Šarka, Omaha, NE, iš viso
285 dol.

Alphonse G. Jarus, Cheshire, CT, iš
viso 100 dol.

Su 25-20-10 dolerių:
Kastytis ir Rita Giedraičiai, Livo-

nia, MI, iš viso 320 dol.
Laimutė Ankus, Beverly Shores,

IN, iš viso 40 dol.
Ina Nenortienė, Dorchester Ctr,

MA, iš viso 40 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai dė-
koja visiems už aukas.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

DF rudens vajaus įnašai 
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� Visų Šventųjų vakarą, lapkričio 1-ąją, 7 val.
v. Pal. J. Matulaičio misijoje – choro ,,Ave Mu-
sica” Vėlinių koncertas. Visi kviečiami. 

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) lapkričio 4 d., 31-mąjį eilinį metų sek-
madienį, per šv. Mišias paminėsime Vėlines.
Apeigos prasidės 9:45 val. r. žvakučių užde-
gimu artimųjų mirusiųjų atminimui. Galite at-
sinešti brangių žmonių nuotraukų – tam bus
skirtas stalelis. Eucharistijos šventimą atna-
šaus kun. Jaunius Kelpšas.  Kviečiame visus
atvykti ir savo maldose prisiminti Amžinybėn
iškeliavusius brangius artimuosius

� 95-metį švenčiančio Čikagos lietuvių mo-
terų klubo pokylis vyks lapkričio 4 d., sek-
madienį, 1 val. p. p. Palos Country Club,
13100 Southwest Highway, Orland Park, IL.
Kaina asmeniui – 50 dol. Pokylio metu bus

įteikta stipendija lietuvių kilmės, Illinojuje gy-
venančiai universiteto studentei. Daugiau
informacijos ir vietų užsakymas tel. 708-788-
2781

� Akademikai skautai kviečia visus į meti-
nę šventę, kuri vyks lapkričio 17 d., šeštadienį,
6:30 val. v. Chateau Orleans, 8025 S. Cass
Ave, Darien, IL, 60561. Kviečiame iš anks-
to užsisakyti vietas, skambinant tel. 630-243-
6302 arba el. paštu ausreles@comcast.net

� Lapkričio 18 d., sekmadienį, Tėviškės pa-
rapija ir klubas ,,Alatėja” kviečia į popietę, skir-
tą Padėkos dienai ir dr. Algimanto Kelerto pir-
mųjų mirties metinių paminėjimui. Pamaldų
pradžia – 11:30 val. r. Koncertinę programą
atliks Emilija Pukevičiūtė. Apie dalyvavimą pra-
neškite el. paštu: teviske.parapija @gmail.com.
Adresas: 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL
60558.

Praėjusią savaitę LR prezidentė Da-
lia Grybauskaitė susitiko su Lie-
tuvoje besifilmuojančia garsia bri-

tų aktore, ,,Oscar” ir daugelio kitų
garbingų apdovanojimų laureate, He-
len Mirren.

„Lietuva – ir vėl pasaulio ekranuo -
se! Mūsų šalyje filmuojama nauja HBO
drama apie Jekateriną II. Apie Lietuvą,
jos žmones ir žavesį šiandien kalbėjo-
mės su pagrindine filmo aktore Helen
Mirren”, – ,,Facebook” ketvirtadie nį
paskelbė D. Grybauskaitė.

Socialiniame tinkle taip pat patal -
pintas vaizdo įrašas, kuriame matyti,
kaip prezidentė su aktore šnekučiuo-
jasi vaikščiodamos po Prezidentūrą. G.

Grybauskaitė viešniai padovanojo lie-
tuviško medaus.

„Oscar” laureatė Lietuvoje fil-
muojasi keturių dalių filme apie vėles -
niuosius Jekaterinos valdymo metus.
Lietuva užsienio filmų kūrėjams yra
patraukli dėl vietų, kuriose galima fil-
muoti istorines scenas. Vilnius šiame
filme atliks Sankt Peterburgo vaidme-
 nį. Visą savaitę filmavimas vyko Vil-
niaus universiteto bibliotekoje. Kai
kurios būsimojo filmo scenos bus fil-
muo jamos ir kitose Lietuvos vietose.
Taip pat filmavimai vyks Latvijoje ir
Rusijoje.

Parengta pagal BNS info

Lietuvos stipriausiųjų ugniagesių gelbėtojų komanda praėjusią sa-
vaitę Sacramento, CA vykusiame Stipriausiojo ugniagesio gelbė-
tojo pasaulio čempionate komandinės estafetės rungtyje iškovo-

jo trečiąją vietą. Lietuvos garbę gynė (nuotr. iš k.): Akmenės prie-
šgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas Gintautas Sa-
mauskis, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Opera-
cinio vadovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Ašmon-
tas, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios ko-
mandos ugniagesys gelbėtojas Agnius Marcinkevičius ir šios valdy-
bos 1-osios komandos ugniagesys gelbėtojas Jaroslavas Višnevskis
bei Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėto-
jas Modestas Mikolaitis.

Parengta pagal ,,Respublikos” inf.
SF Lithuanian-American Community ,,Facebook” nuotr.

University of Chicago, Institute on the Formation of Knowledge trečiadienį,
spalio 24 dieną, atsidarė dr. Audriaus Plioplio meno paroda. Nuotraukoje

– kabinamas darbas ,,Donelaitis” iš serijos ,,Whirling 2017”. Kristijono Do-
nelaičio ranka rašyti žodžiai iš jo poemos ,,Metai” dabar plevėsuoja aukš-
tumose. Autoriaus nuotr.

AmazonSmile praneša, kad 5 dienas, nuo spalio 29-osios
iki lapkričio 2-osios, net 10 kartų padidina savo paramą
– vietoje įprastų 0,5 proc. išmokėdama 5 proc.! 

Apsipirkite per smile.amazon.com, paramos gavėju
nurodydami Draugas Foundation ir paremkite Draugo fondą!

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 2 val.

ryto prasidės žiemos laikas. Neuž-
mirškime iš vakaro atsukti laikrodžių
rodyklių 1 val. atgal.

Lietuvoje filmuojasi aktorė H. Mirren

Aktorė Helen Mirren įkūnys Rusijos monarchę Jekateriną II istoriniame filme, kuris šiuo
metu kuriamas Lietuvoje.                                            Vilniaus universiteto ,,Facebook” nuotr. 

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje susitiko su šiuo metu Lietuvoje besi-
filmuojančia Helen Mirren. Roberto Dačkaus nuotr.

Draugo fondas ir
,,Draugo” laikraštis
š. m. lapkričio 11 d., 
sekmadienį, 1 val. p. p.

maloniai kviečia į Draugo fondo

išleistos Juozo Skiriaus knygos

JAV LIETUVIŲ DARBAI 
LIETUVAI
1918–2018 metais
pristatymą 

Dalyvaus autorius prof. Juozas Skirius (Lietuva).
Knygą bus galima įsigyti. Vaišės.

Visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti.

Ateitininkų namuose,

1380 Castlewood Dr.,

Lemont, IL


