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DALIA LANKELIENĖ ir VILMA BALNYTĖ

Tokios šaltos vasaros pradžios Colorade nebuvo daugiau nei 35 me tus. Ir tą šeš-
tadienį, kai nuostabioje vietoje kalnuose buvo suplanuota švęsti Jonines, saulė, de-
besys ir lie tus rungtyniavo tarpusavyje. Tačiau vakaras ir naktis žadėjo dar daugiau
staigmenų. 

Tai buvo pirmosios Joninės, ku rias bendruomenei organizavo Kolo ra do
lituanistinė mokykla. Permai nin gų Colorado orų užgrūdinti drąsiausi lie-
tuviai rinkosi švęsti Joninių šalia Meadow Creek rezervuaro, ne toli Win-

ter Park slidinėjimo kurorto. Nepaisant visų audrų, mes nutarėme vadovautis
interneto platybėse rasta schema ,,Kaip patirti nuotykį”, kurio je aiškiai iš-
dėstyta, kad jei labai išsigandai, sušalai, išalkai, sušlapai, su sižeidei ar su-
tikai mešką ir nenumirei, bet išgyvenai, reiškia, tai buvo geras nuotykis. Iš-
studijavę nuotykių schemą, vaikai užmetė akį į nuo vai šių linkstančius sta-
lus ir pareiškė, kad alkani tikrai neliks. – 4 psl.

Kai
Joninės
primena
Kalėdas

Kolorado lituanistinės mokyklos mokinukai, jų tėvai ir Lietuvių Bendruomenės nariai su-
sirinko kalnuose švęsti Joninių (3054 m virš jūros lygio).                Dainiaus Lankelio nuotr.

Joninės su seniu besmegeniu. Austė, So-
fija, Vaiva, Saulė, Milda ir Agota nulipdė
dar vieną Joninių šventės dalyvį. 

Dalios Lankelienės nuotr.

RAMUNĖ LAPAS

Prisipažinsiu – kai
prieš keletą savaičių
paskambinau į
Lietuvos Res-

publikos generalinį
konsulatą Los An-
geles pasveikinti jo
vadovo, LR ge-
neralinio konsulo
Dariaus Gaidžio
su ketvirtuoju
konsulato gimta-
dieniu, visiškai nepagalvojau apie tai, kad ketveri me-
tai – tai ne tik graži jauniausios JAV diplomatinės įstai-
gos sukaktis, bet ir diplomato kadencijos terminas.
Atrodo, dar visiškai neseniai Lietuvos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius, lydimas tuometinio am-
basadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio, perkirpo
simbolinę juostelę, duodamas pradžią naujai lietuviškai

Ketveri diplomato metai –
pilni įspūdžių ir patirčių

,,Pamačiau,
kaip atrodys

netolima
žmonijos
ateitis”

D. Gaidys

salelei vakarinėje Jungtinių Valstijų pakrantėje, ir štai pir-
masis generalinis konsulas, šios diplomatinės įstaigos
kūrėjas jau kraunasi lagaminus. Diplomatinė veikla yra
paremta rotacijos principu, ir D. Gaidžio ketverių metų
kadencija baigiasi. Liepos 22 d. jis grįžta į Vilnių ir Už-
sienio reikalų ministerijoje pradeda dirbti ambasadoriumi
ypatingiems pavedimams. – 3 psl.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Esame laisvi
Šiam sekmadieniui skirta Evan-

 gelijos pagal Luką ištrauka mums
perteikia konfliktines situacijas:

sa ma riečiai nenori priimti savo kaime
Jėzaus; jo mokiniai nori sunaikinti sa-
mariečius; norintį jį sektį žmogų Jėzus
atkalbinėja argumentuodamas, kad jis
pats neturi vietos pasaulyje; kitas no-
rintysis netinkamas jam, nes jis nori
pasirūpinti savo namiškiais; o pa-
kviestasis irgi netinka dėl tos pa čios
priežasties – tegu kiti pasirūpina tėvo
laidotuvėmis...

Skaitant visa tai kyla mintis, ar
mes, kurie save laikome krikščionimis,
o tai yra Kristaus pasekėjais, tikrai ati-
tinkame Viešpaties Kristaus čia pa-
teiktus pasekėjo standartus? Labai
abejoju... tiksliau... visai ne abe joju,
kad mes jų nepasiekiame...

Būkime atviri – tas mūsų krikš čio-
niškumo supratimas yra per smelktas
mūsų pačių savęs, kito ir Die vo su-
pratimu, mūsų pačių sava naudiškumu,
savo interesų išskyrimu virš kitų žmo-
nių (net krikščionių) interesų... Net
pats krikščioniškojo pasaulio – Visuo-
tinės Bažnyčios – susiskaldymas rodo,
kad mes negalime peržengti savo ri-
botumo. Mes visados būsime geresni,
nei jie. Netgi tada, kai mes pripažinsi-
me, kad klydome. O ir mūsų klaidos

nėra tokios mirtinos, kaip jų klaidos...
nors pagalvojus – abiejų nusidėjusių
žmonių grupių klaidos pasėkmė yra ta
pati – mirtis.

Pripažinkime, net ir tarp draugų
mes konkuruojame. Mano draugo pla-
nas yra geras, jo atliktas darbas – ko-
kybiškas ... bet mano planai geresni, o
darbų rezultatai kokybiškesni. Abejo-
jate? Tik prisiminkite tuos at vejus,
kai atėjęs į namus statybinin kas su-
kritikuoja ankstesniojo statybininko
darbą, ar net pakeitus dantistą paaiš-
kėja, kad ankstesnysis visai nesupra-
to, ką darąs...

Klausimas kyla, ar galime mes
tapti Kristaus pasekėjais, ar esame?..
Juk esame nesvetingi, kaip tie sa marie-
čiai, kitam, net savo artimui, jau ne-
kalbant apie mūsų kieme pasi rodžiu-
siam „pašaliečiui”.

Būtent todėl Jėzus ir nukreipė
savo ryžtingą žvilgsnį į Jeruzalę, nes
puikiai suprato, kad mes nesugebame
peržengti savo ribotumų, susiprieši-
nimų, baimių, nuodėmių. Jeru zalėje
įvyko stebuklas, kurį atlikti galėjo tik-
tai Dievas. Ant kryžiaus bu vo prikalta
viskas, kas mums neleido peržengti
savo žmogiškąsias ribas, trūkumus.
Tuščias Jėzaus kapas parodė, kad mes
esame pašaukti būti laisvi. Apaštalas

Paulius rašė laiške galatams ir ragino
(Gal 5, 1): Kristus mus išvadavo, kad bū-
tume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir ne-
siduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!
Savyje Jė zus sujungė abi tokias prie-
šiškas vie na kitai prigimtis. Dieviškąją
su žmo giškaja. 

Dabar mes esame laisvi pasirū-
 pinti savo artimu.

Dabar mes esame laisvi mylėti savo
artimą. Net ir kitokį, nei mes patys.

Dabar mes esame laisvi sekti Jė-
zumi, net ir keliaujant anksčiau ne pa-
žintais keliais.

Nes krikšte Kristus Jėzus mus at-
vedė iš mirties į gyvenimą ir atvėrė du-
ris į savo karalystę.

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

† Lk 9, 51–62: 
51 Atėjus metui, kai turėjo būti pa-

imtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nu-
kreipė savo veidą į Jeruzalę. 52 Jis išsi-
untė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo
į vieną Samarijos kaimą pa ruošti, kur jam
apsistoti. 53 Bet kai mo gyventojai ne-
sutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruza-
lės link. 54 Tai girdėdami, mokiniai Jo-
kūbas ir Jo nas sušuko: „Viešpatie, jei
nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus

ir juos sunaikinti!” 55 Bet jis atsisukęs su-
draudė juos. 56 Jie pasuko į kitą kaimą.

57 Jiems einant keliu, vienas žmo-
 gus jam pasakė: „Aš seksiu pas kui
tave, kur tik tu eitum!” 58 Jėzus atsakė:
„Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai
– lizdus, o Žmogaus Sū nus neturi kur
galvos priglausti”. 59 Kitam žmogui jis pa-
sakė: „Sek paskui mane!” Tas prašė:
„Leisk man pirmiau pareiti tėvo palai-
doti”. 60 Jis atsakė: „Palik mirusiems lai-
doti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk
Dievo karalystę!” 61 Dar vienas tarė: „Aš
seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk
man pirmiau atsisveikinti su namiš-
kiais”. 62 Jėzus tam pasakė: „Nė vienas,
kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgo-
si atgal, netinka Dievo karalystei”. 

Vilniaus politikai kitą savaitę turėtų
spręsti, ar prieštaringai vertinamo tar-
pukario diplomato Kazio Škirpos vardu
pavadintai alėjai greta Gedimino pilies
bokšto suteikti Trispalvės pavadinimą. 

Tokį siūlymą  Vilniaus savivaldy-
bės tarybai teikia mero Remigijaus
Šimašiaus komandos atstovas Re-

naldas Vaisbrodas. Pats R. Šimašius
tam pritaria.

Politikas, taip pat einantis ir Lie-
tuvos žydų bendruomenės vykdančio-
jo direktoriaus pareigas, pažymi, jog
bendruomenė ne kartą kreipėsi į Vil-
niaus miesto savivaldybę prašydama
pervadinti Kazio Škirpos alėją. Anot
jo,  esamas gatvės pavadinimas su-
priešina visuomenę. 

„Žydų bendruomenės pozicija –
Kazio Škirpos alėjos pavadinimą keis-
ti būtina vien iš pagarbos visiems Lie-
tuvos piliečiams.  Šis teiginys grin-
džiamas Lietuvių Aktyvistų Fronto
vado, 1941 metų sukilėlių paskelbtos ne-
priklausomos Lietuvos ministro pir-
mininko K. Škirpos inspiruotų ir daž-

nai pasirašytų tekstų ištraukomis: ‘La-
bai svarbu šia proga nusikratyti ir
nuo žydų. (...) Juo jų daugiau šia pro-
ga iš Lietuvos pasišalins, tuo bus vėliau
lengviau baigti nuo žydų nusikratyti’”,
– teigia R. Vaisbrodas.

Jis pateikia ir Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ro (LGGRTC) išvadą vertinant K. Škir-
pos veiklą Antrojo pasaulinio karo
metais. Joje K. Škirpos, kaip istorinės
asmenybės veikla, vertinama nevie-
nareikšmiškai.

„Iš vienos pusės jis buvo Lietuvos
patriotas, daug jėgų skyręs Nepri-
klausomos valstybės kūrimui bei pa-
sipriešinimo sovietų okupaciniam re-
žimui organizavimui. Kita vertus, 1940–
1941 metais jo veikloje būta ir antise-
mitizmo apraiškų”, –  teigiama pažy-
moje.

Pasak centro, K. Škirpai, jo vado-
vaujamai Lietuvių aktyvistų fronto
(LAF) organizacijai galima prikišti
tai, kad antisemitizmas joje buvo iš-
keltas į politinį lygmenį ir „tai galėjo
paskatinti dalį Lietuvos gyventojų įsi-
traukti į Holokaustą”. Organizacija

siūlė žydus išvaryti iš Lietuvos. Cent-
ras pažymėjo, kad apie nacių planus
vykdyti holokaustą LAF nariams II pa-
saulinio karo išvakarėse nebuvo žino-
ma.

R. Vaisbrodas pabrėžia, jog būtina
koncentruotis „į tai kas vienija, o ne tai
kas skiria”.

„Kazys Škirpa, Lietuvos kariai sa-
vanoriai, tarp jų ir daugiau nei 3000
žydų kovojo už Lietuvos laisvę. Todėl,
prasminga pažymėti vieną iš nepri-
klausomybės kovų simboliu tapusį

1919 metais sausio 1 dieną Gedimino pi-
lies bokšte įvykusį Lietuvos vėliavos iš-
kėlimą”, – motyvus suteikti Trispalvės
pavadinimą pateikia tarybos narys.

Anot jo, savivaldybės Pa-
vadinimų, paminklų ir me-
morialinių lentų komisijos
inicijuotoje vilniečių ap-
klausoje, kurioje dalyvavo
600 respondentų, du trečda-
liai pasisakė už pavadinimo
keitimą.

Meras Remigijus Šima-
šius sako pritariantis kole-
gos siūlymui.

„Galime aukštinti dar-
bus, kurie to verti, bet jei dėl
asmenybės veiksmų galėjo
nukentėti kiti žmonės, ne-
galime to ignoruoti. Moky-
damiesi iš šių pamokų, kiek-

vieną naują sumanymą dėl istorinių
veikėjų pagerbimo tikriname iš visų
pusių. Gatvių pavadinimai, paminklai
ir atminimo lentos mums turi pri-
minti šlovingą istoriją ir garbingus
veiksmus, bet negali skaldyti visuo-
menės”, – ,,Facebook” rašė meras.

Anot jo, K. Škirpa su savanoriais
1919-aisiais iškėlė Trispalvę Gedimino
pilies bokšte, todėl šiai alėjai tiktų jos
vardas.

BNS

Norima pervardinti K. Škirpos alėją
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Atkelta iš 1 psl.

Konsulatas pastatytas ant kojų

Konsulato gimtadienio diplomatas
nesureikšmino – gal dėl to, kad iš ori-
ginaliosios komandos liko jis vienas.
,,O dabar ir aš išvažiuoju… Pasėdėjom
aplink stalą, pašnekėjom, atidarymo
nuotraukas sukėlėm į savo puslapį”, –
pasakojo D. Gaidys, prisimindamas
gegužės 31-ąją.

Nors konsulas kalbėjo be liūdesio
balse, šiokias tokias  kelionines nuo-
taikas galima buvo pajusti. Jis pami-
nėjo, kad dėžėje, kuri keliaus į Lietuvą,
tarp įvairių dokumentų, nuotraukų,
yra ir ,,Draugo” straipsnis apie naujos
diplomatinės įstaigos Los Angeles ati-
darymą 2015 metais.

Konsulas pasidžiaugė ketverių
metų vaisiais – konsulato  darbų ap-
imtys išaugo, jo matomumas nuolat di-
dėja. Kartu su žmona Renata, kuri yra
aktyvi pagalbininkė jo darbuose, su-
kurtas internetinis tinklaraštis ,,Va-
karų vėjai”, kuriame kas savaitę skel-
biamos ne tik Vakarų pakrantės lie-
tuviškos veiklos naujienos, svarbiau-
sių įvykių apžvalgos, bet ir paties kon-
sulo mintys, komentarai, įžvalgos, ra-
ginimai – nuolat galėjai justi jo žmo-
giškąją ir pilietinę poziciją. Ar bus tę-
siamas toliau šio populiaraus tinkla-
raščio rašymas?

Kur gyvena lietuviai?

Natūralu, kad nuo ,,Vakarų vėjų”
mes peršokom prie neseniai Lietuvoje
įvykusių rinkimų. Du prezidento rin-
kimų turai, du referendumai – nema-
ža našta nedidelei konsulato komandai.
Ir nors D. Gaidys džiaugiasi sklan-
džiu organizaciniu darbu ir žymiai
didesniu nei ankstesniuose rinkimuose
tautiečių aktyvumu, patirtis šiuose
rinkimuose atskleidė ir daug proble-
mų, kurias reikia kolektyviai spręsti.
,,Mes visi, visos institucijos, turim su-
galvoti mechanizmą, kaip sužinoti,
kur yra mūsų piliečiai užsienyje. Da-
bar – nežinom. Visoj Amerikoj balsavo
tik 8,5 tūkstančio, kai tuo tarpu kalbam
bent apie pusę milijono emigravusių po
Nepriklausomybes atkūrimo. Taip,
yra abejingų, yra piktų, yra kurie
bijo… Bet reikia žinoti savo piliečius.
Ir ne tik dėl rinkimų. Įsivaizduokim,
jeigu kokia stichinė nelaimė, žemės
drebėjimas, ir reikia evakuoti žmo-
nes… Manau, turim išsikelti uždavinį
kokiu nors būdu sužinoti, kur tie mūsų
žmonės yra”, – susirūpinęs kalbėjo
konsulas D. Gaidys.

Diplomatas paminėjo Sakartvelo
pavyzdį. Kai 2008 metais Rusija įsiveržė
į Gruziją, Lietuva galėjo evakuoti savo
piliečius, nes žinojo, kaip su jais susi-
siekti. Tuo pačiu konsulas pabrėžė,
kad jis kategoriškai yra prieš sovieti-
nę praktiką, kai kiekvienas išvykęs per
tris dienas turėjo pranešti savo buvimo
vietą, užsiregistruoti.

Elektroninio balsavimo klausimą
taip pat reikia svarstyti. Konsulo nuo-
mone, tame yra ir pliusų, ir minusų.
Tarp minusų – saugumo užtikrini-
mas, asmenybės identifikavimas.
,,Kaip žinoti, kad žmogus neparduoda
savo balso, kad čia tikrai jis balsuoja.
Šiuo klausimu reikia platesnės dis-
kusijos”, – įsitikinęs diplomatas. 

Jautri tema – santykiai su tėvyne

Neseniai konsulas D. Gaidys tink-
laraštyje ,,Vakarų vėjai”  tautiečių
santykį su Lietuva taikliai apibūdino

Ketveri diplomato metai – pilni įspūdžių ir patirčių

Marija Grajauskaitė su sūnumi Jaz padovanojo konsului nuotrauką, kurią jie padarė
2018 m. vasario 16 d. LA oro uoste, kai garsieji LAX stulpai buvo apšviesti Lietuvos tris-
palvės spalvomis. Ši M. Grajauskaitės nuotrauka laimėjo ,,Best Landscape” apdovanoji-
mą CSUN Annual Jurried studentų parodoje.

Šeimos archyvo ir konsulato ,,Facebook” nuotraukos

kaip mūsų ,,security blanket”. Jis sako,
kad dažnai būdamas įvairiuose rengi-
niuose susitinka su įvairių pakraipų
žmonėmis ir galėtų iškirti dvi santykių
su savu kraštu tendencijas. Viena – tai
pagyvenę žmonės, kurie laukia JAV
pensijos, kad galėtų grįžti į Lietuvą.
Kita tendencija – jaunesni žmonės,
kurie mąsto: štai, mano vaikai baigs
gimnaziją, įstos į koledžą, tada aš grį-
šiu į Lietuvą… Bet ar jie adaptuosis, pa-
galiau – ar Lietuva pasiruošusi, ar
yra programos, padedančios žmonėms
pilnavertiškai įsijungti į gyvenimą? Ar
atlaikys mūsų sveikatos apsaugos sis-
tema? Europoje gyvenantys lietuviai
masiškai važiuoja į Lietuvą gydytis, da-
bar vis daugiau atsiranda tokių lietu-
vių ir iš Amerikos – ypač jei neturi svei-
katos draudimo. Tai vis didelė našta
mūsų sveikatos sistemai… Pašnekovo
manymu, reiktų analizuotų mūsų žmo-
nių mobilumą, projektuoti, kur ir kaip
bus mokami mokesčiai – šiais laikais,
kai gali gyventi vienur, o dirbti kitur,
toks žmonių judėjimo žemėlapis labai
praverstų.

Neužmirštami metai 
Vakarų pakrantėje

Prisimindamas per ketverius me-
tus diplomatinėje tarnyboje patirtus
įspūdžius, D. Gaidys sako, kad ne tik
Los Angeles, bet visoje Vakarų pa-
krantėje būta daug įspūdingų renginių
ir susitikimų. Įsimintini Vasario 16-
osios minėjimai, ypač praėjusiais, ju-
biliejiniais Lietuvai metais, kai Los An-
geles tarptautiniame oro uoste visą va-
karą ir naktį besileidžiančius ir ky-
lančius lėktuvus pasitiko trispalvės
spalvomis apšviesti LAX pilonai. Ne-
užmirštama Nepriklausomybės aktą at-
radusio prof. Liudo Mažylio viešnagė,
prasidėjusi būtent nuo Los Angeles, ne-
sibaigiantys jųdviejų pokalbiai su Ra-
mute Vailokaityte, signataro Jono Vai-

lokaičio dukra. Įspūdingi signataro
Mykolo Biržiškos perlaidojimo rengi-
niai. ,,Tie prisilietimai prie istorijos
man labai svarbūs ir įdomūs, – sako D.
Gaidys. – Akis atvėrė Silicio slėnis – ta
visa technologinė revoliucija, kurios
dėka taip dramatiškai keičiasi pasau-
lis. Gyvenimas Vakarų pakrantėje man
leido pamatyti, kaip atrodys netolima
žmonijos ateitis. Džiaugiuosi galėjęs su-
sipažinti su ,,SpaceX” ir ,,Hyperloop”
komandomis, autonominių automobi-
lių kūrėjais, blockchain (blokų gran-
dinėlių) technologijos entuziastais,
bandžiau juos sujungti su par-
tneriais Lietuvoje”.

Californijos gaisrai irgi iš-
liks atmintyje. Konsulas pasakojo,
kad vieną kartą šeima jau buvo
pasiruošusi evakuotis. ,,Atrodo,
kaip gaisrininkai negali užge-
sinti… Bet kai matai iš arti, su-
pranti, kokia tai galinga sti-
chija. Gerai, kad lietuvių
aukų nebuvo – tik turtą žmo-
nės prarado”, – neišdildo-
mais įspūdžiais dalijosi D.
Gaidys. 

Hollywoodo
pašonėje

Diplomatas,
kuriam anksčiau, 1993–1997 metais,
yra tekę dirbti LR generaliniame kon-
sulate New Yorke, sako, kad diploma-
tinės įstaigos yra ir panašios, ir kiek-
viena turi savo specifiką. Matomiausia
konsulato darbo sritis, kaip ir diktuo-
ja pavadinimas, yra konsulinės pa-
slaugos – pasų, vizų išdavimas, nota-
riniai veiksmai ir t.t. Labai svarbi
ekonominė veikla, abipusiai ekono-
miniai ryšiai, bandymas privilioti į Lie-
tuvą amerikiečių kompanijas. O ge-
neralinio konsulato Los Angeles ypa-
tybė – pašonėje esantis  Hollywoodas,
didžiulė kino industrija, ir šią milži-

nišką pramonę bandoma sudominti
Lietuva. ,,Jau esame labai arti, trūks-
ta tik to, kaip sakoma ‘word of
mouth’”, – sako D. Gaidys. – Visi su-
tinka, kad sąlygos Lietuvoje visais at-
žvilgiais yra geros. Čia tik laiko klau-
simas. Gal dabar, kai Lietuvoje Helen
Mirren nusifilmavo HBO dramoje ‘Cat-
herine the Great’, kai buvo nufilmuo-
tos ‘Černobylio’ dalys, ledai pagaliai pa-
judės”. 

Į klausimą, ar teko gelbėti iš su-
dėtingų situacijų Lietuvos piliečius, ge-
neralinis konsulas atsako diplomatiš-
kai –  ,,visko buvo”. Jis pamini nema-
lonų smurto namuose atvejį, apiplėši-
mus, kai buvo panaudotas ir fizinis
smurtas. Būta ir mirčių atvejų, kai
konsulatas turėjo ateiti į pagalbą. ,,Ti-
piška situacija, kai pilietis užstringa ki-
toje valstybėje dėl pasibaigusio paso ga-
liojimo  – tuomet išduodame laikiną
pasą”, – sako D. Gaidys. 

Laikas atsisveikinti

Generalinis konsulas jau dabar
žino – nors globaliame pasaulyje ryšius
paprasta palaikyti, jam ir jo šeimai la-
bai trūks čia įsigytų draugų, betar-
piško bendravimo. Ir Darius, ir Rena-
ta pasiges gamtos, ypač kalnų, kurie la-
bai traukia, ir į kuriuos lipdavo, po ku-
riuos vaikščiodavo, kai tik pasitaiky-
davo proga. Pasiges mėgstamų Meksi-
kos regionų, Polinezijos virtuvių, viso
to multikultūriškumo, kuris juos supo.
Bet toks gyvenimas – laikas susipa-
žinti, laikas atsisveikinti. Ne visam, iki
kito karto. 

P.S. ,,Ketveri metai Los Angeles
man ir Renatai palieka daug draugys-
čių ir pažinčių, – rašo konsulas tikla-
raštyje ‘Vakarų vėjai’. – Suprantu, kad
su kiekvienu lietuviu atskirai atsi-
sveikinti nepavyks, todėl siūlyčiau su-
sitikti šeštadienį, liepos 6 d., Santa Mo-
nicoje, kur giedosime Tautišką giesmę
kartu su viso pasaulio lietuviais, arba
dar kitą šeštadienį, liepos 13 d., Ram-

byno skautų stovykloje.”

Diplomato šeima (iš k.): konsulas Darius Gaidys su sūnumis Dominyku, Po vilu ir žmona
Renata.

Renata ir Darius Gai-
džiai: čia visi mus
pa žįsta kaip nefor-
malią porą.
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REmKImE DRAugO fOnDą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Pri-
siminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių
palikimų užtikrins „Draugo” laik-
raščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

COLORADO

TElkINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Šaunuoliai „kalniečiai” (taip švel niai vadinami
šiose apylinkėse gy venantys lietuviai) iš anksto pa-
si rūpino, kad atvykusiems šventės da ly viams ne-
trūktų sausų malkų ir užuovėjos. Šeštadienį ryte dar
kartą atvykęs po naktinės audros apžiūrėti stovyk-
lavietės Gintas Sutkus pasakojo išvijęs tris briedžius.

Vingiuotais kalnų keliukais atvy kę į vietą, pa-
sistatę palapines ir įsi kūrę stovyklavietę, visi valgė
ant lau žo pagamintus pietus ir grožėjosi ki toje re-
zervuaro pusėje stūksančiomis snieguotomis kalnų
viršūnėmis bei pavasarinėmis gėlėmis, kyšančiomis
iš tirpstančio šviežio sniego ir iš čiurlenančių link
rezervuaro upelių.

Vėliau vaikai buvo mokomi pinti Joninių vai-
nikus iš ąžuolo lapų ir gėlių. Mokytoja Ieva papasa-
kojo apie Joninių tradicijas. Ąsotis ir drobinis rankš-
luostis tam, kad kiekvienas į šventę ateinantis nu-
siplautų rankas – simboliškai apsivalytų. Gaila, kad
vos spėjom padainuoti ratu sustoję aplink spragsin-
tį laužą, kai ėmė snig ti! Teko traukti šiltus rūbus ir
storas pirštines. O kiek džiaugsmo vaikams! Jie pa-
sipustė delniukus ir nulipdė sniego senį su pušies
spyglių blakstien omis ir vainiku ant galvos, kuris
tapo smagiu Joninių dalyviu.

Pradėjus temti, į vandenį nuleidome pintus vai-
nikus su degan čio mis žvakutėmis. Vaikai stebėjo, ku-
rio vainikas nuplauks toliausiai. Joni nių laužas
smagiai liepsnojo, netrūko kalbų, juoko, žaidimų,
ukulėlės me lodijų. Nenustebtume, jei mūsų lau žas
būtų vienas iš aukščiausiai pasaulyje liepsnojusių Jo-
ninių laužų (3 054 m. virš jūros lygio).

Vietoje stebuklingos Joninių nak ties rasos mums
gamta nepa šykštėjo dar daugiau sniego! Visą nak tį
snigo ir ryte pravėrę palapines pasijutome kaip Ka-
lėdinėje pasakoje. Štai kokios smagios baltos Joninės,
kurių mes niekada nepamiršime!

Dėkojame LR Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijai už skirtą paramą šiai šventei.

Kai Joninės 
primena Kalėdas

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Joninių vainikėlis ir …striukė. Marija groja su ukulėle. 
Dalios Lankelienės nuotr.

Joninių vainikai vandenyje sningant. Dainiaus Lankelio nuotr.Žaidimai prie Joninių laužo. Vilmos Balnytės nuotr.

Saulė ir Milda padeda Gintui gaminti sekmadienio pusryčius
– ant laužo keptą kiaušinienę.          Dainiaus Lankelio nuotr.

Dainos ir žaidimai prie Joninių laužo. Vilmos Balnytės nuotr.
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BEVERLY SHORES, IN

MONTEREY, CA

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Darganotą birželio 16-osios popie tę Amerikos lietu-
vių Beverly Shores, Indiana, klubo nariai, kaip ir
kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį, susirinko Šv.
Onos bažnyčioje į kunigo Gedimino Keršio aukojamas
šv. Mišias švęsti Švč. Trejybės iškil mes. Po Mišių
buvo minima Tėvo die na. Klubo pirmininkė Rūta Si-
dab rienė susirinkusiuosius pakvietė į tradicinę „ku-
gelinę” – pikniką, skir tą maloniai praleisti laiką ben-
draujant ir linksminantis.

Pasibaigus iškilmingajai daliai, pasveikinus
tėvelius ir prisiminus jau išėjusius tėvus ir se-
nelius, Jolan ta Ignatova lietuviškomis daino-

mis ir neišsenkančia energija džiugino ren ginio
dalyvius, įtraukdama į linksmą šokio sūkurį. Elenai
Rudzevičius, šiais metais sėkmingai baigusiai Mai-

AUDRA WORCESTER

Rasų šventės naktis centrinės Ca lifornijos Monterey
mieste nebuvo panaši į lietuvišką: vasaros karščiams
dar nepasiduodantis Ramusis vandenynas skleidė
žvarbią vėsą, o ir saulė čia leidžiasi anksti. 

Tautiečių centrinėje Californi joje nedaug. Dau-
guma jų nuviliojo ne toliese įsikūręs klestintis
Silicio slė nis arba žavingasis San Francis co.

Kurortinis Monterey alsuoja ra mybe, lietuvių čia –
tik keli, tačiau tai jiems netrukdo puoselėti tautiš-

kumą. Jau tapo tradicija ilgiausią metų die ną rink-
tis pušimis nusėtoje ir šiek tiek Nidą primenančioje
vandenyno pakrantėje. Kuriamas laužas, ant ieš mų
srudinami kepsniai, pinami lau ki nių gėlių vainikai
ir, be abejo, iš širdies bendraujama gimtąja kalba. 

Į Jonines Monterey atvyksta ne tik vietos lie-
tuviai, bet ir keletas ap lin kinių miestų tautiečių, kai
kurie atsiveda ir savo draugus. Ikimokyk li nio auk-
lėjimo mokytoja Rasa Radavi čius puikiai žino tau-
tinio auklėjimo svarbą. Jos dukra Paulina jau aštuo -
nerius metus sėkmingai lanko šeštadieninę lietu-
višką mokyklą „Genys”, įsikūrusią San Francisce.

„Man svarbu, kad dukra susipažintų su lietuviško-
mis tradicijomis ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.
Dažnai vykstam į Lietuvą, kur dukra tobulina lie-
tuvių kalbos įgūdžius, bet ir čia esant stengiuosi jai
suteikti daugiau galimybių bendrauti lietuviškai.
Nuo mūsų iki Monterey nėra labai arti, bet į tokius
renginius tikrai verta atvykti.”

Stebuklingą Joninių naktį Ra mio jo vandenyno
pakrantėje, susisu pę į striukes, basi, tautiečiai ir jų
drau gai buriavosi apink smagiai liepsnojantį laužą,
netoliese plėvesavo trispalvė ir ilgai netilo mūsų gim-
toji šneka. 

Joninės Nidą primenančioje vandenyno pakrantėje
Joninių vakaras Monterey. Rasos Radavičius albumo nuotraukosJoninių vainiku pasidabinusi Ra sa Radavičius su draugu Ah-

med. 

Beverly Shores 
klube –  kasmetinė

„kugelinė”

Šventė tęsėsi Evaldo Rudzevičiaus ir Revitos Durtinevičiūtės namuose. Prie stalo (iš k.): Revita Durtinevičiūtė, Edvinas
Skeberdis, Vidas Noreika, Diana Johns su dukra Laima, Evaldas Rudzevičius ir Inga Dobrovolskienė.

ronio lituanistinę mokyklą Le monte, ir iždininkei Lo-
rettai Kaspa ras pardavus bilietus į tradicinį rengi-
nį, surinktos lėšos, kurios paprastai nebūna gausios,
bus skiriamos remti įvairias organizacijas.

Beverly Shores Lietuvių klubo nariai, į Šv. Onos
bažnyčią besiren kantys kiekvieno mėnesio trečiąjį
sekmadienį, jau dešimtmetį puoselėja tradiciją kar-
tu švęsti Tėvo dieną tuomet, kai ji minima JAV, nes
taip lengviau susiburti. „Pirmininkau jant Vytautui
Kasniūnui buvo nuspręs ta trečiąjį birželio sekma-
dienį po šv. Mišių kartu švęsti Tėvo dieną vai-
 šinantis kugeliu, – prisiminė klubo pirmininkė
Rūta Sidabrienė. – Nesu klysiu pasakiusi, kad būtent
klubo valdybos narys daktaras Vidas Norei ka ir pa-
vadino šią popietę ‘kugeline’, nors iš tiesų tai buvo
Tėvo dienai skirta šventė, kurią švęsti vaišinantis ku-
geliu vėliau tapo tradicija”. 

„Klubo šeimininkėms pasirūpinus iškepti kugelį
(čia didžiausia at sakomybė tenka Dianai Johns), py-
 ragų ir paruošti kitų vaišių, džiugu ma tyti, kaip kas-
met po pirmos valandos lietuviškų šv. Mišių bažny-
čios priekiniame kiemelyje, galingų me džių apsup-
tyje, prie stalų susėda trys kartos! Mūsų gretos nėra
didelės, ta čiau tokių narių kaip Revita ir Eval das Rud-
zevičiai, Loretta Kaspa ras, Diana Johns, Vidas No-
reika, Jo lan ta Ignatova, Ingrida ir Gintaras Ban se-
vičiai dėka ir ateityje nepra ra sime energijos ir kū-
rybingumo burtis ir švęsti šventes kartu”, – džiau-
giasi klubo pirmininkė.

Vėliau visi persikėlė į netoliese esančius Bever-

Saksofonu grojo Rimantas Paulauskas, armonika – Jolanta
Ignatova. Ž. Gurauskienės nuotraukos

ly Shores klubo valdybos nario Evaldo Rudzevičiaus
ir baž nyčios choro vadovės Revitos Durti ne vičiūtės na-
mus, kur, kepant keps nius vidiniame namo kiemelyje,
vyko šiltas ir malonus bendravimas, iki vė laus vakaro
neleidęs svečiams skirs tytis namo. „Reikėtų  pa-
svarstyti apie dažnesnius susibūrimus, –  dalijosi min-
timis Evaldas. – Čia gyvenantys lietuviai linkę ben-
drauti, diskutuoti, palaikyti vieni su kitais ryšius.
Kiekvienas susitikimas mums virsta gražia švente”.

Skambant lietuviškai muzikai neatsispyrė pagundai šokti
nei maži, nei dideli.  
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

DR. TOMAS P. GIRNIUS

Studijų savaitgalio programa

Jau trečius metus tęsiame atnaujintus Šiaurės Amerikos ateitininkų studi-
jų Darbo dienos savaitgalius. Dalyviai, kurie lankėsi pernai ar užpernai, pa-
grįstai gali laukti ypač įdomių ir prasmingų pranešimų bei kūrybingos me-

ninės programos. Programa dar derinama, bet panašu, kad ją sudarys iš dalies
svečio iš Lietuvos kun. Gedimino Jankūno pranešimas „Katalikų Bažnyčios ak-

tualumas ketvirtosios pramonės re-
voliucijos kontekste”; dr. Dariaus Fur-
monavičiaus – „Sąjūdžio taiki revoliu-
cija: Kaip pavyko Lietuvai išsivaduo-
ti iš Sovietų okupacijos? Integruotis i
Šiaurės Atlanto sąjungą? Kokie iššū-
kiai tebelaukia, susiję su Rusijos oku-
puotu Karaliaučiaus kraštu?”; dr. Onos
Daugirdienės ruošiamas apskritas stalas
prisimenant a.a. dr. Augustiną Idzelį ir

Vidmanto Valiušaičio knygos apie jį pristatymas.  
Akademinei programai paįvairinti pakvietėm dvi lietuvaites studentes, ku-

rios vasarą įsidarbina Utah valstijoje, Bryce Canyon ir Glen Canyon naciona-
liniuose parkuose. Tai Gintarė Rugpjūtis ir Gabrielė Vilkickytė. Gintarė studijuoja
teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete, o Gabrielė – žurnalistikos fa-
kultete Vilniaus universitete. Gintarės tikėjimas veda ją įvairiai savanoriau-
ti: ji lanko kalinius, vaikus internatuose, „hospice” ligonius. O Gabrielė kuria
ir atlieka dainas, dažnai pritardama Gintarės pasakojimams. Gal ne kiekvie-
nam skirta visiškai atsiduoti savanoriškai veiklai, bet jeigu Gintarei ir Gabrielei
pasiseks šiek tiek mus įkvėpti ir išjudinti ta linkme, manau, kad truputį pasi-
stūmėsime pastangose kurti Dievo karalystę žemėje. 

Dar deriname, bet panašu, kad sulauksime pranešimų apie apleistų lietu-
vių kapų suradimą ir jų restauravimą tiek Sibire, tiek vakarinėse Amerikos vals-
tijose.

Metinis narių susirinkimas

Šių metų Studijų savaitgalis ypatingas ir tuo, kad sekmadienį, rugsėjo 1 d., vyks
metinis ir – šiuo atveju – rinkiminis Šiaurės Amerikos ateitininkų narių su-
sirinkimas. Ieškomi ateitininkai, kurie užpildytų tarybos ir valdybos gretas,
kurios jau yra gerokai praretėjusios.  Laukiame, kad prisistatytų tie, kurie no-
rėtų tapti Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) nariais, o ypač laukiame
prisistatant tų, kurie ryžtųsi užimti tarybos pirmininko, valdybos pirminin-
ko, iždininko ir dvasios vadovo pareigas.

Informacija, registracija, kandidatų paieška

Norint papildomos informacijos, užsiregistruoti savaitgaliui arba pristatyti savo
ar kito kandidatūrą į ŠAA tarybą ar valdybą prašome kreiptis į Romą Kuprie-
nę (mamaroma@gmail.com) arba Tomą Girnių (tomasgirnius@gmail.com)

Š. Amerikos ateitininkų 
studijų savaitgalis ir
metinis susirinkimas
Po vasaros poilsio – į mokyklos suolą...

Ateitininkų Studijų savaitgalis
ALRKF stovykloje Dainavoje
rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d.

Susipažinkime su
Studijų savaitgalio prelegentais

Kun. Gediminas Jankūnas kalbės apie Bažnyčią ir
paskutinį pramonės perversmą

Kun. dr. Gediminas Jankūnas Čikagos lietuviams yra gerai pažįsta-
mas. Gimęs ir užaugęs Lietuvoje, jis gavo stipendiją studijoms St.
Mary of  the Lake semina-

rijoje, Mundelein, Illinois. Įšven-
tintas kunigu Lietuvoje, kun. Ge-
diminas grįžo į Čikagą tęsti teolo-
gijos studijų, kurias vainikavo dak-
taro laipsniu. Jo disertacija, nag-
rinėjanti Popiežiaus Benedikto
raštus apie reliatyvizmą, buvo iš-
leista knyga „The Dictatorship of
Relativism” (2011). Iki šios dienos
ji yra viena iš žinomos katalikų St.
Paul leidyklos labiausiai perka-
mų knygų.  

Kun. Jankūnas nemažai vasa-
rų yra praleidęs Dainavoje kape-
lionaudamas jaunųjų ir moksleivių
ateitininkų stovyklose, studijų me-
tais talkino Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijoje Marquette Par-
ke bei Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijoje Lemonte. Dabar kun. dr. Ge-
diminas Jankūnas yra Vytauto Di-
džiojo universiteto Katalikų te-
ologijos fakulteto ir Kauno kunigų
seminarijos dėstytojas, Krekenavos
Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų mažosios bazilikos rektorius. 

Ateitininkų studijų savaitgalyje kun. Jankūnas kalbės tema – „Katali-
kų Bažnyčios aktualumas ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste”.

Kas yra ta ,,Ketvirtoji pramonės revoliucija”?

Ją apibūdina Klaus Schwab, Pasaulio ekonomikos forumo steigėjas savo
knygoje tuo pačiu pavadinimu „Ketvirtoji pramonės revoliucija”. Kaip ži-
noma, pirmoji revoliucija prasidėjo XVIII a. darbo mechanizacija ir masi-
ne gamyba, antroji vyko XIX a. pabaigoje elektros įvedimu, o trečioji – XX
a. antroje pusėje asmeninių kompiuterių išvystymu ir duomenų skaitme-
ninimu. Pasak prof. Schwab, Ketvirtoji revoliucija yra varoma nepapras-
tų išradimų robotų, nanotechnologijos ir genetikos srityse. 

2017 m. profesoriui Schwab buvo įteiktas garbės doktoratas Kauno tech-
nologijos universitete. Įteikimo metu jis kalbėjo: ,,Kaip plėtosis ketvirtoji
pramonės revoliucija, priklausys nuo žmonių, kultūros ir vertybių. Nau-
jos technologijos, kad ir kokios galingos atrodytų, yra viso labo žmonių su-
kurtos, žmonėms skirtos priemonės. To reikia nepamiršti, įsitikinti, kad ino-
vacijos ir technologijos ir toliau būtų kuriamos žmonėms, o ne atvirkščiai”.

Bažnyčia ir nūdienos technologijų pokyčiai 

El. paštu užklausus kun. Jankūno apie jo susidomėjimą paskutiniuoju
pramonės perversmu, jis parašė: ,,Susipažinus su šio įtakingo pasaulyje žmo-
gaus (Klaus Schwab) mintimis, parūpo pasigilinti, o kaip visa tai, apie ką
jis kalba, palies Bažnyčios išganomąjį veikimą? Juk Bažnyčia savo misiją
vykdo ne kur kitur, o tame pačiame taip sparčiai technologijų pagalba be-
sikeičiančiame pasaulyje. Dirbtinis intelektas, robotika, daiktų internetas,
savaeigiai automobiliai, 3D spausdinimas, nanotechnologijos, biotechno-
logijos, medžiagotyra, energijos kaupimas ir kvantinė kompiuterija – visa
tai didžiulės pažangos ženklai, apdovanojantys žmoniją pačiomis įvai-
riausiomis galimybėmis ir teigiamybėmis. Tuo pat metu kyla iššūkiai ir grės-
mės, kaip tai paveiks mūsų bendrus tikslus ir vertybes? Ar pasaulis dėl to
taps pats savaime geresnis, o gal išganymas bus tik atsilikusių laikų ir kar-
tų fenomenas?! Savaip nedrąsu, bet neišvengiama pažvelgti į šiuos pokyčius
šiandien ir dabar mus mylinčio Dievo akimis, kad prof. Schwab minima ‘žmo-
nijos transformacija’ netaptų ‘žmonijos deformacija’”.

Ateitininkų studijų savaitgalis vyks Darbo dienos savaitgalį Ame-
rikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovyklavietėje Dai-
navoje. Visi yra kviečiami dalyvauti.

Apie kitus Studijų savaitgalio prelegentus supažindinsime kitose ,,Iš at-
eitininkų gyvenino” skyriaus laidose.

– Vida Kuprytė

Kviečiame visus studentus – ir pradedančius, ir ,,amžinus”

Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Ši garažo siena pasitinka atvykstančius stovyklautojus į Dainavos stovyklą. Rytoj, bir-
želio 30 d, prasidės pirmoji šios vasaros stovykla. Stovyklaus moksleiviai ateitininkai. 

Dainos Čyvienės nuotr.
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„Gabalėliai Lietuvos” BERISSO
Augustinas Žemaitis ir Aistė Že-
maitienė tęsia pasakojimą iš Loty nų
Amerikos, kur lankė lietuviško pa-
 veldo objektus, pildydami internetinę
lietuviško paveldo užsienyje enciklo-
pediją „Gabalėliai Lietuvos”
(http://www.gabaleliailietuvos.lt). 

Berisso – paskutinė mūsų stotelė Lotynų
Amerikoje – visados mums bu vo švel-
ni mistika. Vos 100 000 gy ventojų tu-
rinčiame mieste veikia net du lietuvių
klubai – tiek pat, kiek Buenos Aires.

Apsilankymas Berisso paslapties
neišsklaidė, bet tikrai pradžiugino,
kad užsienio lietuvių istorija gali

te kėti ir gražesne kryptimi, nei ta, ku-
 rią dažnai matome: kai senosios lie tu-
vių kartos keliauja Anapilin, o jų vai-
kų gal tik koks trečdalis tęsia veiklą,
anūkų – jau tik devintadalis, o pirma
mišri santuoka paprastai visą lietu-
vybę užbraukia. Kaip taikliai pastebėjo
Jonas Baltrus iš Pittsburg ho, vienas
pirmųjų „Gabalėlių Lietu-
 vos” gerbėjų, kritinis am-
žius dažnai lietuvių orga-
nizacijai yra 100 metų: maž-
daug tuo metu narių gretos
būna praretėjusios ir pase-
nusios, organizacijos užve-
ria duris.

„Mindaugo” ir
„Nemuno” klubai

Lietuvių katalikų klube
„Min dau gas” švelniai nu-
stebino pasitikęs jaunas Fa-
cundo, šokantis tautinius
šo kius, pramokęs kiek lie-
tuviškai ir lankęsis Lietu-
voje, nors... pats visai nėra
lietuvių kilmės. „Mano
draugai buvo lietuviai, ir aš
prisijungiau”, – sakė.

Jau tik vienas „Min-
daugo” narys yra gimęs Lietuvoje, ir
tam pačiam daugiau kaip 90 m. Tačiau
narių yra 150, iš jų – apie 80 proc. lie-
tuvių kil mės. Be narių klube sutikome
ten savanoriaujančią Ingridą Jotkaitę,
atvykusią iš Lietuvos: ji moko klubo na-
rius lietuvių kalbos, lietuviškų tradi-
cijų. Tokią savanorystę finansuoja Lie-
tuvos valstybė, tokių sava norių gali pa-
prašyti atsiųsti ir kiti lietuvių klubai
pasaulyje, tačiau ne visi tai žino ar mė-
gina. Abu Berisso klu bai nuolat su-
laukia tokių savano rių, kurie padeda
išlaikyti lietuvybę. „Mindaugas” iš
Lietuvos gavo ir pa ramos klubo re-
montui.

Antrasis Berisso lietuvių klubas
„Nemunas” pribloškė dar labiau. Dau-
 gelis pasitikusiųjų buvo apie 20–30 m.
amžiaus. Pamatę juos, laukian čius
mūsų prie įspūdingo 2010 m. klu bo
sie ną papuošusio tautinio bareljefo,
norėjome pakalbinti ispaniškai – jau
nebesitikėjome, kad imigrantų iš Lie-
tuvos anūkai ar proanūkiai kal bės lie-
tuviškai. Bet su mumis visas „Nemu-
no” jaunimas kalbėjo švaria lietuvių
kalba, nors ne tik jie patys, bet ir jų tė-
vai ar net seneliai gimę jau ne Lietu-
voje. Priešingai – sunkiau lietuviškai
kalbėjo vyresnieji, 40–50 m. nariai. 

Kaip pasakojo klubo lyderis Juan
Ignacio Kalvelis, pats 36 m., jo šeimo-
je nebuvo kalbama lietuviškai, dar
dau giau, jam lietuvis – tik vienas iš se-
nelių. Bet jo karta itin susidomė ju si
savo kilme. Kalvelio nuomone, prie to
smarkiai prisideda Berisso imigrantų
šventės, trunkančios ištisą mėnesį ir

apimančios visą miestą: jų metu mies-
te dega ugnis, panaši į Olimpinę ugnį.
Net maišytos kilmės jaunimas nori
stoti į kokį nors tau tinį klubą, kad ga-
lėtų šokti, dainuoti tose šventėse.

Ne mažiau svarbu, pasak Kalve lio,
lyderiams laiku pasitraukti. Jo teigi-
mu, žymios dalies lietuviškų organi-
zacijų senieji nariai „laiko va džias”
kiek tik gali, nėra linkę perleisti atsa-
komybės ir teisės spręsti jau nimui.
Jie myli savo klubus, drau gijas, para-

pijas, rūpinasi jais kiek ga li, bet ga-
liausiai juos palaužia sveikata, o jų pa-
keisti tada nebebūna kam, nes pamai-
na neišugdyta.

„Nemune” buvo kitaip, jaunimas
galėjo „paimti vadžias”, o dabar jau
pats Kalvelis iš lėto traukiasi, užleis-
damas vietą dar jaunesniems – bet
dar viską stebėdamas, prižiūrėda mas.
Dirva paruošta: per pastaruosius ke-
liolika metų vien mokytis lie tuvių kal-
bos į Vasario 16-osios gimnaziją Vo-

Lietuvių klubas ,,Nemunas” Berisso mieste, Argentinoje

kietijoje išvyko beveik 25 „Nemuno”
jaunuoliai (daugybė jų – lietuviškai ne-
mokančių tėvų vaikai): daugiau, nei iš
visų Buenos Aires. O Vasario 16-osios
gimnazija, Pietų Amerikoje ne kartą
įsitikinau, daro stebuklus: per kelerius
metus lietuviškai nemokėję paaugliai
išmoksta kalbą taip, tarsi būtų didžią-
ją gyvenimo dalį gyvenę Lietuvoje.

Tandilio lietuviai

Dar įdomesnė netolimo Tandilio
miesto istorija: istorinio lietuvių klu-
 bo ten išvis nebuvo, tačiau jį Kalvelio
padedami 2010 m. įkūrė lietuvių imig-
rantų palikuonys, dabar ir ten ra dosi
lietuvių šokių kolektyvas, mokomasi
kalbos, yra apie 30 narių, irgi atvyks-
ta savanoriai iš Lietuvos.

Apsilankymas Berisso užbaigė
ekspediciją į Lotynų Ameriką linksma
gaida: išsaugoti lietuvybę iš kartos į
kartą ar netgi atgaivinti apnyku sią
lietuvybę užsienyje įmanoma, ir tik-
riausiai Juan Ignacio Kalvelis ga lėtų
būti vienas geriausių konsultantų –
kaip tai padaryti.                       Pabaiga

Keliautojai A. ir A. Žemaičiai su vietos lie-
tuviais prie tautiečių  klubo „Mindaugas” .
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuviai paliko ETPA salę
Vilnius (BNS) – Lietu -

vos atstovai Europos Ta-
rybos Parlamentinėje
Asamb lėjoje (ETPA) drau-
ge su dar šešių šalių atsto-
vais paliko posėdžių salę,
taip protestuodami prieš
sprendimą sugrąžinti į
asamblėją Rusiją.

„Emocingai elgdamie-
si, susirinkome į salės vi-
durį. Pirmininkaujantys
kažką šnekėjo, o mes per-
skaitėme, kad protestuoja-
me prieš agresyvios Rusi-
jos sugrąžinimą į ETPA darbą”, – pa-
sakojo konservatorius Kęstutis Ma-
siulis.

Kaip sako Lietuvos atstovai asamb-
lėjoje, dėl tolesnio darbo planuojama
tartis sugrįžus iš Strasbūro į Lietuvą.

„Mes padarėme bendrą praneši-
mą, kad konsultuosimės grįžę į Lietu-
vą dėl tolimesnėse Parlamentinėse
Asamblėjose dalyvavimo”, – sakė Lie-
tuvos delegacijos vadovas, Socialde-
mokratų darbo partijos atstovas Al-
girdas Butkevičius.

Jis pabrėžė, kad delegacija pati to-
kių klausimų spręsti negali, todėl dėl
jų bus konsultuojamasi su Lietuvos na-
cionalinės ir užsienio politikos for-
muotojais.

Apie sprendimą A. Butkevičius
sako jau informavęs premjerą ir Už-
sienio reikalų ministeriją.

„Bus konsultuojamasi, kaip dirb-
ti. Aš manau, kad neišstos nė viena ša-
lis”, – sakė jis.

Prie šio pareiškimo prisijungė tri-
jų Baltijos šalių, Ukrainos, Gruzijos,
Lenkijos bei  Slovakijos atstovai. Jį
inicijavo Latvijos atstovai.

Vis dėlto bendro sutarimo, kaip
elgtis toliau, nėra: dalies valstybių at-

stovai linkę dalyvauti sesijoje toliau,
kiti – vykti namo.

A. Butkevičius sako, jog lietuvių
darbas ETPA tęsis. Panašios pozicijos
linkęs laikytis ir konservatorius Kęs-
tutis Masiulis.

„Latviai išvažiuoja rytoj. Jie gal-
voja, kad turime išvažiuoti, trinktelė-
ti durimis. Gruzinai taip pat galvoja.
Bet aš siūliau redaguoti tekstą, kad iš-
važiuojame po sesijos konsultacijoms”,
– sakė jis.

Pasak K. Masiulio, pagrindinė
priežastis, kodėl Rusija sugrąžinta į
asamblėją – šalies finansinis indėlis į
Europos Tarybos veiklą.

Skelbiama, jog Rusijos atstovai
pažadėjo, jog atstačius  teises parla-
mentarų forume, šalis po dvejų metų
pertraukos pradės vėl mokėti savo 33
mln. eurų metinį įnašą į ET biudžetą –
vieną didžiausių tarp valstybių narių.

Balsavimo teisės iš Rusijos buvo
atimtos prieš penkerius metus dėl ne-
teisėtos Ukrainai priklausančio Krymo
aneksijos.

Kaip teigia K. Masiulis, Rusijos ži-
niasklaida jau rašo, kad tai pirmasis
žingsnis į Krymo pripažinimo Rusijos
teritorija. 

Į Karaliaučiaus sritį – nemokamos el. vizos
Vilnius (URM inf.) – Rusija ofi-

cialiai informavo Lietuvą, kad nuo
liepos pirmos dienos lietuviai kelio-
nėms į Karaliaučiaus sritį galės gauti
nemokamą elektroninę vizą.

Lietuvos piliečiai vykdami į Kali-
ningrado sritį turizmo, verslo ar hu-
manitariniais tikslais galės gauti ne-

mokamą elektroninę vizą.
Lietuviai ne vėliau kaip prieš ke-

turias kalendorines dienas iki numa-
tomos kelionės turės užpildyti elekt-
roninę formą.

Viza galios 30 dienų ir leis būti Ka-
liningrado srityje ne ilgiau kaip aš-
tuonias paras nuo įvažiavimo.

Lietuva išnaudos „EXPO 2020“ galimybes
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybės kancleris Algirdas Stončai-
tis susitiko su „EXPO 2020” vicepre-
zidentu Omar Shehadeh iš Jungtinių
Arabų Emyratų ir aptarė pasirengimo
pasaulinei parodai klausimus.

„EXPO 2020” vyks Dubajuje – vie-
name iš pasaulio finansų, logistikos ir
naujausių technologijų centrų. Lietu-
va plečia politinius, ekonominius, kul-
tūrinius ryšius su Jungtiniais Arabų
Emyratais, – šiandien Vyriausybė priė-
mė sprendimą skirti Lietuvos amba-
sadorių Abu Dabyje.

„EXPO 2020” – tai ne tik 6 mėnesių
pasaulinė paroda, bet ir puiki plates-
nio bendradarbiavimo su Jungtiniais

Arabų Emyratais ir kitomis regiono
šalimis platforma, siekiant Lietuvos
strateginių tikslų. Lietuva didžiuoja-
si savo istorija, turtingu kultūros pa-
veldu, šalies gamta, yra stipri šiuolai-
kinėse lazerių, gyvybės mokslų, fi-
nansinių technologijų ir kitose srity-
se. Tikrai turime kuo didžiuotis ir ką
parodyti pasauliui. „EXPO” bus puiki
galimybė Lietuvai plėtoti kultūrinius
ir ekonominius ryšius”, – teigė Vy-
riausybės kancleris A. Stončaitis.

Lietuvos paviljone bus pristatomos
tvarios statybos ir išmaniųjų namų
technologijos, aukštos kokybės saulės
baterijos, modernūs baldai ir kita
įranga.

Neringa bus be vienkartinių plastikinių gaminių
Neringa (ELTA) – Neringa taps

pirmąja šalies savivaldybe, skatinan-
čia mažiau naudoti vienkartinių plas-
tikinių gaminių.

Neringos savivaldybės posėdžio
pradžioje bus pasirašytas memoran-
dumas dėl vienkartinių plastikinių
gaminių naudojimo mažinimo „NE

plastiko bangai”.
Memorandumo „NE plastiko ban-

gai” tikslas – sumažinti vienkartinių
plastikinių gaminių naudojimą Ne-
ringoje bei neigiamą plastikinių ga-
minių poveikį į UNESCO Pasaulio pa-
veldo sąrašą įrašytai Kuršių nerijos ap-
linkai.

ETPA patvirtino visavertį Rusijos delegacijos mandatą
Strasbūras, Prancūzija (BNS) –

Europos Tarybos Parlamentinė
Asamblėja (ETPA) patvirtino Rusijos
delegacijos visaverčius įgaliojimus, o
jos priimtoje rezoliucijoje jokios sank-
cijos Maskvai neminimos.

Rezoliucija buvo priimta 116 balsų
prieš 62, dar 15 deputatų susilaikė.

Dokumente Rusija raginama „pa-
leisti 25 Ukrainos jūreivius, pagrobtus
Kerčės sąsiauryje apkaltinus „netei-
sėtu Rusijos Federacijos sienos kirti-
mu”; nedelsiant sumokėti visus įna-
šus į Europos Tarybos iždą; besąlygiš -
kai ir visokeriopai bendradarbiauti su
Jungtine tyrimų grupe ir Nyderlandų
prokuratūra, kad būtų patraukti at-
sakomybėn kaltieji dėl [oro bendro-
vės] „Malaysia Airlines” reiso MH17
lėktuvo numušimo; imtis veiksmingų
priemonių, kad būtų užkirstas kelias
lesbiečių, gėjų, biseksualų, transsek-
sualų ir interseksualų (LGBTI) žmo-
gaus teisių pažeidimams, ypač Čečė-
nijos Respublikoje, taip pat patrauk-
ti atsakomybėn kaltuosius dėl anks-
čiau įvykdytų veiksmų; visokeriopai
bendradarbiauti su tarptautine ben-
drija tiriant  Boriso Nemcovo nužu-
dymą”.

ETPA Stebėsenos komitetui siū-
loma kuo greičiau pateikti ataskaitą,
kaip Rusija vykdo savo įsipareigoji-

mus. 
Rusijos delegacija jau dalyvavo

Europos Tarybos naujojo generalinio
sekretoriaus rinkimuose.

Į Europos Tarybos generalinio
sekretoriaus postą pretendavo du kan-
didatai: Kroatijos užsienio reikalų mi-
nistrė Marija Pejčinovič Burič ir Bel-
gijos užsienio reikalų ministras Didier
Reynders.

Suskaičiavus ETPA narių balsus
paaiškėjo, kad M. Pejčinovič Burič
įveikė savo varžovą.

JAV karas su Iranu „netruktų labai ilgai“ 

EK ir „Nord Stream 2“ derybos be rezultatų

Washingtonas (BNS) – JAV pre-
zidentas Donald Trump išreiškė viltį,
kad Amerikai neteks kariauti su Ira-
nu, bet pabrėžė, kad amerikiečiai pa-
naudotų triuškinamą karinę jėgą, jei-
gu toks konfliktas kiltų.

Duodamas interviu televizijai
„Fox Business News” D. Trump buvo
paklaustas, ar Amerika ruošiasi ka-
riauti su Iranu.

„Na, tikiuosi, kad ne, bet mūsų pa-
dėtis labai stipri, jeigu kažkas atsitiktų.
Mūsų padėtis labai stipri. Galiu jums
pasakyti, kad tai netruktų labai ilgai. Ir

nekalbu apie karius ant žemės”, – kal-
bėjo D. Trump, smarkiai paaštrėjus
įtampai tarp Washingtono ir Teherano.

Per dabartinę krizę su Iranu, pa-
gilėjusią, kai praeitą savaitę buvo nu-
muštas vienas JAV bepilotis žvalgybos
lėktuvas, D. Trump žarstė tiek grasi-
nimus, tiek siūlymus susitaikyti. Jis
kalbėjo apie JAV karinę galią ir sakė,
kad jokios priemonės negali būti at-
mestos, bet taip pat siūlydavo Tehera-
nui iš naujo derėtis dėl daugiašalės
branduolinės sutarties, iš kurios D.
Trump išvedė Ameriką.

„Huawei“ užblokavimas būtų katastrofa
Pekinas (ELTA) – JAV senato-

riaus pasiūlymas užblokuoti Kinijos
technologijų milžinę „Huawei”, kad ji
negalėtų siekti patentų ir varžytis su
Jungtinių Valstijų kompanijomis, tap-
tų „katastrofa” pasaulio inovacijoms,
pareiškė Kinijos įmonė.

„Manau, kad tai būtų labai pavo-
jingas veiksmas”, – sakė „Huawei” at-
stovas. 

Jis pridūrė, kad jeigu toks teisinis

pasiūlymas būtų priimtas, tai taptų ka-
tastrofa pasaulio inovacijoms ir turė-
tų siaubingų padarinių.

JAV senatoriaus Marco Rubio pa-
teiktas pasiūlymas trukdytų šios Ki-
nijos firmos veiklai. 

„Huawei” yra kaltinama dėl inte-
lektualinės nuosavybės vagysčių iš
Jungtinių Valstijų bendrovių. Ji
įtraukta į Washingtono paskelbtą „juo-
dąjį sąrašą”.

ETPA generaline sekretore išrinktas M. Pej-
činovič Burič. 15 min.lt nuotr.

Apie 60 parlamentarų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Bri-
tanijos, Ukrainos protestuoja prieš sprendimą sugrąžinti
į asamblėją Rusiją. bne IntelliNews nuotr.

Berlynas (BNS) – Per Baltijos
jūrą iki Vokietijos nutiesto Rusijos
eksporto dujotiekio plėtros projekto
vystymo bendrovės „Nord Stream 2
AG” vadovams nepavyko iš Europos
Komisijos (EK) atstovų gauti norimų
atsakymų į kai kuriuos svarbius jo įgy-
vendinimo klausimus.

Abi derybų šalys patvirtino, jog pa-
grindinė jų tema buvo šio projekto
atitikimas Europos Sąjungos teisės
aktams.

Tuo tarpu pasak EK atstovų, tai
buvo veikiau apsikeitimas nuomonė-
mis, o šio susitikimo rezultatai ne-
reiškia, kad Briuselis šį dujotiekį eksp-
loatuosiančios bendrovės pretenzijas
ar norus pripažino pagrįstais.

Vienintelis Šveicarijoje regist-
ruotos „Nord Stream 2 AG” akcininkas

yra Rusijos dujų gigantas „Gazprom”,
o jo partnerės šiame projekte – Vokie-
tijos „Wintershall” bei „Uniper”, Aust-
rijos OMV, Prancūzijos „Engie”, Di-
džiosios Britanijos ir Nyderlandų
„Dutch Shell” – yra finansavimo dali-
ninkės ir būsimos naudos gavėjos.

Pagal ES Trečiojo energetikos pa-
keto principus parengtos pataisos ap-
ima keturis pagrindinius Rusijos pla-
nus dėl šio projekto sujaukiančius rei-
kalavimus. Jie yra: magistralinius du-
jotiekius negali valdyti su dujų tiekė-
ju susijusi įmonė, turi būti sukurta ga-
limybė kitiems tiekėjams naudotis to-
kiu dujotiekiu, užtikrinti konkuren-
cingi dujų transportavimo tarifai, ku-
riuos nustatytų ES rinkos reguliuoto-
jas, dujotiekio veikimas turi būti skaid-
rus, ypač tiekimo saugumo požiūriu.



lė. Žinoma, Vakarų kino tyrinėtojams tai ne naujiena,
bet tarp lietuvių šis faktas gal mažiau žinomas
(nustebau internete perskaičiusi, kad vienas gar-
siausių visų laikų filmų, kuriame vaidino Ingrid
Bergman – ,,Casablanca” – kino ekranuose Lietuvoje
buvo parodytas tik prieš porą metų).

Mano ,,atradimas” – tai garsaus italų režisie-
riaus neorealisto Roberto Rossellini 1950 m. filmas
,,Stromboli”, Land of  God (it. Stromboli, terra di Dio),
kuriame garsioji aktorė atliko pagrindinį vaidmenį.
Jos herojė gimusi Kaune. Tiesa, ji ne lietuvė – jos var-
das Karin. Ji labai graži, laisvai kalba angliškai, at-
rodo išsilavinusi, gerų manierų. Taip pat – labai iš-
didi ir nepriklausoma.

Filmo veiksmas
prasideda pabėgėlių sto-
vykloje Italijoje 1948 me-
tais. Per spygliuotą tvo-
rą Karin kalbasi su Ant-
onio, kuris nori ją vesti.
,,O kas, jei aš pasirody-
siu kitokia, nei tu įsi-
vaizduoji?”, – sako Berg-
man herojė italui iš
vyrų stovyklos, mažai
pažįstamam ir su ku-
riuo ji sunkiai susišne-
ka. Tai pirma informa-
cija, kurią apie save žiū-
rovui praneša Bergman
sukurta herojė. Ji tikisi
gauti vizą į Argentiną,
tačiau jos turimas re-
komendacinis laiškas
konsului neatrodo pa-
kankamas dokumentas.

Nukelta į 15 psl.
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RAMUNĖ LAPAS

Birželį, minėdami trėmimus, dažnai prisimename ir kito
likimo tautos dalį – tą, kuri, vengdama kelialapio į Si-
birą, traukėsi iš Lietuvos vakarų kryptimi ir atsidūrė
pabėgėlių stovyklose. 

Noriu pasidalinti savo ,,atradimu” – viena iš gar-
siosios kino aktorės Ingrid Bergman sukurtų
personažų buvo Lietuvoje gimusi karo pabėgė-

,,Lietuviai prie Laptevų jūros” – tai Dalios Grinkevi-
čiūtės Sibiro trem ties prisiminimų knyga, kuri yra ta-
 pu si lietuvių ,,sibirinės” literatūros kla sika. Literatū-
ros profesorė ir vertėja Delija Valiukėnas (Valiukėnaitė)
į anglų kalbą išvertė Dalios Grinkevi čiūtės ilgai po že-
mėmis slėptą ir po auto rės mirties atsitiktinai suras-
tą pirmąjį jos prisiminimų rankraštį, pavadintą ,,At-
siminimai”. Vertimą 2018 m. išleido Anglijos knygų
leidykla ,,Peirene Press LTD”. Knyga pavadinta ,,Sha-
dows on the Tundra”. Jos įžan goje nušviečiamas Da-
lios Grinke vičiūtės gyvenimas ir Sibiro prisimini mų
atsiradimo aplinkybės. Knygoje yra žemėlapis, kuris
parodo D. Grin kevičiūtės tremties iš Lietuvos į Sibi-
rą kelią, taip pat spausdinama autorės gyvenimo nuo-
traukų, tarp kurių yra ir daugelį metų po žemėmis pra-
gulėjusio ,,Atsiminimų” rankraščio vaizdų.  

Malonu, kad šį vertimą, kurį atli ko Delija Va-
liukėnas, neseniai pastebėjo ir įvertino Ox-
fordo universitetas. Trys Oxfordo universite-

to kolegijos globoja kasmetinį į anglų kalbą verstų
knygų konkursą. Premija už geriausiai išverstą
knygą vadinasi ,,Oxford Weidenfeld Translation
Prize”. Pirmoji premija buvo įteikta 1999 m. Šiemet
iš daugiau kaip šimto pasiūlytų verstinių knygų aš-
tuonios buvo išrinktos paskutinei konkurso atran-
kai. Tarp tų aštuonių knygų bu vo ir D. Valiukėnas
išversta D. Grin kevičiūtės knyga ,,Lietuviai prie Lap-
 tevų jūros” (Shadows on the Tundra). Nors D. Va-
liukėnas vertimas premijos nelaimėjo, tačiau vien
tai, kad ji pateko tarp aštuonių geriausių vertimų,
yra didelis pasiekimas.

D. Valiukėnas (Valiukėnaitė) gi mė Vokietijoje.
Jos tėveliai paliko Lie tuvą 1944 m., bėgdami nuo rusų
okupacijos. 1948 m. Valiukėnų šeima atvyko į Ame-
riką ir apsigyveno New Yorko valstijoje. D. Valiu-
kėnas baigė New Yorko Hunter College, o Brown uni-
versitete įgijo anglų literatūros dak tarės laipsnį. Di-
sertacijoje nagri nėjo W. Shakespeare raštų vertimus
į lietuvių kalbą. D. Valiukėnas profesoriavo Brid-
gewater State universitete, Massachusetts valstijo-
je, 34 metus. Ji yra parašiusi mokslinių straipsnių
rašymo vadovėlį studentams, taip pat daug moksli-
nių straipsnių ir išvertu si straipsnių lietuviškiems
ir Baltijos šalių žurnalams. Kauno dramos teat ro už-
sisakymu ji išvertė keturias lietuvių rašytojų dramas
į anglų kalbą. Knygą ,,Shadows on the Tundra” ga-
li ma užsakyti „Amazon” internetinėje svetainėje ir
„Peirene Press” leidyklos svetainėje (www.peire-
nepress.com).

Tarp geriausių – vertėjos Delijos
Valiukenas darbas

Ingrid Bergman herojė…
iš Kauno

Dalios Grinkevičiūtės golgota

Mokslų daktarė, tremtinė, disi den tė D. Grinke-
vičiūtė buvo ištremta į Sibirą 1941 m. kartu su tėvais
ir šešiolikmečiu broliu. Ji tada buvo 14-os metų mer-
gaitė. D. Grinkevičiūtės tė vas mirė netrukus, 1942 m.
Sverd lovsko srityje. Dalia su motina ir bro liu pir-
miausia pateko į Altajaus kraš tą, bet po metų buvo
ištremti toli į Sibiro šiaurę, į Trofimovsko salą prie
Laptevų jūros. 

1949 m. Grinkevičiūtė ir jos motina iš Sibiro pa-
bėgo ir grįžo į Lietuvą, kur teko slapstytis, bet ga-
liausiai jos apsigyveno tėvo pastatytuose namuo se
Kaune. 1950 m. mirė Grinkevi čiū tės motina. 1949–1950
m. Grinkevi čiū tė rašė savo Sibiro tremties prisimi-
nimus, bet, nujausdama, kad gali būti vėl areštuota
ir ištremta, rank raš tį paslėpė, užkasusi jį tėvų
namų sode.  

D. Grinkevičiūtės nuojauta ne me lavo. 1950 m. ji
vėl buvo areštuota ir ištremta į Sibirą. Grįžti į Lie-
tuvą jai buvo leista tik 1956 m. Tačiau jos vargai ne-
sibaigė. Nors D. Grinke vi čiūtė įgijo medicinos dak-
tarės specialybę ir buvo paskirta dirbti į Lau kuvą,
tačiau po kurio laiko jai buvo uždrausta dirbti pagal
pasirinką profesiją. Neradusi sode užkasto savo
rankraščio, ji iš naujo pradėjo rašyti Sibiro tremties
prisiminimus. 

Tie prisiminimai sklido pogrin dyje, pasiekė ir
rusų disidentus. Lie tuvės pasakojimo ištrauka buvo
at spausdinta 1979 m. Paryžiuje rusų disidentų lei-
džiamame žurnale, taip pat JAV kun. dr. Juozo
Prunskio reda guotoje knygoje ,,Lietuviai Sibire”. Lie-
tuvoje D. Grinkevičiūtės Sibiro tremties prisimini-
mai buvo išspausdinti tik po jos mirties.  

D. Grinkevičiūtė mirė 1987 m. Jos prisiminimai
buvo paskelbti ,,Perga lės” žurnale 1988 m., pavadinti
,,Lie tu viai prie Laptevų jūros”. Tada, 1991 m., neti-
kėtai buvo atrastas pirmasis – užkastas Grinkevi-
čiūtės prisimini mų rankraštis. Jis kartu su vėliau

parašytais prisiminimais buvo išleistas 2005 m. at-
skira knyga. Lietuvos rašytojų sąjungos išleistoje
knygoje pirmutinis prisiminimų tekstas pa va dintas
,,Atsiminimai”, o vėliau pa rašyti prisiminimai pa-
vadinti ,,Lietu viai prie Laptevų jūros”. Ši Grinke vi-
čiūtės raštų knyga buvo įtraukta į ,,Lietuvių lite-
ratūros lobyno XX am žiaus” knygų seriją.

Parengė Rimas Černius  

Naudotasi Aušros Martišiūtės-Li nartienės straipsniu
apie Dalią Grinkevičiūtę (www.šaltiniai.info/index/de-
tails/1252).

Kadras iš ,,Stromboli”

Vertėja Delija Valiukėnas (Valiukėnaitė)
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

RASA KAZLAS

Aktorius, poetas Kęstutis Genys gausios teatro
bendruomenės, litera tūros kūrėjų, artimųjų
draugų ir bičiu lių pažįstamas kaip šiltas ir

jautrus žmogus, talentingas kūrėjas. Lietuviš kos dai-
nuojančios revoliucijos kartai Kęstutis Genys – tai lais-
vės šauklys, asmenybė, kuri nuolat buvo siejama su
Lietuvos vardu, žadinanti patriotizmo dvasią, tautos
meilę ir atsida vimą gimtajam kraštui. Pageltusiuose
,,Draugo” puslapiuose šiam kūrėjui skirta nemažai dė-
mesio, ypač tada, kai po okupacinio įšalo bundančioje
Lietuvoje šis drąsus menininkas ėmė atvirai ir garsiai
kalbėti apie Laisvę, o dienos šviesą išvydo ilgus me-
tus nuo sovietinių cenzorių slėpta Genio poezija, su-
skambėjusi ypatinga kūrybine jėga. Kęstučio Genio
šeimos nariai, jo žmona Lolita, sūnus, – seniai iškeliavę
Anapilin. Likę tik jo bendraminčiai, draugai, kurie la-
bai gyvai mena šį talen tingą kūrėją. Viena jų – poe-
tė, dramaturgė, eseistė Dovilė Zelčiūtė-Gim butienė.
Augusi žinomų Kauno dra mos teatro aktorių Leonardo
Zelčiaus ir Danutės Juronytės šeimoje, Dovilė anks-
ti pažino teatro magišką pasaulį. Šiame pasaulyje ji
sutiko ir Kęstutį Genį, kuris, kaip mūsų pokalbio
metu prasitarė Dovilė, pažadino ne tik pirmąją jos pa-
auglišką meilę, bet ir meilę kūrybai. Ir tikrai Kęstutis
Genys buvo tas žmogus, kuris ne tik Dovilei, bet ir dau-
geliui Lietuvos žmonių, anot isto riko Vidmanto Va-
liušaičio, tapo Atgi mimo bangos iškelto tribūno ir pi-
lie čio stichija, leidusi išsiskleisti ne tik jo gaivalingai
prigimčiai, bet raiškiai pa liudyti tą tikėjimą ir verty-
bes, ku riems jis atidavė savo gyvenimą.

Dovile, gal galite prisiminti, koks buvo Jūsų pirmo su-
sitikimo su aktoriumi Kęstučiu Geniu įspū dis, tas nema-
tomas, bet, matyt, la bai gerai juntamas akimirkos blyks-
 nis, nes juk tai buvo ryški, talentinga ir labai giliamintė as-
me nybė?

Žinau, kad mano pirmasis „vaidmuo” Kauno dra-
mos teatre susijęs su Kęstučio Genio pavarde, tačiau
prisimenu patį vaidmenį, ką ten turėjau da ryti, ak-
torius Rūtą Staliliūnaitę, Vytautą Tomkų, mamą, bet
ne to spek taklio režisierių. Kai buvau še šerių, vai-
dinau Č. Aitmatovo dramoje „Mano tuopelė raudona

Amžina Kęstučio Genio Pažadėtoji žemė

Aktorius Kęstutis Genys buvo pirmasis poetės, dramatur-
gės, eseistės Dovilės Zelčiūtės-Gimbutienės dvasiniu Mo-
kytoju. Benedikto Januševičiaus nuotr.

Koliažas straipsnių apie K. Genį iš „Draugo” puslapių.Savo poeziją Kęstutis Genys kaip niekas kitas mokėjo
skaityti uždegančiai ir įtaigiai.

skarele” Samatą, berniuką. Spektaklį apie 1965–1966
metus pastatė Kęstutis Ge nys. Lyg ir nieko lemtingo. 

Tačiau tai, kas Dievo lemta, ma tyt, žmogų pasi-
ekia nepriklausomai nuo jo norų, amžiaus ar gebė-
jimo adekvačiai tai priimti. Kai iš tikrųjų „sutikau”
Kęstutį Genį – drįstu sa kyti būtent šitaip – sutikau,
– man buvo 12 metų. Kęstutis – mano tėvelio ben-

kartėm vartodavo svaigalus. Vieni daugiau, kiti
mažiau, Kęstutis – ne išimtis. Tik vėliau, jau paau-
gusi, ėmiau suprasti, kad antraip, ko gera, tasai Žmo-
gus būtų tiesiog neištvėręs nei savo karščiuojančios
sielos, nei aplinkos, kurioje gyvenom, – mes, vaikai,
nežinodami, kad gali būti ir kitaip, o vyresnioji kar-
ta puikiai su prasdama okupacijos siaubą. Kęstutį ma-
tydavau po spektaklių neramų, ieškantį ž m o g a u
s, kuris jį išgirstų, ku riam galėtų atsiverti. Besiblaš -
kantis, vienišas (juk niekam nepatinka išgėrę kole-
gos, dar šūkaujantys apie prarastą Lietuvą, tai tie-
siog bu vo nesaugu), persitempęs nuo įtempto darbo
ir perkrauto repertuaro... Tuo metu vyko pirmosios
Juozo Gru šo „Barboros Radvilaitės” repeticijos (rež.
Jonas Jurašas). Vienas toks va karas tapo man lem-
tingas, aktorius rado „klausytoją”, o aš pati, būdama
mažvaikė paauglė, pakibau tarp dangaus ir žemės.
Sėdėjom teatro bufete, Kęstutis man skaitė eilėraš-
čius. Tuo metu jau rašinėjau ir pati, o tėveliai turė-
jo tiems laikams didelę biblio te ką, kai jie būdavo te-
atre, mes su seseria „mirkdavom” knygose. Iki dabar
moku atmintinai kone visą „Barbo ros Radvilaitės”
tekstą, Max Frisch „Biografiją – vaidinimą” (rež. Vy-
 tautas Čibiras), Alfred Jarry „Kara lių Ūbą” (rež. Jo-
nas Vaitkus). Žino ma, pirmiausia Genys man buvo
ak torius. Tačiau kai mus ėmė sieti kita – poezijos, li-
teratūros (o man – įsimy lėjimo, vėliau – meilės) gija,
regis, ėmiau matyti tai, ko nemato kiti, mano vai-
kiškoj sąmonėj įvardyti kaip „tie suaugusieji”. Iš es-
mės po pirmojo susitikimo patyriau tikrą sukrėtimą,
grįžusi namo raudojau, spausdama širdį ir nesu-
prasdama, kas man darosi, o sesuo vis klausi nėjo kas
atsitiko. Šiandien prisiminusi šypsausi ir esu dėkinga
Dievui už tokią nepaprastą, sunkią, kartais atro-
džiusią beviltišką patirtį, – be jos nebūčiau tapusi tuo,
kuo esu. Žino ma, mano tėveliai buvo ne akli, ir ši si-
tuacija ilgai atrodė įtempta ir dramatiška, tačiau aš
juk aktorių vaikas, mokėjau slėptis, o tėveliai –
pernelyg išmintingi, kad būtų „dusinę” savo dukrą,
kuri ir taip turėjo galybę kompleksų. Ir, žinoma, pa-
sitikėjo kolega.

Juk kai esi paauglys, dažnai jautiesi tiesiog
niekas, niekam neįdomus, nereikalingas. Savo mo-
kyklos ir bendraamžių aplinkoj jaučiausi tragiškai,
nes teatro, kūrybos realybė, ku ria alsavau namuose
ir pačiame teatre, buvo visiškai priešinga sovieti nės
vidurinės mokyklos ugdymui. Žinoma, buvo ir gerų,
kūrybingų mo kytojų, ir draugų, tačiau socialinėje to

drakursis ir bendraamžis, jie kartu mokėsi Maskvos
teatriniame institute, GITIS’e, kartu grįžo į Lie-
 tuvą ir su visu jaunų aktorių kursu ėmė dirbti Kau-
no dramos teatre. Tuo metu, jei sakyčiau tiesą ir ne-
mėginčiau užpudruoti tikrovės, teatro žmo nės kart-
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meto aplinkoje dusau nuo svetimumo.
Kęstutis buvo tas, kuris pažadino many
ne tik pirmąją meilę, bet ir kū rybos
ugnį. Augau turėdama ne tik literatū-
ra, menu karštai besidomin čius tėve-
lius, bet ir globojama pui kaus, inte-
lektualaus dvasinio mokytojo – kūrėjo
– Kęstučio Genio. Jis nieko nedarė
„šiaip sau”, pusė kojos. Jei mylėjo – tai
be kraštų, jei niekino – drąsiai, atvirai
bodėdamasis ar bai sėdamasis. Jo bi-
jojo, juo žavėjosi, jo šalinosi, jo ben-
drystės troško, nes su Kęstučiu viskas
atrodė drąsu ir įma noma, pasiekia-
ma, su juo žmonės, gy vendami ne-
žmoniškai užsispaudę so vietijos sąly-
gotuose kompromisuose, galėjo pabū-
ti bent trumpam, bent va landą kitą sa-
vimi. Nelyg lietuviškasis Vysockis  (ži-
noma, palyginimas su rusų bardu gal
ir paradoksalus), o ir paties Vladimiro
Vysockio dainų dažnai klausydavo-
mės su Kęstučiu kar tu; jis verkdavo,
kartodavo tekstus drauge, purtydavo
galvą, lyg negalėdamas patikėti tuo ką
girdi. Buvo kritiškas šiuolaikinių lie-
tuvių poetų kūrybai, nes Geniui lite-
ratūra neat ro dė itin prasminga, jei to
meto lietuvių kūryboj neprasimušda-
vęs bent slaptas laisvos tėvynės ilgesys.
Žino ma, suprato ir vertino tikrosios
poezijos grožį. Tačiau skubėjo – į lais-
vę. Visa siela, visu protu, verždamasis
pro visas įmanomas uždangas. 

Kęstutis Genys buvo viena tų asme-
nybių, kuri didelės įtakos da rė savo kolegoms
aktoriams, žmo nėms, kuriems likimas buvo
dosnus jį pažinti, ir visiems laikams lėmė
išsaugoti jo atminimą širdyje. Turbūt ne vie-
nas Genio amži nin kų savo kūrybai ieškojo

jo talen to atspindžių, ne vienas iš jo,  ma-
tyt, mokėsi taurumo, drąsos, kilnumo ir kitų
bendražmogiškų savybių, kurias taip ciniškai
ban dė slopinti totalitarinė sistema, nuo ku-
rios, beje, Genys buvo ne kartą nukentėjęs
ir moraliai žlugdomas. Gal galite prisimin-
ti tą lai ką? Galbūt  Jums teko pažinti ki tokias
šio aktoriaus asmenybės puses? 

Kęstutis Genys gyveno drąsiai.
Trumpam apsiramindavo, iškviestas
teatro direktoriaus ir baramas po eili-
nio „skandalo” mieste – kažkur kavi-
nėje ar privačioje  draugijoje garsiai
skaitė antitarybinius eilėraščius (savo
ir ne savo), kalbėjo „įtartinas kalbas”.
Puikiai žinojo, kas jį įduoda, juokdavosi
ir gailėdavo tų žmonių. Teatrui Genys
buvo reikalingas, he rojinių duomenų
artistas, – tikrai pui kus, išskirtinis,
vaidmenys sekė vienas kitą. Dirbo te-
atre žvėriškai daug, stengėsi vaidmens
herojų tekstais pasakyti tai, ko kitaip
tuo metu išreikšti negalėjo. O dirva tam
buvo palanki, Grušo dramaturgija –
„Bar bora Radvilaitė”, „Švitrigaila”,
kara liaus Ūbo vaidmuo Jarry pjesėje
buvo ribiniai sceniniai darbai, juos ste-
bėjo, tikrino, „apkarpydavo” nuolati-
 niai „prižiūrėtojai” iš įvairių instan-
cijų, pradedant Kultūros ministerijos
atstovais, baigiant spec. tarnybo mis...
Ir Kęstutis kaskart scenoje bū davo
kaip vienintelį, galbūt pirmą ir pa-
skutinį kartą. Švitrigaila finalinėje
scenoje iškeldavo durklą, norėdamas
nusižudyti, pasigirsdavo Ge nio riksmas
„juk reikia t a i p žudyt!”, o aš kaskart
drebėdavau susitraukusi salėje, kad šį-
syk įvyks kažkas neatitaisoma... 

Jo maksimalizmas buvo dauge-
 liui pavyzdys. Jis niekados, kaip yra sa-

Po repeticijos su dramaturgu Juozu Grušu grimo kambaryje apie 1978 m. Iš k.: D. Zelčiūtė,
aktoriai K. Genys, A. Tarasevičius, B. Raubaitė. G. Balandytė, J. Grušas. D. Juronytė (Do-
vilės Zelčiūtės mama). D. Zelčiūtės asmeninio archyvo nuotr.

kęs mano tėvelis, nesiveldavo į teatro
aplinkos apkalbas, konkuren ci nius
žaidimus, koketavimus su režisieriais.
Tai buvo laisvas žmogus, prie jo nelipo
purvas. Nors kolegų akimis vertinant,
kartais jį reikėję gerokai pamokyti ir
papurtyti. Gal net atleisti iš teatro. O
man, visa tai girdint, plyšo širdis, ži-
nojau, jutau be ribę to žmogaus sielos
švarą. Ži no ma, dabar, jau suaugus, pa-
čiai turint dukrą ir anūkų, į pačią
save žiūriu su kiek atlaidžia šypsena.
Jis jaunesnie siems kolegoms – Petrui
Venslovui, Valentinui Masalsiui, Vik-
torui Šin kariukui ir kt. – davė nepa-
prastai daug, skaitė, deklamavo Vy-
tauto Ma černio kūrybą, Algimantą
Mackų, kalbėjo apie Antaną Škėmą, Os-
karą Milašių. Nuolat mintinai dekla-
muodavo Sergejaus Jesenino eiles.
Man cituodavo Levą Tolstojų, Jack
Lon don, apsisukęs jau galėdavo at-
mintinai deklamuoti kauniečio poeto
Al gimanto Mikutos naujausius eilėraš -
čius, ką jau kalbėti apie Justiną Mar-
cinkevičių, kurio iškilią kūrybą my-
lėjo, o dėl priverstinų kūrybinių komp-
romisų labai sielojosi, netgi py ko. Esa-
me kartu lankęsi rašytojo Gru šo, poe-
to ir vertėjo Vaclovo Šiugž dinio na-
muose. 

Kęstučio namuose (tuo metu –
Daubos gatvėje, dabar – K. Genio) buvo
labai didelė biblioteka, jis tie siog gy-
veno literatūra. Kai „Nemu ne” pasi-
rodė pirmoji mano publikacija (man
buvo 16 m.), nuvežiau jam žur nalo nu-
merį į Vilnių (vyko teatro gastrolės).
Perskaitė, priglau dė žurnalą prie krū-
tinės ir pravirko. Tokie dalykai neuž-
simiršta... Su ko kio lygio intelektualu
bendravau, iš tiesų imu suvokti tik da-
bar. 

Manau, neabejoju, kad Kęstučio
eilėraščius, kūrybą tikrai puikiai ži no-
jo žmona Lolita, gerbusi ir mylė jusi šį
žmogų, klausydavosi tėvo kū rybos ir ją
tikrai širdyje sergėjo sū nus Gintas,
vėliau ir pats patraukęs prozininko ke-
liu; Genys skaitė kūrybą draugams, te-
atralams, muzikams, rašytojams. Gal
ir buvo kiek atsar ges nis po kvietimų į
komitetą, bet aš „at sargaus” Genio
nepažinojau. Ausy se iki dabar skamba
Kęstučio eilėraščio strofa, lėtai ar net
šnabždesiu ištariama: „Kodėl Mačernį,

Laisvės šauklio K. Genio gaivalingoji prigimtis  raiškiai liudijo Tikėjimą ir žmogiškasias ver-
tybes, kurioms jis atidavė savo gyvenimą.

,,Teatrui Genys buvo reikalingas, herojinių duomenų artistas, – tikrai puikus, išskirtinis,
vaidmenys sekė vienas kitą”. K. Genys – Žygimantas Augustas ,,Barboroje Radvilaitėje”.

K. Genio asmeninio archyvo nuotraukos

Mac kų ir Škėmą,/ šitokią gentį – ge-
dulo rėman? /Kelias į Ablingą – Tavo
Golgota!/ Laidoja Lietuvą / Pirčiupio
motina. / Laidoja, laidoja, įkapėm
rėdo/ laidoja naktį / nes dieną – gėda!”

Turiu pirmąsias Genio savilaidos
knygas, kūrėjas didžiavosi jomis, – jų
atsiradimu pasirūpino Lietuvos laisvės
patriotai. Išėjo mėlyno dermantino

asmenyje brangindama visų iškiliausių tau-
tos kūrėjų atminimą?

Norėčiau baigti paties Kęstučio
Genio ankstyvuoju eilėraščiu:

O ąsotis buvo pilnas
Saulės dieviško nektaro.
Iš ąsočio lūpas vilgė
Pateptieji ir karaliai! 

viršeliu įrišta pirmoji kny ge lė, tokia,
kaip įrišami diplominiai darbai. Ūž-
telėjus laisvės bangai, Kęstutis išėjo iš
teatro, atsidėjo kūrybai, susitikimams
su žmonėmis, įvy ko giluminis kūrėjo
atsivertimas. Jis važinėjo su kūrybos
vakarais, o var ginanti priklausomybės
liga buvo suvaldyta. Daugiau jai ne-
pasidavė iki pat mirties. Ėmė rastis dai-
nos pagal Genio eilėraščius, kai kurios
jų gyvos iki dabar. Ką jau bekalbėti apie
ikoninę frazę „Pabudome ir kelkimės!”

Nepriklausomybės aušroje Kęs  tu čio
Genio kūryba kaip nie kad jau dino. Jaudina
ir dabar. Jūsų, Dovile, kūrėjos, žvilgsnis į Ge-
 nio poeziją ir jos svarbą spar čios postmo-
dernizacijos laiku. Ar tebėra suprantama
šiuolaikinei kartai jo kūryba?

Įvertinimui ir suvokimui pri rei kia
atstumo ir laiko. Jauna būdama ir
liūdėjau, ir ne visai supratau, ko dėl
Kęstutis teturi savo kūryboje vie ną vie-
nintelę kryptį: kalbėti apie Lie tuvą. Ir
dar šiek tiek plakatiškai. Jau ėjau
savo keliu, ieškojau savo balso. Klie-
dėjau Juditos Vaičiūnaitės kūryba,
Vakarų poetais, rusų sidabro am žiaus
lyrikais. Tuo metu nepajėgiau įver-
tinti, kad literatūros, poezijos pa skirtis
gali būti labai įvairiapusė. Genio kū-
ryba šiai dienai yra primiršta, ją žino
kritika ir, manau, vertina,  ji saugiai
„padėta” į tinkamą atmin ties ir/ar li-
teratūrinės paskirties stal čių. Kiek ji
gyva šią dieną, negaliu pasakyti. Man
ji gyva visada, bet tai itin asmeniška,
neatsiejama nuo mano pačios vaikys-
tės, paauglystės, jaunystės. Suvokiu,
kad Kęstutis Ge nys tobulai valdė rimą.
Išradingai rimavo, laikėsi klasikinės
eilėdaros, paisė eilėraščio muzikos,
ritmo. Tu rėjo absoliučią vidinę klau-
są. Ir tai jo eilėse ženklu. Tačiau svar-
biausia tai, kad jis iki pat mirties visa
savo esybe, kiekvienu žodžiu tarsi
gyvu krauju gaivino ir kėlė žmonių šir-
dis – į Laisvę.

Man Kęstučio Genio likimas – tai visos
nužemintos, nukraujavusios tautos alter ego,
ir kaip rašo istorikas Valiušaitis, ,,jau nie-
kas ir niekada mums nebeatlygins už nu-
tildytus talentus, pavergtą pro tą, parduotą
sąžinę... šie nuostoliai – neišmatuojami”. Ką
galėtu mėte pabaigai pasakyti, Kęstučio
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REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.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

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SuREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKuS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmunĖ mACIJAuSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA

Dantų gydytoja
950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAuSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAngIAI PERKu 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAugOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
gInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

,,Draugo” sudoku nr. 143
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Mečys Šilkaitis, Santa Monica, CA
Vida Karalius, Cleveland, OH

Daiva Laimutis, Berwyn, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

,,Draugo”
prenumeratoriai gali

skaityti ,,Draugą”
internete be jokio

papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų

parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@
draugas.org

ir gauti ,,log in” bei
slaptažodį. 

Skaitykite
,,Draugą”
greičiau!

Balzeko lietuvių kultūros muziejui Čika-
goje reikalingas direktoriaus pavaduo-
tojas. Reikės organizuoti renginius, ra-
šyti finansinės paramos prašymus, kar-
tais teks dirbti vakarais ar savaitga-
liais.
Reikalavimai: Lietuvos istorijos žinios,
lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas, nuo-
savas automobilis.

Reziumė siųsti: 
info@balzekasmuseum.org.

SIŪLO DARBĄ

S K E L B I M A I  
773-585-9500 
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

www.facebook.com/draugolaikrastis

REmKImE DRAugO fOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Su 2000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar-

bės narys, iš viso 37,600 dol.

Su 300 dolerių:
Aldona Zailskaitė, La Grange, IL,

garbės narė, iš viso 1,100 dol.

Su 200 dolerių:
Maksiminas Karaška, Frede ricks-

 burg, VA, garbės narys, iš viso 2,100
dol.

Su 100 dolerių:
Deivė Čižikaitė-Butvila, La Gran-

ge Park, IL, iš viso 100 dol. (auka skir-
ta a. a. Halinos Daugirdienės atmini-
mui).

Jonas ir Janina Mikulioniai, Saint

Jons, MI, garbės nariai, iš vi so 4,100
dol.

Dalia Bobelienė, Treasure Island,
FL, iš viso 350 dol.

Lee Jay Olness, Sonoma, CA, iš
viso 100 dol.

Su 50 dolerių:
Roma Stuopis, Sharon, MA, iš viso

950 dol.
Ričardas ir Jolita Klementavi čiai,

Gulf  Breeze, FL, iš viso 950 dol.
Rita Meziukaitė-Bureika, Los An-

geles, CA,  iš viso 50 dol.
R. K. Gruodis, Mount Airy, MD, iš

viso 25 dol.

Visiems aukotojams DF taryba
nuoširdžiai dėkoja.

,,Draugo” gimtadienis – 
ruoškime dovanas!

Pačiame pirmajame ,,Draugo” laik raščio numeryje, pasirodžiusiame 1909 m. lie-
pos 12 d., redaktoriai veda majame rašė: ,,Badai Kettelier yra pasakęs, kad jeigu
šv. Paulius būtų gyvenęs mūsų gadynėje, tai jis nebūtų vaikščiojęs iš vietos į vie-
tą, nebūtų skel bęs evangelijos gyvu žodžiu, bet būtų leidęs laikraštį”. Kokia įdo-
mi mintis!

Žmogus yra įpratęs dėl visko kaltinti laiką, nes laikas viską naikina, gera kei-
čia į bloga, jauną verčia senu. Kiekvienas darbas, net ir turint geriausių norų
ir kilniausių tikslų, reikalauja dar ir laiko bei finansinio pagrindo. Ypač

mums, lietuviams išeivijoje, kur mūsų darbų ir siekių valstybės iždai neremia,
be pinigų pasiekti savo tikslų neįmanoma. Savo lietuvišką veiklą, savo kultū-
rą ir savo spaudą turime išlaikyti patys.

Mūsuose esama įvairių rinklia vų, vajų, pašalpų, stipendijų, o dar pri dėkime
muziejus, teatrus ir maldos namus, – visi ieško ir prašo pa ramos. Bet pažvelkime
į ankstyvųjų lietuvių imigrantų statytas bažny čias, vienuolynus, klubus ir gau-
sią spaudą bei paramą giminėms Lietu voje! Ir viskam jiems užteko laiko ir pi-
nigų, nors uždirbdavo skatikus. Tad argi dabar negalėsime išlaikyti seniausio
išlikusio visuomeninio laikraščio?! Netiesa, mes viską gali me, mes viską pa-
jėgiame daugiau negu bet kada, nes esame finansiškai pajėgūs ir morališkai la-
biausiai subrendę. Mes atkovojome savo Tėvynės laisvę, mes atkūrėme savo vals-
tybę, mes išlaikysime ir savo dvasinę kul tūrą su ,,Draugu”. Žinome, kad spau-
da kainuoja, bet taip pat gerai žino me, kad mūsų žmonės sugeba ateiti talkon,
sugeba susitelkti, kai atsiranda būtinybė.

O šiandien ta būtinybė – išlaikyti ir sustiprinti savo lietuvišką laikraš tį, mo-
hikaną, kuris liepos 12 d. šven čia 110-ąjį gyvavimo jubiliejų. Kaip kadaise rei-
kėjo paskubinti spaudos rūmų statybą (prisimenate, kaip mes jų laukėme!?), taip
dabar reikia pa skubėti pasveikinti laikraštį ,,Drau gą”, sulaukusį tokio šaunaus
jubiliejaus, kokio nešvenčia nė vienas kitas laikraštis Lietuvoje. Viskam visko
užteko, kai buvo geros valios. Viskam visko užteks ir dabar, jei atsiųsite sa vo svei-
kinimą su auka. Niekam nieko nedavę nėra laimingesni už tuos, ku rie buvo ir
yra dosnūs.

Ar žinote (ar prisimenate), kad 1956 m. į ,,Draugo” spaudos rūmų pastato
pamatus buvo įmūryta iš Lie tuvos atvežta saujelė žemės, Baltijos jūros ginta-
ro gabalėliai ir statybos brėžiniai? Taigi mūsų spaudos pa matuose, kaip ir mu-
myse pačiuose – Lietuva, lietuviškas žodis, plaka lie tuviška mintis ir širdis.

,,Draugo” mylėtojus sveikiname su visų mūsų švente – su ,,Draugo” gim-
tadieniu! Ruoškime dovanas! 

Čekius rašyti Draugas foundation ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629. 

Visos aukos nurašomos nuo federalinio mokesčio No. ID 36-3916303.

DF taryba

Draugo fondo aukotojai – sveikintojai

Atkelta iš 9 psl.

Per apklausą sužinome apie Ka-
rin daugiau. Štai koks vyksta dialogas
su pareigūnais (ištrauka iš scenari-
jaus):

– Vardas? – Karin Bjorsen.
– Gimimo vieta? – Kaunas,

Lietuva.
– Gimimo data? – 1920 m. ge-

gužės 8 d.
– Tėvas? – Karl Bjorsen.
– Motina? – Maria Pasqualis.
– Profesija? – Neturiu.
Konsulas nori žinoti, kaip ji

pateko į pabėgėlių stovyklą. Berg-
man herojė pasakoja:

– Iki karo gyvenau Čekoslo-
vakijoje. Buvau ištekėjusi už archi -
tekto, kuris mirė per vokiečių oku-
paciją. Po to išvykau į Jugoslaviją.
Ir ji buvo okupuota. Pabėgau į Ita-
liją, nes Gestapo manęs ieškojo. Į
Italiją patekau nelegaliai ir gyve-
nau su suklastotais dokumentais.
Po rugsėjo 8-tos sugebėjau pabėgti
nuo vokiečių policijos. Bet tada
Italijos valdžia mane atsiuntė čia.

Mes galim tik fantazuoti apie
Karin ryšius su Lietuva. Gal ji gimė
diplomato, o gal verslininko šeimoje
– Pirmojoje Lietuvos Respublikoje
gyveno nemažai užsieniečių. Toli-
mesnei filmo eigai tai nesvarbu. Svar-
bu, kad ji yra į nepavydėtiną padėtį
patekusi moteris ir bet kokiu būdu
stengiasi iš jos ištrūkti. Ir tai, kad ji
autsaiderė, pašalietė, iš kažkur, ab-
soliučiai nepažįstama ir nesupran-
tama tiems žmonėms, tarp kurių ji ne-
trukus pateks.

Negavusi leidimo išvykti į Ar-
gentiną Karin priima Antonio (akt.
Mario Vitale) pasiūlymą už jo ištekėti
ir kartu išvykti į jo gimtinę  – Strom-
boli. Tai nuošali vulkaninė sala prie
Sicilijos krantų, kurią paliko beveik
visi jos gyventojai. O tie, kurie ne-
paliko, svajoja išvykti – dauguma į
Ameriką. Jos vyro namai po vulkano
išsiveržimo sugriauti, vietiniai gy-

venojai žiūri į ją kaip į egzotišką
lengvo elgesio užsienietę. Ji bando ka-
bintis už gyvenimo, bando kurtis,
bando pamilti savo vyrą, bet neviltis
ir išdidumas, kad ne tokio gyvenimo
verta, ima viršų. Ji čia svetima, nie-
kada nepritaps, pagaliau, ji nenori čia
pritapti. Nors ir laukiasi kūdikio,
Karin ryžtasi sunkiai naktinei ke-
lionei per kalnus į kitą salos pusę, kur
tikisi pagauti laivą, nuplukdysiantį ją
į žemyną. Tačiau vulkanas stipresnis
– Karin sugniuždyta ir nugalėta. Iš
pradžių ji pameta lagaminėlį, pa-
skui, netekusi jėgų, kūkčiodama šau-
kiasi Dievo. Žiūrovas mato herojės
dvasinę transformaciją, tačiau iki
galo, kas su ja atsitiko, kur ji eis ir
kaip pasielgs – nežino.

Kaip ir būdinga neorealistiniam
kinui, dauguma personažų – atokios
salos gyventojų – nėra profesionalaūs
aktoriai. Labai įspūdingi tikroviški
evakuacijos po vulkano išsiveržimo ir
žvejybos jūroje vaizdai. Tik pasirodęs
filmas įvairiose šalyse buvo priimtas
nevienodai. Prieštaringai buvo ver-
tinama jo meninė pusė, nors šiandien
,,Stromboli” pripažįstamas kaip ne-
orealizmo šedevras. Tačiau neviena-
reikšmišką požiūrį daugiausia lėmė
jo kūrimą lydėjęs skandalas – tuo
metu kaip tik užsimezgė režisieriaus
ir aktorės meilės romanas, nors jie
abu turėjo šeimas. Jų nesantuokinis
vaikas gimė prieš pat filmo JAV prem-
jerą, ir radikalai ilgam užkirto Berg-
man kelią atgal į Hollywoodą. Ros-
sellini ir Bergman netrukus susi-
tuokė, tačiau jų santuoka nebuvo
ilga ir laiminga – apvainikuota 5
bendrais filmais ir 3 vaikais ji nu-
trūko 1957 metais.

Vėliau jau mažai kas abejojo,
kad ,,Stromboli”, kaip ir po jo sekę du
kiti Bergman ir Rossellini filmai –
,,Europe ’51” (1952) ir ,,Journey to Ita-
ly” (1954), savotiška trilogija, –  yra
vienas iš pirmųjų naujojo Europos
kino pavyzdžių. Rossellini pramintu
keliu vėliau ėjo Robert Bresson, Ing-
mar Bergman, Michelangelo Ant-
onioni, Jean-Luc Godard ir kiti XX a.
didieji filmų kūrėjai.

Ingrid Bergman herojė …
iš Kauno

Kadras iš ,,Stromboli”.
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PETKuS & SOn
funERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

kAlbA  VAIkAI
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, 

bet žmo  gaus darbai 
visada išlieka gyvi mūsų šir dyse.

A † A
EMILIJAI KIELIENEI

mirus, Lietuvos Dukterų draugija reiškia gilią užuo-
jautą artimiesiems.

E. Kielienė buvo ilgametė LDD pirmininkė nuo šir -
džiais darbais ir geraširdiškumu bei rūpesčiu pri si -
dėjusi ištiesiant pagalbos ranką nelaimės palies tie -
siems ir savais darbais palikusi šviesų ir gerbtiną pri -
siminimą visiems laikams.

LDD valdyba

Pažaisti, pasvajoti ir pasimelsti

Kai būna Velykos arba kai būna sekmadienis, aš su močiute arba su mama
einu į bažnyčią, ten giedu gies mes ir dar melžiuosi. Per vaikų Mi šias mel-
džiuosi, kad visi vaikai būtų sveiki ir turėtų ką valgyti ir gerti. Kartą per

Mišias meldėmės, kad pa sveiktų tie vaikučiai, kurie serga ir guli ligoninėje. Mes
su mama dar ėjome į ligoninę ir padovanojome ke lis mano žaisliukus tiems vai-
kučiams. O namuose pas mus meldžiasi tik močiutė. Ji turi  maldų knygelę, ir
kai tik turi laiko, visada ją skai-
to. Ji meldžiasi už mane, už tėvelį
ir už ma mą. Meldžiasi, kad mūsų
niekas ne nuskriaustų, ir dar vi-
sada meldžiasi, kad tik niekas ne-
susirgtų. Močiutė sakė, kad kai
už žmogų meldiesi, tą žmogų Die-
vulis labai saugo.

Arija, 5 metai

Aš tai maldas kalbu, kai
einu mie goti. Kasdien.
Tiksliau, beveik kasdien.

Du eilėraštukus-maldeles aš jau
moku, bet kartais ir pats sugal-
voju, kaip pasimelsti. Kai jau
būnu savo lovoje nusiprausęs ir
dantukus išsivalęs, tada mama
dar leidžia truputį pažaisti, pa-
svajoti ir pasimelsti. Kai meldie-
si, tai reikia padėkoti Dievui už
tai, kad esi sveikas, kad linksmai praėjo diena, ir už  tai, kad turi ką pa valgyti
ir turi visokių saldainių ir skanėstų. Va dabar galiu pasimelsti,  kaip moku: „Ačiū,
Dieve, už dosnu mą, už pasaulio šio gražumą, ačiū Die ve, už mamytę, už broliuką
ir se sytę”. Čia taip greitai galima, bet vis vien skaitosi, kad maldelė.

Kasparas, 6 metai

Melstis reikia tada, kai būna labai tylu ir dega žvakės. Man patinka mels-
tis, kai būnu vienas arba dar mama šalia būna. Ji tada padeda man mels-
tis. Kai žmonės meldžiasi, tada negalima nei triukšmauti, nei garsiai

kalbėti. Aš tai kasdieną nesimeldžiu, nes kartais pamirštu, kad reiktų pa simelsti.
Bet kartą tėtis buvo išvažia vęs ir labai ilgai nesugrįžo, tai aš ir mama labai iš-
sigandome ir skambinome jam, bet jis neatsiliepė. Tada abu su mama pradėjome
melstis. Sakėme: „Dieve, padaryk taip, kad tėčiui nieko bloga neatsitiktų ir jis
parvažiuotų pas mus, nes mes jo labai laukiame”. Ir žinok, kai jau sutemo ir aš
jau buvau atsigulęs, tėtis sugrįžo.

Nikodemas, 6 metai

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
Artuma 2019 m. birželis

Tautiška giesmė Los Angeles
Santa Monica Pier, gelbėtojų bokštelis Nr. 16
Liepos 6 d., šeštadienį, 10:30 val. r.

„Tautiška giesmė” Los Angeles ir atsisveikinimas
su generaliniu konsulu Dariumi Gaidžiu
Liepos 6 d. 10:30 val. r. – 1 val. p. p.

Liepos 6 d. 10:30 val. ryto laukiame Los Angeles lietuvių ir Lietuvos drau-
gų Santa Monicos prieplaukoje (Santa Monica Pier) prie greta esančio gelbėtojų
bokštelio nr. 16 (į pietus nuo Pier), kur tradiciškai kartu giedosime himną.

Nepamirškite lietuviškų atributų, vėliavų ir stiprinkite savo balsus tam,
kad Lietuvos himnas Los Angeles skambėtų kaip niekad garsiai ir vieningai.
Po himno giedojimo kviečiame neišsiskirstyti ir susiburti iškylai paplūdimyje –
atsineškime užkančių ir gėrimų. Tai kartu bus ir proga lietuvių bendruomenės
nariams atsisveikinti su kadenciją baigiančiu generaliniu konsulu Dariumi Gai-
džiu. Susitikime!
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www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) birželio 30 d., sekmadienį, 10 val.
r. švęsime 13-tąjį eilinį metų sekmadienį.  Eu-
charistijos šventimą atnašaus kunigas Ge-
diminas Keršys. Primename, kad kiekvieną
ketvir tadienį, 8:30 val. r., vyksta lietuviškos
šv. Mišios. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� Birželio 30 d., sekmadienį, po 11 val. r.

šv. Mišių Tauragės klubo narius kviečiame į
metinį susirinkimą Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos salėje. Laukiame prisijungiant
ir naujų narių.

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius  liepos  3 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. visus kviečia į skaityklą PLC Lemonte pa-
sižiūrėti LRT serijos  ,,Laisvės kaina. Disidentai”
vienuoliktąjį filmą.

FRIENDSHIP
GARDENSBOTANIC

Michigan City, IN

     

   
  

106 AKRAI BOTANIKOS PARKO IR SODŲ
Aplankykite žydintį Lietuvos sodą ir pagerbkite 3 Lietuvos prezidentus:
Antaną SMETONĄ, Aleksandrą STULGINSKĮ, Kazį GRINIŲ

www.friendshipgardens.org

NEW FLAVORS AVAILABLE – TRY THEM ALL!

PLAIN, (NO SALT ADDED), CARAWAY, GARLIC & ONION, 

JALEPENO, CHIVE, DILL, BASIL & HERB

HORSERADISH & SMOKED, FETA

105th Annual
LITHUANIAN DAYS!

August 10-11, 2019
Sat. 11 am – 5 pm --- Sun. noon – 4 pm

NEW LOCATION:
ANNUNCIATION BVM Church Hall 

7 South Broad Mountain Ave., Frackville. PA
Longest Consecutive Ethnic Festival in the USA!

ENTERTAINMENT
Food, Music and Dancing

Folk Arts/Crafts
Vendors & Cultural Exhibits

ADMISSION - $5
www.kofl144.weebly.com

Atvirų durų diena
DRAUGE

Liepos 12 d., penktadienį, nuo 3 val. p. p. iki 7 val. v.

Jūsų lauks: 
Istorija, slypinti ,,Draugo”
redakcijos ir vienuolyno pastatų
viduje, nuotraukose bei ekrane
Gimtadienio tortas
Pokalbiai apie praeitį ir dabartį 
Knygos, kurių galėsite įsigyti už 1 dolerį

1:30 val. p. p. Marijonų vienuolyno koplyčioje
kun. Gediminas Keršys aukos šv. Mišias

4545 West 63th Str., Chicago, IL 60629

4545 West 63th
Str., Chicago, IL

Aplankykite mus DRAUGO

110-ojo Gimtadienio proga! 


