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ŠIAME NUMERYJE:

J. Keliuotis: skurde, bet su
pakelta galva – 9 psl. 

Netekome talentingo muziko –
Alvydo Vasaičio – 14 psl. 

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel.773-585-9500

JaunųjųateitininkųstovyklojeDainavojelaikraštėlioruošosbūreliodalyviainuspalvinoplakatą,,Draugo”110metų
sukaktuviųproga.

Iš.k.:AdelėBeleckaitė,AdelėSullivan,vadovėEmiliaKunickaitė,ViktorijaSimokaitytė,DovaRoper,JulijaŽilinskė,EliaBursua,
Ana Jovanovič, vadovė Stefanija Rekašiūtė, Milda Agresti, Alytė McCann, Vincenta Voveris, Alexandra Didžbalytė, Elizabeth
O’Meara,KarinaVikevičiūtė,IevaJankutėirAustėjaKaminskytė.Jūratės Žukauskienės nuotr.

Filmo siužetas paremtas paties re-
žisieriaus, kuris pirmą kartą, bū damas
vaikas, su mama ir sese į Lie tuvą at-
vyko 1992 m., prisiminimais. Ir tai
bene pirmasis bandymas lietuviškame
kine pažvelgti į atkurtos Lietuvos ne-
priklausomybės pradžią.

„Tapatybė yra nuolat jaudinanti

tema, ypač Vakarų pasaulyje. Visą-
 laik klausiame, kaip šalis, kurioje gy-
 vename, įtakoja mus – mūsų istoriją,
mūsų savastį? Mūsų šeimą? O gal mus
formuoja socialinis statusas?” – apie fil-
mo idėją sako režisierius To mas Veng-
ris.

–  7 psl. 

Pradedamasanonsuotirugsėjo6
d.Lietuvoskinoteatruosepasi-
rodysiantis išeivijoje gimusio

kinorežisieriausTomoVengrioilga-
metražis vaidybinis filmas „Gimti-
nė”(„Motherland”).Nacionalinėfilmo
premjeravykskinoteatre„Pasaka”,
vėliau–irtarptautinėpremjeravie-
nameišgarsiųpasauliokinofestiva-
lių. Filmą finansavo Lietuvos kino
centras prie Kultūros ministerijos,
Europos Tarybos fondas „Eurima-
ges”(parėmęs130000eurų),Latvi-
josnacionaliniskinocentras,ESprog-
rama„KūrybiškaEuropa–MEDIA”,
Lietuvosnacionalinisradijasirtele-
vizija.Filmas„Gimtinė”yrabendros
LietuvosirLatvijosfilmas.Pagrindi-
nėfilmo„Gimtinė”prodiuserė–Ul-
jana Kim („Uljanos Kim studija”),
koprodiuseriai – Roberts Vinovskis
(„LocomotiveProductions”),Sebas-
tianWeyland,KnutJäger(„Heimat-
hafenFilm”),ChristosV.Konstanta-
kopoulos(„FaliroHouse”).Lietuvos
žiūrovaifilmąpamatyspirmieji.

Jaunieji ateitininkai sveikina ,,Draugą”

Dėkodami jauniesiems dailininkams už malonią staigmeną, norime padėkoti ir visiems
kitiems, kurie laikraštyje ar asmeniškai sveikino ,,Draugą” jubiliejaus proga. Ačiū už jūsų
šypsenas, gėles, nuoširdžius palinkėjimus, dovanas ir apsilankymą! 

Reportažą apie mūsų atvirų durų dieną skaitykite 3 psl.  

RežisieriusTomasVengrissujaunuaktoriumiMatuMetlevskiu. Vilijos Biuvytės nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Evangelija pagal Luką  Lk. 10: 38-42

Morta ir Marija 
38 Jiems keliaujant toliau, Jėzus už-

suko į vieną kaimą. Ten viena moteris, var-
du Morta, pakvietė jį paviešėti. 39 Ji turė-
jo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie
Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. 40 Mor-
ta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu.
Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau
nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną pa-
tarnauti? Sakyk, kad ji man padė-
tų”. 41 [i4]Tačiau Viešpats atsakė: „Morta,
Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu da-
lykų, 42 o reikia tik vieno. Marija išsirinko
geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta”.

Jėzaus gyvenime įvyko nedidelis
incidentas jam lankantis seserų
Mortos ir Marijos namuose. Tai

atsitiko iš karto po susitikimo su įsta-
tymo mokytoju, kuris Jėzaus klausė –
ką turįs daryti, kad laimėtų amžinąjį
gyvenimą? Čia mes iš Viešpaties iš-
girdome ir gerojo samariečio istoriją,
gavome atsakymą į klausimą – kas yra
mano artimas? Gerojo samariečio pa-
lyginime nuskamba vienas svarbiau-
sių krikščioniško gyvenimo aspektų –
,,Eik ir tu taip daryk!”. Būti Viešpaties
mokiniu reiškia ne apie idėjas kalbė-
ti, bet veikti Tėvo, Sūnaus ir Šventosios
Dvasios tiesoje bei šviesoje.

Šiandien aprašyta Luko Evange-
lijos scena negali būti paprastesnė.
Jėzus keliauja keliu ir prieina kaimą
bei priima jam parodytą svetingumą.
Seserų namuose įvyksta pokalbis, o
tada Evangelijos rašytojas mus priar-
tina prie „centrinės pakopos” Jeruza-
lėje. Tačiau ankstyvieji krikščionys šį
momentą įšaldė savo prisiminimuose
kaip kažką reikšmingo, ir mes, norė-
dami suprasti, eiti ir veikti, turime pa-
būti Mortos ir Marijos namuose. Ko-
dėl?

Manome, kad bendruomenės yra
„miestai”, o bažnyčios – „parapijos” su
šimtais žmonių. Rečiau dalyvaujantys
bendruomenės Mišiose linkę galvoti,
kad kažką turi „gauti” – ramybę, gra-
žų giedojimą, nepriekaištingą ir tik
jiems įtinkantį pamokslą ar dar ką pa-
našaus. Kažkodėl jie nelinkę suprasti
paprastos tiesos, kad šv. Mišios yra
visų susėdimas aplink Viešpaties sta-
lą, kad esminga yra ne ,,kažką gauti”,
bet dalintis, nes Viešpats pasidalina sa-
vimi ir priima mus tokius kokie esame.
Bažnyčioje mes gi matome stalą, tai va-
diname „altoriumi”. Susirenkame val-
gyti aplink stalą (Kristaus kūną ir
kraują duonos ir vyno pavidalais),
taip pat mes kalbamės su Viešpačiu,
girdėdami jo mokymą, patarimus, už-

tarimą, atleidimą ir ypač atpirkimą. Jė-
zus pamaitina mūsų širdis ir sielas! Šis
susėdimas už Viešpaties stalo nė iš tolo
neprimena „greito maisto” restorano
ar atšildyto maisto ruošimą. Tai nėra
ir brangus, ištaigingas restoranas, bet
prie šio stalo mes dalinamės ypatingu
maistu – Jėzaus Kristaus buvimu ir
mintimi – ką aš tau turiu gero pada-
ryti? Taigi, mūsų susirinkimai baž-
nyčiose vyksta pagal Jėzaus apsilan-
kymo Mortos ir Marijos namuose mo-
delį: ten esantį maistą, vykusį pokalbį
ir esmės suvokimą – Viešpats yra arti
tavęs, jis tau visuomet turi laiko, jis
tave myli labiau nei kas kitas ir tą mei-
lę jis tau atiduoda besąlygiškai. Evan-
gelijoje aprašytas Marijos ir Mortos el-
gesys mums leidžia pamatyti mus pa-
čius – ar mes gauname tai, kas yra
svarbiausia, ar mes priimame Viešpatį,
ar tik priimame svečią? Jei pasilieka-
me kūniškų poreikių aprūpintojais ir
tradicijų pernaudotojais, tai siela lie-
ka alkana ir ten anksčiau ar vėliau nu-
žengs baisi tamsa, kuri atima iš žmo-
gaus laimę –  ,,Marija išsirinko ge-
riausiąją dalį, kuri nebus iš jos atim-
ta”.

Bažnyčios lankymas sekmadie-
nais ir susėdimas aplink Viešpaties sta-
lą yra du labai skirtingi dalykai! At-
skyrimą lemia du veiksniai: pirmasis
– kiekvieną sekmadienį mes galvojame
apie dideles grupes ir daugelį tokių su-
sirinkimų, o antra, mes naudojame kal-
bą ir formalumą, kuris užgožia kai ku-
rias pagrindines mūsų susitikimo su
Viešpačiu formas. Jėzaus vakarienės
valgis tikrai panaikina išalkusiųjų
alkį, jo maistas išpildo žmonių lūkes-
čius, ką nuodėmei tarnaujantys yra su-
griovę. Ar pastebėjote, kad Evangeli-
joje aprašytas Mortos ir Marijos namas
priklauso moterims? Toks mokytojo
apsilankymas visiškai nesuderinamas
su anų dienų nustatytomis taisyklėmis.
Ar pastebėjote, kad Jėzus ne tik įžen-
gia į moterų namus, bet ir priima mo-
teris kaip pilnus stalo draugus – jos gali
sėdėti su juo ir kalbėti su juo? Jėzus su-
griovė visas kliūtis, kurios trukdė pa-
rodyti Tėvo pasitikėjimą visiems būti
prie dangiškojo stalo. Dievo valia aukš-
čiau už žmogiškas normas!

Dar vienas svarbus dalykas – sve-
tingumas Jėzui buvo svarbus! Jis ap-
silankė Martos ir Marijos namuose, ten
pasilikdamas, kai turėjo eiti į Jeruza-
lę. Jos tikrai norėjo Jėzų turėti savo na-
muose ir Viešpats žinojo šį norą. Jis
įžengė į ,,nevertųjų” namus ir savo ke-
lionės tikslus atidėjo vėlesniam laikui,
nes čia buvo tikrai svarbus tikslas su-
stoti – svetingumas! Marija tiesiog at-
sisėdo prie Viešpaties kojų ir sėdėjo,
džiaugėsi, klausėsi jo – svetimas, o

Jėzus ir svetingumas – Dievo pėdsakai
dabar draugas, kuris pasakojo istorijas
apie tai, kas gyvenime būtų geriausia.
Galiu įsivaizduoti, kaip jis pasakoja pa-
lyginimus tuose namuose…

Anuomet žmonės tikėjo į Dievą
kaip keliaujantį piligrimą. Mes, lietu-
viai, irgi turime nuostabų posakį – sve-
čias į namus, Dievas į namus! Ir čia
man iškyla natūralus klausimas – ar
mes šiandien mokame pakviesti Vieš-
patį pas save, kad jis mums būtų kelias,
tiesa ir gyvenimas? Ar mūsų parapijos
nepavirsta į svetimų žmonių pramo-
gavimą? Ar tikrai žinome, kad per šv.
Mišias Viešpats mus aplanko? Ar at-
veriame savo širdį ir namus svetim-
šaliui ir kaimynui, nes taip priimame
Dievą į mūsų gyvenimą. Šiandien mo-
dernaus pasaulio modelis sukūrė ne
laisvę, o  baimę dėl įsilaužimų ir plė-
šimų, nes tame modelyje neliko klau-
simo – ką šiandien aš tau turiu gero pa-
daryti? Žmogaus egoizmas ir savimy-
lė naikina, nuodija mūsų natūralius
santykius, šeimas, jaunimą. Atsitikti-
nis svetingumas pasireiškia „Face-
book”, ,,Instegram” ar „Twitter”, kitos
socialinės žiniasklaidos priemonės at-
lieka tam tikrą užsakytą funkciją...
Mes negalime gyventi atskirai! Mes ne-
galime savęs įkalinti savo namuose! 

„Aš žinau, kad nepakanka savęs,”
– rašė poetas Brendan Kennelly. Indi-

jos poetas Tagore sakė: „Ir kai jūs iš-
ėjote, pamačiau Dievo pėdsakus ant
grindų”.

Ačiū Viešpatie už draugystę, mei-
lę ir svetingumą, ypač tada, kai aš tai
radau netikėtose vietose ir žmonėse.

Pabaigoje noriu pasveikinti mūsų
didelį draugą – laikraštį ,,Draugas” su
gražiu jubiliejumi – 110 metų! 

Dėkoju visai šiandienos laikraščio
komandai, mielai redaktorei Ramu-
nei Lapas, visiems bendradarbiams. Te-
lydi mus visus visus Dievo palaima ir
graži draugystė! 
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Kokiosgimtadieniošventėsyrapačiosgeriausios?Tik-
riausiaitokios,kurioseirsvečiams,iršeimininkams
būnagera.Kuriosesmagupabūtikartu,pasikalbėti,
prisiminti,irkaikąnaujosužinoti.Tokianuotaikaal-
savoir110-ojo,,Draugo”gimtadieniošventė.

Šį kartą ji buvo kitokia nei paprastai –  penkta-
dienį, liepos 12 dieną, (būtent tą dieną, 1909 metų
liepos 12-ąją, pasirodė pirmasis mūsų laikraščio

numeris) ,,Draugas” atvėrė duris visiems, panoru-
siems pamatyti tai, ką saugo istorinio redakcijos pa-
stato sienos.

Parodose – perliukai iš
,,Draugo” istorijos

Iš anksto paskelbta atvirų durų diena sudomino
nemažai žmonių. Kol buvo leidžiamas šventinis šeš-
tadienio numeris, svečiai pasimeldė Marijonų vie-
nuolyno koplyčioje, kur šv. Mišias aukojo kunigas Ge-
diminas Keršys. Po to parko takeliu visi parkeliavo
į redakciją. Čia jų laukė didelis ,,Draugo” gimtadie-
nio tortas. Net ir nepraalkusieji neiškentė neparagavę
ir ,,Draugo” tarybos narės rašytojos Vilmos Kavos

keptos duonos, kurią įvertino kaip didžiausią ska-
numyną. 

Tortą, ant kurio buvo išraitytas skaičius 110, sim-
boliškai prapjovė ilgametė Draugo fondo pirminin-
kė, tarybos narė, daugelio istorinių knygų sumany-
toja, autorė ir lėšų telkėja Marija Remienė. 

Svečiai, tarp kurių daugiausia buvo ištikimų
mūsų laikraščio skaitytojų, buvo pakviesti aplankyti
pirmame ir antrame aukšte parengtas parodas, ku-
riose – ilgos ir turtingos ,,Draugo” istorijos atspin-
džiai. 

Pirmame aukšte buvo parengta paroda iš as-
meninės Raimundo Lapo kolekcijos. Joje – įvairių
metų laikraščio redaktorių, bendradarbių  knygos su
autorių ranka išraitytais parašais. Kita parodos da-
lis – itin įdomi: joje buvo eksponuojami laiškų, siųs-
tų apie 1925-1945 metus ,,Draugui”, vokai. Pastarie-
ji, beje, labai iškalbingai liudija daug įdomių dalykų.
Kolekcijoje yra vokas, kuris taip ir nepasiekė adre-
sato Lietuvoje. Ant jo puikuojasi Lietuvoje uždėtas

Atvirų durų dieną ,,Drauge” – daug brangių svečių

unikalus raudonas cenzūros antspaudas ,,Atgal”. 
Antrame aukšte – iš ilgamečio laikraščio tech-

ninio redaktoriaus ir fotomenininko Jono Kuprio as-
meninio bei redakcijos archyvų – nemažai įdomių is-
torinių nuotraukų. Jose – kaip atrodė pirmoji ,,Drau-
go” redakcija Wilkes Barre Pennsylvanijoje, kur pir-
muosius trejus metus (1909 –1912) buvo leidžiamas
laikraštis, kaip atrodė kiemas, jungiantis Marijonų
vienuolyną ir redakcijos pastatą, kai jame dar nebuvo
nė vieno medžio, tik plynas laukas, kokia buvo senoji
laikraščio spausdinimo technika… 

Beje, spaustuvės istorijai skirtoje ekspozicijoje
– apie senąsias laikraščių spausdinimo technologi-
jas pasakojantys eksponatai: švino raidės, iš kurių
rankomis būdavo renkamos tekstų antraštės, nuo-
traukų klišės, senojo spausdinimo preso fotografi-
jos…

Parodoje buvo ir įdo-
mių eksponatų, susiju-
sių su ,,Drauge” dirbu-
siais redaktoriais. 

Nurodymas 
redaktoriui – 

rūkyti tik darbo
vietoje

Kai kuriuos iš šių
eksponatų mums mielai
paskolino Lituanistikos
tyrimo ir studijų cent-
ras, savo archyvuose
saugantis daugybę ver-
tingos medžiagos, susi-
jusios su JAV lietuvių

Dabartinė,,Draugo”komanda(išk.):rinkėjaOnaGintautienė,vyr.redaktorėRamunėLa-
pas,,,DraugasNews”redaktorėVidaKuprytė,redaktorėVirginijaPetrauskienė,,,Drau-
go”tarybosnarėVilmaKava,reklamosvadybininkėAudronėKižytė,korektorėDaliaSo-
kienė,,,Draugo”tarybospirmininkasVytasStanevičius,administracijosdarbuotojaRita
Rašymienė,techninisredaktoriusJonasKuprys.

VilmaKavatortopjaustymoestafetęperėmėišMarijosRe-
mienės.

Gimtadieniošventėsakimirka Audronės Kižytės ir Virginijos Petrauskienės nuotraukos

veikos istorija. Tai ir
redaktoriaus kunigo
Prano Garšvos
straipsnio rankraštis,
skaitytojų korespon-
dencijos pavyzdys,
įvairių redaktoriaus
Leonardo Šimučio ap-
dovanojimų raštų. 

O ko vertas tėvų
marijonų 1958 metais
parašytas laiškas re-
daktoriui kun. P.
Garšvai, kuriame nu-
rodoma, kiek pakelių
cigarečių jam lei-
džiama surūkyti. ,,Iš
pašalinių žmonių pra-
šyti rūkalų griežtai
draudžiama. Rūkyti
galima tik kambaryje
ar darbo vietoj (na-
mie)… ”, – sakome
laiške, kurį pasirašė kunigas A. Miciūnas.

Tą dieną redakcijoje apsilankiusiems svečiams
buvo suteikta galimybė atsiversti ir pačiupinėti
pirmąjį, 1909 liepos 12 dieną išleistą ,,Draugo” nu-
merį. 

Svečių prisiminimai papildė 
,,Draugo” istoriją

Svečiai kalbėjosi, dalijosi prisiminimais, pasa-
kojo savo su ,,Draugu” susijusias istorijas, kurios ir
mums, dabartiniams redakcijos darbuotojams, su-
teikė daug įdomios informacijos. Viena iš garbingų
viešnių – garsaus poeto, ,,Draugo” kultūrinio prie-
do redaktoriaus Kazio Bradūno dukra Lionė Bra-
dūnaitė-Kazlauskienė pagaliau atsakė į klausimą, į
kurį iki šiol neturėjome tikslaus atsakymo. Kuria-
me kabinete dirbo redaktorius K. Bradūnas? Iki šiol
liudininkų prisiminimai skyrėsi. 

,,Aš puikiai prisimenu, kuriame kambaryje sė-
dėjo mano tėtis. Grįždama iš mokyklos, užsukdavau
į redakciją. Štai šiame kabinete dirbo redaktorius Ka-
zys Baronas (pamenu jo juodų plaukų kupetą), o ša-
lia buvo mano tėčio kabinetas”, – šypsojosi miela
,,Draugo” viešnia. Dabar šiame kambaryje dirba laik-
raščio ,,Draugas News” redaktorė Vida Kuprytė. 

Nukelta į 7 psl

Atvirųdurųdienossvečiai(išk.):KęstutisSidabras,Jonasir
JūratėVariakojai,RūtaSidabrienė,MargaritairNickStiglich.

LionėBradūnaitė-Kazlauskienėšalianuotraukos,kuriojeyra
irjostėvelisK.BradūnasbeimamaKazimieraBradūnienė.

Parodoje–irapiespaustuvėsdarbąpasakojantysekspo-
natai.

,,Draugo”fondonarės:Aušrelė
Sakalaitė(k.)irVidaSakevičiūtė
apžiūrileidžiamąjubiliejinįlaik-
raščionumerį.
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TElkINIAI

VAIDA MALONEY

Ankstyvąbirželio18-osiosrytą,skaniai
papusryčiavusios„Panoramos”viešbu-
tyjeVilniuje,kartusukitaisseminaroda-
lyviaissėdomeįautobusą,kurismusnu-
vežėįseminarovietą–įviešbutįAnykš-
čiuose,žaismingaipavadintą„Nykščio
namais”.Seminarąatidarėirsveikinimo
žodį tarė Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos(ŠMSM)užsieniolietuviųsky-
riausvedėjaVirginijaRinkevičienė.Gra-
žiužodžiupasveikinoirAnykščiųpramo-
gomispasimėgautipakvietėAnykščiųra-
jonomerasSigitasObelevičius.

Taip prasidėjo trijų dienų užsie-
 nio šalių lituanistinių mokyklų
mo kytojų ir švietimo tarybų pir-

minin kų seminaras, kuriame dalyvavo
daugiau kaip 30 atstovų iš 12 pasaulio
šalių. 

Pirmąją paskaitą skaitė Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto dėsty-
tojas dr. Norbertas Černiauskas. Dr. N.
Černiauskas tikino, kad pasaulio Lie-
tuvai jau net 150 metų, nes masinė
emigracija į JAV prasidėjo 1868 m., kuo-
met lietuviai bandė išvengti privalo-
mosios karinės tarnybos carinėje Ru-
sijos kariuomenėje, bėgo nuo bado,
vis didėjančio gyventojų skaičiaus,
neefektyvios žemės ūkio praktikos ir
kitų priežasčių. Daktaras iš kėlė keletą
provokuojančių klausi mų: ar šiuolai-
kinis lietuvis gimė kažkur Kaune, o gal
Pennsylvanijoje arba Čikagoje XIX a.
pabaigoje? Kuo pasaulio lietuvis ski-
riasi nuo kitų tautybių? Ar lietuvybė
gali egzistuoti be Lietuvos?

Virginija Rinkevičienė pristatė li-
tuanistinio švietimo aktualijas, pa ska-
tindama lituanistines mokyklas už sire-
gistruoti Švietimo ir mokslo in stitucijų
registre (www.aikos.smm.lt). Asta Ro-
nytė, Nacionalinio egzaminų centro
egzaminų skyriaus vedėja, laikinai ei-
nanti direktoriaus pareigas, apibūdino
lietuvių kalbos testavimo niuansus.
Dr. N. Černiauskas pristatė savo naują
knygą apie šaulius ir riterius Lietuvo-
je, kurios tikslas – papasakoti sudėtin-
gą XX a. Lietuvos istoriją jaunam mo-
kiniui taip, kad tai nebūtų panašu į va-
dovėlį. Donata Simonai tie nė iš Cavan li-
tuanistinės mokyklos „Gintarėlis” Ai-
rijoje pasidalijo patirtimi dirbant su Re-
komendacine integruota programa. 

Antroji seminaro diena buvo skir-
 ta pasivaikščioti Juozo Tumo-Vaiž-
ganto takais. Lydimi Elonos Bagdana-
vičienės, ŠMSM Pagrindinio ir vidu-
rinio ugdymo skyriaus vyriausiosios
specialistės, ir muziejininko Raimon-
do Guobio aplankėme J. Tu mo-Vaiž-
ganto gimtinę Malaišiuose, Svėdasų
krašto muziejų Kunigiškiuo se, užko-
pėme į Juodonių piliakalnį ir išklau-
sėme Dangiros Nefienės, Anykš čių A.
Baranausko vidurinės mokyklos lie-
tuvių kalbos mokytojos ekspertės, pa-
moką, kurią ji vedė Svė dasų J. Tumo-
Vaižganto gimnazijoje. Šią ypač akty-
vią ir turiningą dieną baigėme žiūrė-
dami filmą „Tumo ko deksas”.

Paskutinė seminaro diena prasi dė-
jo Ievos Mizgeraitės-Mažulės iš Švie-
timo mainų paramos fondo pra nešimu
apie įvairias užsienio lietuviams tei-
kiamas galimybes studijuoti Lietuvo-
je. Barcelonos lituanistinės mokyklos
mokytoja Aurelija Bruz dei linaitė pa-

JAVatstovės(išk.):ŽivilėRamašauskienė,RamunėKeegan,VaidaMaloney,AuksėMot-
to,EditaBuzėnienėirJolantaKoller.

J.Tumo-VaižgantogimnazijojeSvėdasuose. Rengėjų nuotraukos

sidalijo puikiais prisimi nimais apie
mokytojų kursus Lietu voje, kuriuose
ji dalyvavo praėjusią vasarą. Bostono
lituanistinės mokyklos mokytoja Ra-
munė Keegan papa sakojo apie savo mo-
kyklos patirtį kviečiant studentus iš
Lietuvos atlikti praktiką jų mokyklo-
je. Arūnas Teišerskis iš Dublino „4 vėjų
mokyklos” davė daug praktinių pata-
rimų, kad praktikanto iš Lietuvos lū-
kesčiai derėtų su užsienio mokyklos lū-
kesčiais ir kad abiejų pusių patirtis
būtų gera. Alina Makarevičienė ir
Orestas Strauka, Viešosios politikos ir
vadybos instituto tyrėjai, pristatė nuo-
to linio mokymosi tyrimo rezultatus ir
dėmesingai išklausė seminaro daly vių
pastabas, susijusias su nuotolinio mo-
kymosi privalumais ir trūkumais. Da-
lia Henke, Pasaulio Lietuvių Ben d -
ruomenės pirmininkė, pažadėjo ne-
 nu leisianti rankų dėl Lietuvos pilie ty-
bės išsaugojimo reikalų ir visus pa ska-
tino aktyviai balsuoti Lietuvos rin ki-
muose (www.musumetasdabar.lt). 

Seminarą baigė V. Rinkevičienė,
apibendrindama gvildentas temas ir
seminaro dalyviams įteikdama pažy-
 mėjimus bei dovanėles. 

Savaitė Lietuvoje prabėgo kaip
sapnas, tačiau nuostabus, turiningas
sapnas. Bet įspūdžiai, prisiminimai,
naujos idėjos ir nauji draugai išliks vi-
sam gyvenimui.

Vaida Maloney – Detroito LB „Ži-
burio” mokyklos mokytoja. Prieviešbučio„Nykščionamai”Anykščiuose.

SvėdasųkraštomuziejujeKunigiškiuosekartusumuziejininkuVytautuBagdonu.

Įspūdžiai iš lituanistinių mokyklų mokytojų seminaro 
Anykščiai, birželio 18–20 d.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 6-ąją, kai visa Lietuva šventė
Valstybės dieną, ypatingos iškilmės
surengtosirŠilutėsmieste.ČiavykoČi-
kagosZionolietuviųevangelikųliute-
ronųparapijosOakLawneklebonodr.
ValdoAušroskunigiškostarnystės25-
mečiominėjimas.

Svečiai iš įvairių Lietuvos kam-
pelių, taip pat ir iš Jungtinių
Amerikos Valstijų į gražią Mar-

tyno Liuterio evangelikų liuteronų
bažnyčią miesto centre pradėjo rinktis
dar gerokai prieš iškilmių pradžią.
Joms prasidėjus, lydimas Lietuvos
evangelikų liuteronų vyskupo Min-
daugo Sabučio ir dar poros kunigų
įžengė ir pats sukaktuvininkas. Šioje
bažnyčioje jis buvo krikštytas, o 1994 m.
liepos 3-ąją – ordinuotas Lietuvos evan-
gelikų liuteronų kunigu.

Šilutėje – kunigo dr. Valdo Aušros ordinacijos 25-metis

gimimo metinių paminėjimo konfe-
renciją ir koncertą. Nuo 20019 m. sau-
sio pradėjo vadovauti Lietuvių rašytojų
draugijai.

Prisijaukinęs poezijos paukštę

Prieš kelerius metus kunigas Lie-
tuvoje išleido savo pirmąją eilėraščių
knygą „Kelionė: žodžiai ir vaizdai”, ku-
rios pristatymus surengė ir Lietuvoje,
ir JAV. Knyga iliustruota jo fotografi-
jomis, nes fotografavimas – dar vienas
kunigo V. Aušros pomėgis.

Ir šiemet jis tęsė literatūrinį dar-
bą – pasirodė eilėraščių vaikams kny-
ga „Kokios avys skraido”, o prieš ku-
nigystės 25-mečio sukaktį buvo išleis-
ta nauja jo eilėraščių, pamokslų, ap-
mąstymų ir nuotraukų knyga „pa-
KVIETIMAS: ateik, viešpatie, į mano
rojų”. Joje sudėti ir „Draugo” laikraš-
tyje spausdinti kunigo pamokslai, ir
pokalbiai su parapijos „Rūtos” moterų
draugijos narėmis. Ši knyga taip pat
pristatyta Lietuvoje – Šiauliuose,  Kel-
mėje, o liepos 21-ąją vyks jos sutiktuvės
Vilniuje. 

Ordinacijos sukaktis – tarsi 
šeimyninė šventė

Iškilmėse dalyvavo ir V. Aušros
žmona Nora, kuri yra profesionali dai-
lininkė, aktyviai dalyvaujanti lietuvių
išeivijos kultūriniame gyvenime ir or-
ganizuojanti parodas. Taip pat į Lie-
tuvą be sūnaus Nojaus atvyko ir kitas
sūnus Jokūbas, besimokantis biome-
dicinos inžinerijos doktorantūroje Uni-
versity of  Arizona, ir tik dukra Gab-
rielė negalėjo atvykti.

Po pamaldų per visą bažnyčią nu-
sidriekė sveikinančių eilė. Dovanų
kunigas gavo ir glėbius gėlių, ir albu-
mų, ir net rūkytą žuvį. Padėkos žodžių
jam negailėjo ir vietos evangelikai, ir
svečiai iš Vilniaus evangelikų liute-

Kun.V.Aušrasulaukėdaugybėssveikinimųirgavoglėbiusgėlių.

PamaldosŠilutėsevangelikųliuteronųbaž-
nyčioje,kurV.Aušraprieš25metusordi-
nuotaskunigu.

Naujosiosknygosviršelis.

Vyskupas M. Sabutis pradėjo pa-
maldas, kurių pradžioje nuskambėjo V.
Aušros sūnaus Nojaus atliekamas mu-
zikinis preliudas. Pamaldų metu skam-
bėjo daug giesmių ir buvo meldžiamasi
šlovinant Viešpatį, taip pat skaityti
Šventojo Rašto skaitiniai. Mišių metu
giedojo choras „Laudamus”, vargona-
vo Valteris Matulis. Surinktos aukos
bus skirtos Ramučių liuteronų bažny-
čios remontui.

Savo pamoksle „Ką pasirenka Die-
vas” kunigas dr. V. Aušra sakė, kad jį
apėmęs didžiulis jaudulys, nes jis pui-

kiai prisimena dieną prieš 25-erius
metus, kai čia buvo ordinuotas kunigu,
o bažnyčia buvo pilna žmonių. Kun. V.
Aušra dėkojo visiems, kurie prisidėjo
prie šios šventės surengimo.

Vyskupas M. Sabutis sakė, kad
susipažinęs su V. Aušros biografija
buvo nustebęs, kiek visokių darbų jis
yra padaręs ir kokia plati jo veikla. Vys-
kupas ir toliau linkėjo prasmingos sė-
jos, kurios vaisiais galima džiaugtis ir
Lietuvoje, ir toli už Atlanto, Amerikos
žemėje. Jis pasidžiaugė ir V. Aušros li-
teratūrine veikla, linkėjo jam viešpa-
ties artumo bei turėti šalia mylinčius
ir palaikančius žmones. 

Vyskupas M. Sabutis prisiminė ir
šios parapijos buvusio kunigo Rido
Tamulio mirties metines. Šis kunigas
mirė 2013 m. liepos pradžioje, sulaukęs
vos 46-erių. Buvo prisiminti ir R. Ta-
mulio  nuopelnai atsikuriant Šilutės
evangelikų liuteronų mūsų bažnyčiai,
rūpinantis jos atnaujinimu, taip pat  or-
ganizuojant jaunimo stovyklas. Choras
„Laudamus” šio kunigo atminimui at-
liko giesmę. Pamaldas baigė Nojaus
Aušros atliekamas Johanno S. Bacho
„Postliudas”. 

Iš biologijos – į kunigystę

V. Aušra 1980 m. baigė Klaipėdos
K. Donelaičio vidurinę mokyklą, tuo-
mečiame Vilniaus valstybiniame pe-
dagoginiame institute įsigijo biolo-
gijos mokytojo specialybę. Studijavo
aspirantūroje Lietuvos Mokslų aka-
demijoje, o JAV, Lutheran School of
Theology Čikagoje įsigijo iš pradžių
tikėjimo magistro, vėliau – teologijos
magistro ir filosofijos daktaro laips-
nį.

1980–1981 m. būsimasis kunigas
dirbo Klaipėdos jūrų muziejuje – ak-
variume, po to aštuonerius metus –
Ekologijos instituto teriologijos labo-
ratorijoje. 1995–2000 m. jis buvo Lietu-
vos evangelikų liuteronų bažnyčios
konsistorijos narys, o 1996–1998 m. – ir
Vilniaus liuteronų parapijos vizituo-
jantis kunigas bei Klaipėdos univer-
siteto evangelikų teologijos katedros
dėstytojas.

Atvykęs JAV, kun. V. Aušra 1998–
2001 m. buvo Ziono ir Tėviškės lietuvių
liuteronų parapijų pavaduojantis ku-
nigas, po to porą metų – Ziono parapi-
jos antrasis kunigas, o nuo 2002-ųjų iki
dabar – šios parapijos klebonas. Nuo
2003 iki 2006 m. dr. V. Aušra buvo Lie-
tuvių evangelikų liuteronų bažnyčios
išeivijoje vyriausios tarybos vicepir-
mininkas JAV, 2006–2008 m. – šios ta-
rybos pirmininkas ir ėjo vyskupo pa-
reigas.

2003 m. įkūrė ir iki šiol administ-
ruoja lietuvišką vaikų darželį „Spin-
dulėlis” prie parapijos, nuo 20012 m. jis
yra Missouri sinodo liuteronų bažny-
čios Šiaurės Ilinojaus vyskupijos de-
kanato dekanas.

Ne mažiau įspūdinga ir kunigo vi-
suomeninė veikla – 2006–2012 m. jis
buvo Lietuvių Fondo valdybos narys,
taip pat buvo Mažosios Lietuvos fondo
ir draugijos narys bei valdybos sekre-
torius, o nuo 2015 m. – ir pirmininkas.   

Kun. V. Aušra yra ir JAV Lietuvių
Bendruomenės socialinių reikalų ta-
rybos vicepirmininkas, religinių rei-
kalų tarybos narys. 2008–2018 m. jis pir-
mininkavo savo įsteigtai Šiaurės Ame-
rikos lietuvių psichologinei ir dvasinei
draugijai. 

Yra surengęs ne vieną koncertą-
meditaciją, ekumenines pamaldas, or-
ganizavęs Kristijono Donelaičio 300-ųjų

ronų bendruomenės, ir Pagėgių savi-
valdybės atstovai, dėkoję V. Aušros
vadovaujamam Mažosios Lietuvos fon-
dui už paramą įamžinant šiame rajone
savanorių atminimą.

Kun. V Aušrą sveikino ir kūrėjai
– gėlių jam įteikė rašytoja, knygų „Vy-

žeikių karalienė”, „Tolminkiemio so-
dininkas ir kitų autorė Edita Baraus-
kienė,  sveikinimo žodžius tarė ir poe-
tas, filosofas, Lietuvos rašytojų sąjun-
gos narys Liutauras Degėsys, išreiškęs
viltį, kad Lietuvos rašytojų sąjunga ir
V. Aušros vadovaujama Lietuvių ra-
šytojų draugija ateityje dar glaudžiau
bendradarbiaus.

Po iškilmių visi susirinkusieji
buvo pakviesti į parapijos sandoros
salę, kur buvo surengtos vaišės. Čia
svečiai dar ilgai bendravo, taip pat jie
galėjo įsigyti naująją kun. V. Aušros
knygą ir gauti jo autografą.

Pamaldose– irkun.V.Aušrosartimieji.A. Vaškevičaus nuotraukos 
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KUN. NERIJUS PIPIRAS

Šiemet minime Dievo tar-
naitės Adelės Dirsytės
110-ąsias gimimo metines.

Ta proga birželio 15 d. jos gim-
tinėje, Šėtos parapijos Pro-
mislavo kaime, buvo iškil-
mingai pašventintas skulpto-
riaus Adolfo Teresiaus sukur-
tas koplytstulpis, žymintis
Adelės Dirsytės gimtojo namo
vietą. Jis pastatytas tuomečio
Kauno arkivyskupo Liongino
Virbalo SJ ir Šėtos parapijos
klebono kun. Roberto Gedvydo
Skrinsko iniciatyva.

Į šventinimo iškilmes at-
vyko Kauno arkivyskupijos
apaštalinis administratorius
vysk. Algirdas Jurevičius, Kauno arki-
vyskupai emeritai Sigitas Tamkevičius,
SJ, ir Lionginas Virbalas SJ, kunigai, ra-
jono valdžios atstovai, Lietuvos politinių
kalinių bendrijos „Kolyma” atstovai ir
kiti buvę tremtiniai, Šėtos gimnazijos
moksleiviai, Ateitininkų federacijos va-
dovai ir atstovai.

Iškilmėje dalyvavusi kančių ben-
dražygė Pranutė Vaišnorienė pasidalijo
jaudinančiu liudijimu apie Adelę, iš-
ryškindama kančios ištvermingumą ir
viltį. Tautodailininkas skulptorius Adol-
fas Teresius pristatė koplytstulpio sim-
boliką. Pasak jo, koplytstulpis gana pa-
prastas, išreiškiantis Adelės gyvenimo
kryptį – pasitikėti Dievu, šauktis Mari-

jos užtarimo. Lietuvos politinių kalinių
bendrijos „Kolyma” atstovas Algirdas
Čiurlys iškilmių organizatoriams įteikė
bendrijos padėką.

Koplytstulpį pašventino vyskupas
Algirdas Jurevičius. Po to buvo aukoja-
mos šv. Mišios Šėtos Švč. Trejybės baž-
nyčioje. Baigiantis šv. Mišioms Dievo
tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spir-
gevičiūtės beatifikacijos bylų postulato-
rius kun. A. Končius kvietė melstis, kad
šios Dievo tarnaitės ir kiti Dievo tarnai,
kuriems šiuo metu Lietuvoje yra pradė-
tos beatifikacijos bylos, greičiau būtų pa-
skelbti palaimintaisiais.

Po šv. Mišių Šėtos kultūros namuose
vyko iškilmingas renginys – konferen-

cija, skirta šiam jubiliejui paminėti.
Vysk. A. Jurevičius pasidalijo minti-
mis apie tai, kaip Adelė Dirsytė liudijo
viltį. Ir išbandymuose ji visada išliko su
Kristumi. Jos ištikimybę Kristui ir mei-
lę artimui liudija ir neseniai nupieštas
paveikslas. Vyskupas išreiškė viltį, kad
galbūt kartu dirbant bei meldžiantis
pavyks atrasti ir Adelės palaidojimo
vietą.

Kauno krašto ateitininkų dvasios
vadas kun. Nerijus Pipiras pasidalijo
apie tai, kur kasdienybėje Adelė atrado
Kristų. Jo buvimą ji jautė iki pat pa-
skutinio atodūsio padėdama artimui.
Kun. A. Končius savo pranešime gvil-
deno Adelės tikėjimo kelionę. Adelės
glaudimasis prie Marijos yra atsvara
silpnam žmogui. Šėtos gimnazijos mo-
kytojai ir mokiniai savo pranešimuose
kalbėjo apie Adelės Dirsytės kankinys-
tę ir Sibiro lietuvių maldaknygę „Mari-
ja, gelbėk mus”. Šėtos kultūros namų
mažojoje salėje vyko Domo Akstino pa-
rengta paroda, taip pat buvo eksponuo-
jami Šėtos gimnazijos mokinių dailės
plenero,  vykusio Promislavo kaime,
dar-bai.

kaunovyskupija.lt

Paminėtos Adelės Dirsytės
110-osios gimimo metinės

Birželio 15 d. buvo iškilmingai pašventintas skulptoriaus Adolfo Teresiaus sukurtas koplytstulpis,
žymintisSibirokankinėsAdelėsDirsytėsgimtojonamovietąPromislavokaime.Šventinimedalyvavo
dvasininkai,vienuolės,buvętremtiniai,Šėtosgimnazijosmoksleiviaiirateitininkai.

Dainos Čyvienės nuotraukos

Susipažinkime su Studijų
savaitgalio prelegentais

Dr.DariusFurmonavičius
kalbėstema,,Sąjūdžiotaiki
revoliucija”

Kaip pavyko Lietuvai išsivaduoti iš So-
vietų okupacijos? Integruotis į Šiaurės Atlanto
sąjungą? Kokie iššūkiai tebelaukia, susiję su
Rusijos okupuotu Karaliaučiaus kraštu? 

Šiuos klausimus
aptars istorikas ir tei-
sininkas Darius Fur-
monavičius, atvykęs
į Studijų savaitgalį iš

Anglijos. Dr. Furmonavičius apgynė doktoratą Europos
studijų srityje University of  Bradford, 2002 m. Jo kny-
gą, ,,Lithuania Rejoins Europe” galima įsigyti Kindle
kompiuteriniame formate per www.amazon.com.

Ateitininkųstudijųsavaitgalisvyks
rugpjūčio30-rugsėjo2d.
ALRKFjaunimostovyklavietėjeDainavoje.
Visi kviečiami dalyvauti.
Registruokitės rašydami Romai Kuprienei el. paštu: mamaRoma@gmail.com

Ateitininkų šalpos fondas dosniai parėmė Studijų savaitgalio ruošą.

DainaČyvienė(k.)išČikagosirbuv.
,,Ateities” redaktorė Reda Sopra-
naitėišVilniaus.

Liepos 21 d. prasideda „Sendraugių-1”
stovykla Dainavoje.  Tema – ,,Tiltai”

Norintys atvykti pasiklausyti paskaitų yra laukiami tarp 10 val. r. ir 12 val. 
Pirmadienį, liepos 22 d., kun. Gabrielius Satkauskas kalbės tema ,,Kaip išsaugoti
malonės tiltą?”

Antradienį, liepos 23 d., AF gen. sekretorė Lauryna Jodko kalbės tema  ,,Tiesio-
ginio ryšio tiltas Lietuva - JAV”.

Trečiadienį, liepos 24 d., rašytoja ir ,,Draugo” tarybos narė Vilma Kava kalbės
tema  ,,Tiltai – jungia ar skiria?”

Ketvirtadienį, liepos 25 d.,  dr. Sofija Volertienė kalbės tema  ,,Žemės riešutai,
žiedadulkės ir probiotikai: kada imuninė sistema žmogų veikia teigiamai ir nei-
giamai?”  Paskaita vyks anglų kalba, o diskusijos vyks lietuviškai.

Penktadienį, liepos 26 d.,  JAV LB pirmininkas Arvydas Urbonavičius kalbės
tema  ,,Tiltai: Lietuvių bendruomenė vakar-šiandien-rytoj”.

Šeštadienį, liepos 27 d.,  Rūta Kulbienė kalbės tema ,,Pažangos tiltai… su minkš-
tukais”.

Kasdieną 4:30-5:45 val. p. p. Dainė Quinn praves autoriaus Antano Šileikos nau-
jai išleisto detektyvinio romano ,,Provisionally Yours” diskusijas.  Tuo pačiu laiku
vyks ir kitos diskusijos įvairiomis temomis.

IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

Redaktorė VidaKuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com
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Rojus, 
kurio nėra
Atkelta iš 1 psl.

Jis vaikystėje, kaip ir daugelis
Amerikos lietuvių išeivių vaikų, jau tė-
si tarsi gimęs tremtyje. Režisierius pa-
sakoja: „Užaugau girdėdamas pa sa ko-
jimus apie mitinę Amžinojo gro žio
šalį. Kai po Sovietų Sąjungos griū ties,
1992 m., pirmą kartą perskridau At-
lantą, Lietuvoje susidūriau su ne tikėta
tikrove. Atvykau į mažą šalį, kuri yrė-
si per galybę problemų, kad taptų ne-
priklausoma ir savarankiška. Ji buvo
panaši į vaiką, susidūrusį su sunku-
mais, žengiantį pirmuosius suaugu-
siojo žingsnius”.

Daugybė vasarų, praleistų Lietu vo-
je, Tomui Vengriui leido suprasti, kad
pasakos apie rojų, kurią dešimtme-
čius kūrė jo tėvų karta, tikrovėje nėra,
bet vis dėlto ją sunku atplėšti nuo tik-
rovės. „Gimtinė” – tai filmas apie ne-
samo rojaus paieškas. Toks ro jus gali
egzistuoti tik mūsų svajo nė se. Kartėlis,
ironija, nostalgija lydi Vik torijos ir
jos dvylikamečio sūnaus kelionę į
praeitį ir dabartį.

Pagrindinė filmo herojė – Vik to ri-
ja, kuri Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę grįžta į gimtinę drauge su Ame-
rikoje gimusiu sūnumi Kovu. Ji nori at-
siimti savo tėvo žemę. Kelio nėje į kai-
mą ją lydi buvęs mylimasis. Atvykusi
į sodybą Viktorija randa čia vargingai
gyvenančias šeimas. Prieš ją iškyla di-
lema: kaip pasielgti?

Viktoriją vaidina aktorė Severija
Janušauskaitė (žinoma iš filmų „Anar -
chija Žirmūnuose”, „Žvaigž dė”, „Emi-
lija iš Laisvės alėjos”, „Ba bilonas Ber-
lynas”), jos sūnų Kovą – Matas Met-
levskis. Buvusį Viktorijos mylimąjį
Romą – aktorius Darius Gu mauskas, jo
dukrą Mariją – Barbora Bareikytė. Ki-

tuose vaidmenyse – Vik torija Kuodytė,
Dainius Gavenonis, Pranciškus Braz-
džiūnas, Linas Ryš kus, Ričardas Vit-
kaitis, Renata Vėbe rytė-Loman, Va-
lentinas Krulikovskis ir kt.

Režisierius Tomas Vengris gimė
emigrantų s ̌eimoje JAV, užaugo Wa s-
hingtone, Columbia universitete įgi jo
menų bakalauro laipsnį, mokėsi Vil-
 niaus dailės akademijoje, kur studija-
vo fotografiją ir medijos meną. 2012 m.
Amerikos filmų institute Los Angeles
baigė kino režisūrą magistro laipsniu.
Tomas Vengris yra sukūręs kelis trum-
pametražius filmus, su lau kusius tarp-
tautinės sėkmės – „Vove raitės” (2015)
europietiška premjera vy ko Tarptau-
tiniame Berlyno kino festivalyje, „Ca-
lifornijos” (2012) premjerą režisierius
šventė Tarptauti nia me Seattle festi-
valyje, filmas pa teko tarp prestižinių
Kino meno ir mokslo akademijos stu-
dentų apdova nojimų finalininkų ir
buvo išskirtas kaip vienas iš geriausių
vaidybinių studentiškų filmų JAV.
„Abigailei, su meile Bendžamenas”
(2012) pelnė ge riausios dramos apdo-
vanojimą Fors ter kino festivalyje JAV.
Tarp aštuo nių T. Vengrio montuotų fil-
mų du yra sukurti vieno garsiausių au-
torinio ki no režisierių Terence Malik
(„Knight of  Cups”, „Song to Song”).
„Gimtinė” yra pirmas ilgametražis
Tomo Vengrio filmas.

„Gimtinės” filmavimas vyko Lie-
 tuvoje. Baigęs filmuoti žurnalistei Jo-
 rei Janavičiūtei režisierius T. Veng ris
į klausimą, kaip sekėsi, atsakė: „Kūry-
binė grupė buvo tikrai labai pro fesio-
nali. Sunkiausia man, kaip atvažia-
vusiam iš JAV, buvo priimti lietu-
visǩus orus. Tikrai nesitikėjau, kad bus
tiek daug lietaus ir oras taip staigiai
keisis. Aš dirbęs daugiausia Los An-
geles ir Austin, kur labai sau leṫa ir vi-
sada iš anksto žinosi, kada lis ir kiek.
Scenarijuje dominuoja sauleṫa vasara,
reikia tą jausti, o ji toli grazǔ tokia ne-
buvo. Gerai, kad aš mėgstu improvi-
zuoti, ir Lietuvos orai dave ̇man sǎnsą
parodyti, jog galiu tą daryti. Reikėjo
daug ką paskutinę minutę perrašyti,

pergalvoti. Man, kaip rez ̌isieriui, tai
buvo išsǔk̄is. Vi siems dėl lietaus buvo
sunkiau. Sa ky cǐau, del̇ oro kai kas dar
įdomiau išeis. Manau, sugebėjom
‘isp̌esťi’ grozǐo, poezijos, sv̌elnumo bei
vaikystės pojūc ̌ių ir iš lietuviško lie-
taus. ...ma nau, kad geriausi kūrybiniai
sprendimai ateina bu ̄tent dėl pasi tai-
 kiusių sunkumų”.

Režisierius patenkintas, kad ra do
berniuką, kuris įkūnijo jo idėją – Lie-

tuvą parodyti „kito” akimis. „Ko va ̨
vaidinantis Matas Metlevskis la bai
tinka šiam vaidmeniui. Kai vyko ak-
torių atranka, ieškojau vaiko, ku ris ga-
leṫų but̄i natur̄alus, nebijotų ka meros,
kad nevaidintų, nesistengtų pasirody-
ti pries ̌ kamera.̨ Mums labai pasiseke,̇
nes Matą galima tiesiog filmuoti, jis vi-
sada kąnors surasdavo, apzǐur̄ineḋavo.
Dažnai bu ̄davo, kad ku ̄rybine ̇ grupė
ruošiasi, o mes su fil mo operatoriumi
Audriumi Kemežiu tiesiog jį filmuo-
jame. Pries ̌ pradėdami darba ̨ su Aud-
riumi taip ir susita reṁe. Istorija yra ir
apie tai, kaip ber niukas atsiduria jam
keistame pa sau lyje, kurio nėra
anksčiau mate ̨s, be veik nieko apie jį
nezǐno. Ir herojaus amzǐus toks – jis pa-
auglys, tyrinėtojas, jam viskas nauja.
Labai svarbu, kad žiu ̄rovas viska ̨ ma-
tytų iš jo perspektyvos. Filmuodami
bandeṁe nuo  sekliai to laikytis. Viskas

filme pasakojama jo akimis ar minti-
mis. Kartu tai istorija apie berniuką,
ku ris savo mamą pirmą karta ̨ suvokia
kaip zm̌ogų”, – pasakojo režisierius žur-
nalui „Kinas”.

Prieš porą metų kalbėdamasis su
diena.lt žurnaliste Aukse Podolskyte T.
Vengris sakė, kad idėja kurti filmą
gimė per pokalbį su draugu ame ri kie-
čiu, filmų platintoju, kuriam jis pa pa-
sakojo prieš akis iškilusius pirmosios
kelionės į Lietuvą atsimini mus. ,,Keis-
ta kurti filmą, kurio pag rindas yra
mano gyvenimas. Žinoma, filme vargu
ar kas iš mano šeimos atpažintų tuos
momentus, nes rašant scenarijų pasa-
kojimas pakrypo sava vaga ir pasikei-
tė”, – tuomet sakė re žisierius. Kores-
pondentei jis pasakojo: ,,Pradėjau kal-
bėtis su mama (To mo mama – ilgame-
tė ‘Amerikos balso’ lietuvių skyriaus
bendradarbė Virgi nija Vengrienė –
Red.) ir sese apie tą kelionę. Supratau,
kokia svarbi ji buvo mamai, nes norė-
jo, kad mums patiktų jos gimtinė, kad
jaustume vienybę su Lietuva. Mama at-
siminė, kad žiūrėjo į mūsų akis, kai
mes karštą 1992 m. vasarą važiavome
pro Vilniaus rajonus. Ji pasakojo, kaip
išpūtę akis pro langą žiūrėjome, kaip
kažkoks girtuoklis sysioja. Mes pasi-
baisėjome, todėl išsigandusi ji mus iš-
vežė į kaimą. Mano sesuo kitaip nei aš
žiūri į Lietuvą. Aš turiu tik labai sma-
gius atsiminimus. Kai pradėjau su-
prasti kelionės intensyvumą ma mai,
suvokiau grįžimo į namus, ku rių ne-
bėra, temos universalumą. Iš to ir iš-
sivystė idėja. Iš pradžių scenarijuje
buvo brolis, sesuo ir mama. Ta čiau vė-
liau supratau, kad svarbiausia yra
mamos ir berniuko santykis, kurio
fone – Lietuva, kaip ir ber niu kas, žen-
gianti pirmuosius žingsnius nepri-
klausomybėje. Plėtodamas scenarijų, jį
perskaityti siunčiau ameri kiečiams
draugams. Tai buvo labai įdomus pro-
cesas, nes galėjau matyti, kas jiems įdo-
mu.”

Parengta pagal pranešimą žinia sklaidai,
diena.lt ir žurnalą „Kinas”

TomasVengris

Atkelta iš 3 psl.

Dar vienas įdomus prisiminimas: M. Remienė,
apžiūrėdama parodoje esančias nuotraukas, turėjo ką
papasakoti. Vienoje iš jų įamžintas ,,Draugo” 50
metų jubiliejinis balius. ,,Aš prisimenu, kad tuomet
daugelis svečių spėliojo: ar ,,Draugas” išsilaikys
dar 50 metų, ar sulauks savo 100-ojo gimtadienio? O
štai, jau švenčiame 110-ąjį”, – sakė Marija. 

Ypač smagu buvo svečiuose sulaukti vadina-
mosios ,,trečiosios bangos emigrantų” atstovų. ,,Aš
pamenu, kad tik atvykusi gyventi į Čikagą, dar da-
lyvavau keliuose ‘Draugo’ kieme surengtose gegu-
žinėse. Gaila, kad ši tradicija nutrūko”, – sakė Živi-
lė Ramašauskienė, kartu su kitais svečiais kompiu-

Atvirų durų dieną ,,Drauge” – daug brangių svečių

terio ekrane žiūrėdama J. Kuprio filmuotus senųjų
gegužinių vaizdus. Filmas iš praeities suteikė daug
gerų prisiminimų ir emocijų ne vienam redakcijos
svečiui.

Kai iš spaustuvės buvo atgabentas rytdienos, lie-
pos 13 dienos jubiliejinis ,,Draugo” numeris, dalis sve-
čių įniko vartyti ir skaityti.  Keturios ,,Atvirų durų”
valandos prabėgo nepastebimai. 

Ačiū visiems atėjusiems, sveikinusiems, siun-
tusiems gėles ir dovanas. Mums, tiems, kurie dabar
leidžiame, rašome, redaguojame, administruojame
ir mylime ,,Draugą”, jūsų dėmesys ir palaikymas yra
labai  brangūs.  Norisi  pažadėti ir tikėti, kad tokių
susitikimų ir susibūrimų ,,Drauge” bus dar ne vie-
nas.

MažiausiojimūsųviešniaGajapabandė,kaip
veikiasenovinis,,kompiuteris”.
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KarilėVaitkutėirArvydasReneckisapžiūriparodą.
Netrukdykite,skaitomekątikišspaustuvėsatkeliavusįnau-
jausią,jubiliejinįnumerį.

Istorinėretenybė–pirmasis,,Draugo”egzempliorius.
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ParengėVitaliusZaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

LietuvoskariuomeneneivadovausV.Rupšys
Vilnius (KAM inf.) – Seimas po-

sėdyje naujuoju Lietuvos kariuomenės
vadu paskyrė generolą majorą Valde-
marą Rupšį. 

Jo kandidatūrą teikė Prezidentas
Gitanas Nausėda po krašto apsaugos
ministro Raimundo Karoblio siūly-
mo. Iki šiol kariuomenės vadas buvo
generolas leitenantas Jonas Vytautas
Žukas, šiemet baigėsi jo penkerių
metų kadencija.

Knygospasauliolietuviųbendruomenėms
Vilnius (Mano vyriausybė) – Tę-

siant gražią tradiciją, jau antrą kartą
į užsienio lietuvių mokyklėles iške-
liauja lietuvių autorių grožinės lite-
ratūros kūriniai, skirti vaikams, jau-
nimui ir suaugusiesiems. Tikimasi,
kad ši Lietuvos dovana paskatins sve-
tur gyvenančius mūsų tautiečių vaikus
bei jaunimą dar intensyviau domėtis
lietuvių kalba ir skaitant lietuvių au-
torių knygas stiprinti ryšį su Tėvyne.

Knygos bus išsiųstos į 13 užsienio
šalių (kai kurios iš jų – itin tolimos):
Airiją, Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Is-
paniją, Italiją, Norvegiją, Liuksem-
burgą, Lenkiją, Kanadą, JAV, Egiptą,
Turkiją, PAR. Leidiniai skirti 38 ne-
formaliojo ugdymo lituanistinėms mo-
kykloms užsienyje ir dviem lietuvių
bendruomenėms Vokietijoje ir Di-
džiojoje Britanijoje, kurios rengiasi
įsteigti mokyklėles.

Iškriziųzonųpersikeliančiusdrausvalstybė
Vilnius (URM.lt) – Krizės ištiktos

užsienio valstybės, kurioje gyvena ar
dirba, dėl pavojaus į Lietuvą persikel-
ti nusprendę mūsų šalies piliečiai ir jų
šeimos nariai privalomuoju sveika-
tos draudimu bus draudžiami valsty-
bės lėšomis. 

Tokiam Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos siūlymui pritarė Vyriausybė.

Šie pakeitimai – viena iš komp-
leksinių priemonių, kuriomis Lietuva
siekia padėti tiems žmonėms, kurių gy-
vybei, sveikatai, saugumui ar turtui jų
tuometinėse gyvenamosiose šalyse
kyla grėsmė dėl karo, teroro akto, sti-
chinių nelaimių ir panašiais atvejais.

Tad šie ir taip su sudėtingomis si-
tuacijomis susidūrę žmonės Lietuvoje
galės kreiptis į gydytojus ir gauti gy-
dymo paslaugas, apmokamas PSDF
lėšomis. Jiems patiems už tai mokėti
nereikės.

Perkeliamų žmonių statusas ap-
ima humanitarinės krizės ištiktoje
užsienio valstybėje ar jos dalyje nuolat
gyvenančius Lietuvos piliečius, lietu-
vių kilmės žmones, teisę Lietuvos pi-
lietybę atkurti turinčiuosius ir jų šei-
mos narius bei globojamus nepilna-
mečius, kuriems sudaroma galimybė
atvykti nuolat gyventi į Lietuvą bei in-
tegruotis mūsų visuomenėje.

IšrinktosLietuvosmažosioskultūrossostinės
Vilnius (Alkas.lt) – Kultūros mi-

nisterijoje įvyko Lietuvos mažųjų kul-
tūros sostinių projektų atrankos po-
sėdis, kuriame paaiškėjo visos 2020
metų mažosios kultūros sostinės.

2020 metų Lietuvos mažosiomis
kultūros sostinėmis skelbiami: Alytaus
apskrityje – Simnas, Kauno apskrity-

je – Kačerginė, Klaipėdos apskrityje –
Veiviržėnai, Marijampolės apskrityje
– Lekėčiai, Panevėžio apskrityje – Juo-
dupė, Šiaulių apskrityje – Akmenė,
Tauragės apskrityje – Skaudvilė, Tel-
šių apskrityje – Žlibinai, Vilniaus ap-
skrityje – Musninkai, Utenos apskri-
tyje – Tauragnai.

ĮKazachstanąišlydėtaekspedicija„MisijaSibiras”
Vilnius (BNS) – Vilniaus geležin-

kelio stotyje liepos 17 dieną iškilmin-
gai į Kazachstaną išlydėti ekspedicijos
„Misija Sibiras” dalyviai.

Anksčiau ekspedicijos vykdavo į
Rusiją, tačiau ši šalis antrus metus at-
sisako leisti „Misijos Sibiras” daly-
viams atvykti tvarkyti tremtinių ir po-
litinių kalinių kapų, todėl kaip ir per-
nai bus vykstama į Kazachstaną.

Išlydėtuvėse dalyvavęs Seimo pir-
mininkas Viktoras Pranckietis eks-
pedicijos dalyviams padovanojo Lie-
tuvos trispalvę ir prašė ją perduoti Ka-
zachstane gyvenantiems lietuviams. 

Ekspedicijos dalyviai traukiniu
iš geležinkelio stoties keliaus į Vilniaus
oro uostą, iš kur skris tiesiai į Nursul -
taną. 

Į dešimt dienų truksiančią ekspe-
diciją vyksta 16 dalyvių.

Misijos dalyviai Karagandos apy-
linkėse tvarkys lietuvių tremtinių kapus
ir ieškos dar neatrastų apleistų kapų,
taip pat sieks susitikti su Kazachstane
tebegyvenančiais lietuviais ar jų pali-
kuonimis, aplankys apleistus sovietų la-
gerius, paliks ten atminimo ženklus.

Į Kazachstaną vykstanti 22-ejų

Marija Čyvaitė – vienintelė šiemet
ekspedicijoje Amerikos lietuvė ir tre-
čia per visą ekspedicijų istoriją.  Ji
užaugo Čikagoje, ten gimė ir jos tėvai. 

Projektas „Misija  Sibiras” vyk-
domas nuo 2006 metų. Per šį laikotar-
pį lietuvių tremties ir įkalinimo vie-
tas Sibire –Rusijoje, Kazachstane ir Ta-
džikistane – aplankiusios jaunimo eks-
pedicijos sutvarkė daugiau kaip pu-
santro šimto kapinių.

Sovietinės okupacijos metu iš Lie-
tuvos į tremtį ir lagerius ištremta apie
280 tūkst. žmonių.

Atmetėbandymą inicijuotiD.Trumpapkaltą
Washingtonas (BNS) – JAV At-

stovų Rūmai atmetė vieno savo nario
bandymą inicijuoti apkaltą  Donald
Trump, taip užgniauždami pykčio
bangą dėl prezidento ksenofobiškų
komentarų apie demokratus.

Dauguma Atstovų Rūmų de-

Nepritartadvigubospilietybėsįstatymoprojektui
Talinas (BNS) – Estijos vyriau-

sybė nepritarė didžiausios opozici-
nės Reformų partijos siūlymui suda-
ryti sąlygas turėti dvigubą pilietybę tik
šalyje gimusiems asmenims.

Vyriausybė argumentavo, kad su-
daryti galimybę turėti ne vieną pilie-
tybę tik šalyje gimusiems piliečiams
arba jų daliai „suteikia nelygias gali-
mybes piliečiams, kam tai neleidžia-
ma”.

Tai pirmiausiai susiję su Estijoje
gyvenančiais rusakalbiais, pilietybę
įgijusiais natūralizacijos būdu.

Vyriausybė taip pat nepritaria

Perspėjanedalyvauti„51-osiosteritorijosšturme”
Las Vegas, Nevada

(Diena.lt) – JAV oro pajė-
gos perspėjo žmones ne-
dalyvauti interneto išdai-
goje, kurios organizato-
riai siūlo didelei mi-
niai „šturmuoti 51-ąją te-
ritoriją (Area 51)" – ypač
slaptą karinę bazę Neva-
dos dykumoje.

Šis pokštas sociali-
niame tinkle „Facebook”
sudomino daugiau kaip 1
mln. vartotojų. Jo suma-
nytojai siūlo žmonėms
rugsėjo 20 dieną 3 val. ma-
siškai bandyti įsiveržti į šį paslaptin-
gą Šaltojo karo laikų bandymų poli-
goną.

Minima teritorija yra didžiulio
Nevados bandymų ir mokymų poligo-
no dalis, atsidūrusi sąmokslo teorijų
apie ateivius centre.

„Facebook”  juokais raginant žmo-
nes veržtis į poligoną sakoma, kad
„jie negali sustabdyti mūsų visų” ir
„pamatykime tuos ateivius”.

Nellis oro pajėgų bazė paskelbė pa-
reiškimą, kuriame sako, kad oro pa-
jėgos žino apie šią „Facebook”  žinutę,

ir perspėja: „Bet kokie bandymai ne-
legaliai patekti į šią teritoriją itin ne-
rekomenduojami.”

Šioje bazėje buvo išbandomi slap-
čiausi lėktuvai, tarp jų U-2 – 6-ajame de-
šimtmetyje ir, vėliau, radiolokatoriais
sunkiai susekami bombonešiai B-2.

Tačiau objektą gaubiantis slap-
tumas kurstė sąmokslo teorijas tarp
NSO entuziastų ir davė pradžią nedi-
delei turizmo industrijai aplinkinėse
dykumos bendruomenėse, įskaitant
kavines, motelį ir net viešnamį ateivių
tema.

Jausmingaiišlydėti16ekspedicijosnarių.
TarpjųčikagietėM.Čyvaitė(pirmojeeilė-
je,viduryje). Žmonės.lt nuotr.

52-ejų V. Rupšys tarnybą krašto ap-
saugos sistemoje pradėjo 1990 m. Jo
biografijoje – esminės visų lygių va-
dovaujamos pareigos Lietuvos ka-
riuomenėje: karininkas tarnavo būrio,
kuopos, bataliono ir brigados vadu.

Manoma, kad dabartinis kariuo-
menės vadas generolas leitenantas J.
V. Žukas baigęs kadenciją prisijungs
prie G. Nausėdos patarėjų koman-
dos.

mokratų prisidėjo prie visų respub-
likonų ir balsavo už bandymo inici-
juoti prezidento apkaltą atidėjimą ne-
ribotam laikui, nors reikšminga de-
mokratų grupė pritarė, kad būtų
svarstomi apkaltą pagrindžiantys kal-
tinimai.

Reformų partijos siūlymui neleisti su-
teikti Estijos pilietybės asmenims,
anksčiau gyvenusiems teritorijose, da-
bar priklausančiose Rusijos Federaci-
jai.

Šiuo metu Estijos įstatymai ne-
numato galimybės įgyti daugiau kaip
vieną pilietybę, bet kai kurie natūra-
lizuoti piliečiai be estiškosios dar gali
turėti kitą, pavyzdžiui, Rusijos pilie-
tybę. Pagal įstatymus, Estijos piliety-
bė gali būti atimta iš asmenų, savo
noru įgyjančių kitos šalies pilietybę ir
įstojančių į tos šalies civilinę arba ka-
rinę tarnybą.

TurkijapašalintaišnaikintuvųF-35programos
Washingtonas (BNS) – Baltieji

rūmai patvirtino, kad Turkijai nebe-
bus leidžiama dalyvauti radarais sun-
kiai susekamų NATO naikintuvų F-35
programoje, Ankarai įsigijus rusiškų
oro erdvės gynybos raketų sistemų.

„Deja, dėl Turkijos sprendimo įsi-
gyti oro erdvės gynybos sistemų S-400
jos tolesnis dalyvavimas F-35 [progra-
moje] nebeįmanomas”, – sakoma Bal-
tųjų rūmų atstovės Stephanie Grisham
pranešime.

Jungtinėse Valstijose gaminami
„F-35 Joint Strike Fighter” „negali
būti suderinami su Rusijos žvalgybos
duomenų rinkimo platforma, kuri bus
naudojama siekiant sužinoti apie jų pa-
žangius pajėgumus”, pridūrė atstovė.

S. Grisham pažymėjo, kad Was-
hingtonas ne kartą siūlė Turkijai įsi-
gyti amerikietiškų raketų sistemų
„Patriot”, bet Ankara nesutiko ir įsi-
gijo rusiškų sistemų, pažeisdama
NATO įsipareigojimą vengti naudoti
Rusijos gaminamas sistemas.

Šis pranešimas buvo paskelbtas
praėjus penkioms dienoms nuo pir-

mųjų rusiškų oro erdvės gynybos sis-
temų komponento atgabenimo į Tur-
kiją. Ankara nusprendė tęsti šį įsigi-
jimą, atmetusi JAV ir kitų NATO są-
jungininkių perspėjimus, kad tai gali
paveikti jų ryšius.

Dėl JAV sprendimo kai F-35 prog-
ramoje nebegalės dalyvauti Turkijos
gamintojai, tiekę kai kurias F-35 nau-
dojamas detales ir komponentus. Taip
pat bus įšaldyti Turkijos planai įsigy-
ti apie 100 šių modernių orlaivių.

Ankara paragino atšaukti šį spren-
dimą.

JAV būgštauja, jog jei NATO narė
Turkija integruos S-400 į savo gynybos
sistemą, esama rizikos, kad slapti duo-
menys apie radarų neaptinkamus nau-
jos kartos naikintuvus F-35 gali patekti
į Rusijos rankas.

Praėjusią savaitę pirmieji rusiškų
oro erdvės gynybos sistemų kompo-
nentai buvo atgabenti į Turkiją. An-
kara nusprendė tęsti šį įsigijimą, at-
metusi JAV ir kitų NATO sąjunginin-
kių perspėjimus, kad tai gali paveikti
jų ryšius.

Milijonaiamerikiečiųoropajėgųbazėjetrokštaišvystičia
slepiamusateivius. Larazon nuotr.
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ParengėDainiusRuževičius

SPORTAS

Šią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje susitikusi XI Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynių darbo grupė su Lietuvos kolegomis aptarė pasiruo-
šimą šiam dideliam pasauliniam renginiui, kuris vyks 2021 m. liepos 1–4 d.

Druskininkuose. Su viceministre Kornelija Tiesnesyte, kuruojančia sporto sri-
tį, kalbėtasi apie galimybę apjungti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK)
ir Druskininkų savivaldybės organizacines pajėgas, kad apie 3,000 dalyvių iš be-
veik 30 valstybių subursiantis renginys pakiltų į gerokai aukštesnį lygį, nei buvo
jubiliejinės X žaidynės Kaune prieš dvejus metus.

L. Misevičiaus inf.

Rūta Gerulaitis, žymaus tenisi-
ninkoVitoGerulaičiosesuo,kuri
pati buvo profesionali tenisi-

ninkė,LietuvossportomuziejuiKau-
nepadovanojoVitoGerulaičio1977
m.laimėtąItalijostenisoturnyro(Ita-
lianOpen)taurę.Tauręjipadovano-
jo bendradarbiaudama su  Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
sportosąjunga(ŠALFASS)irPasaulio
LietuviųBendruomenės(PLB)Sporto
reikalųkomisija.

Taurės dovanojimas vyko 2019 m.
liepos 16 dieną – ją Sporto muziejaus
vadovui Pranui Majauskui perdavė
ŠALFASS ir PLB Sporto reikalų ko mi-
sijos pirmininkas Laurynas Mise vi-
čius, kuris kartu New Yorko Lietu vių
atletų klubo vadovu Jonu Jan kausku
rūpinosi, kad vertingas pri zas atsi-
durtų Kaune ir papildytų įžy miausių
išeivijos sportininkų iško vo tų tau-
rių, medalių ir kitokių sugrą žintų į
gimtąjį miestą eksponatų ko lekciją.
Muziejaus direktorius P. Ma jauskas
L. Misevičiaus ir J. Jankaus ko nuo-
pelnus įvertino Garbės raštu ir spe-
cialiu medaliu, skirtu Lietuvos spor-
to šimtmečiui.

Italijos teniso turnyras Romoje
vyksta kiekvieną gegužės mėnesį,
savaitę prieš Paryžiuje vykstantį
Prancūzijos teniso turnyrą (French
Open). 1977 m. Vitas Gerulaitis, dėl
savo ilgų, šviesių plaukų vadinamas
lietuviškuoju liūtu, finale nugalėjo
italą Antonio Zugarelli. Anksčiau,
ketvirtfinalyje, jis nugalėjo italų čem-
pioną Adriano Panatta. Italų turny ras
žaidžiamas ant raudono molio aikš-
tės. Tai Vitui Gerulaičiui buvo ma-
 žiausiai mėgstama aikštė, tačiau jam
pavyko Italijos turnyrą laimėti vėl –
1979 m. Tada jis nugalėjo argentinie-
tį Guillermo Vilas. Žaidimas tru ko
daugiau kaip 5 val.

1977 m. V. Gerulaitis laimėjo ir
Australijos teniso turnyrą (Austra lian
Open), nugalėdamas tenisininką John
Lloyd.  

1979 m. V. Gerulaitis pasiekė
Amerikos turnyro (US Open) finalus,
bet pralaimėjo tenisininkui John
McEnroe, o 1980 m. pasiekė Prancū-
 zijos turnyro finalus, bet pralaimėjo
tenisininkui Bjorn Borg. 

Vienu metu Vitas Gerulaitis bu -
vo laikomas trečiu geriausiu tenisi-
 ninku pasaulyje. 1977–1982 m. jis bu -
vo geriausių tenisininkų dešimtuke. 

Artėjant Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms

PasitarimasministerijojedėlXIPasauliolietuviųsportožaidyniųorganizavimo.
L. Misevičiaus nuotr.

Kauno„Žalgiris”šiąvasarągerbė-
jusintriguojanetiknaujienomis
apiekrepšiniokomandosnaujo-

kus,betirunikaliaisledais.Vienopo-
puliariausiųLietuvoje„Dadu”prekės
ženkloledaijaupasiekėLietuvospar-
duotuviųlentynas,onetrukuspirmo-
sios ledų partijos keliaus į Jungtinę
Karalystę,AirijąbeiČikagą,kurgyve-
na„Žalgirį”palaikančiosbendruome-
nės.

„Žalgiris” vienija klubo sirgalius
visame pasaulyje jau beveik 75 metus
– tiek, kiek gyvuoja ir pati komanda.

„Matome tiek Lietuvos, tiek už-
sienio rinkų susidomėjimą ‘Žalgirio’
prekės ženklu ir kokybiškais produk-
tais, kuriuos kartu su partneriais ilgai
ir kruopščiai ruošiame. Naujieji ‘Žal-
girio’ ledai – ne išimtis. Vasarą šie le-
dai – tai būtiniausias sirgaliaus atri-
butas, kuris padeda nepamiršti savo
mylimos komandos ir ne sezono metu”,
– kalbėjo klubo vadovas Paulius Mo-

tiejūnas. 
Naujuosius ledus sukūrė „Dadu”

prekės ženklą atstovaujanti „Vikeda”,
turinti 22 metų patirtį šaldytų desertų
kategorijoje: įmonė jau antrus metus
gamina Vokietijos Dortmundo futbolo
klubo „Borussia” geltonai-juodus le-
dus, kur šie sulaukė didžiulio pasise-
kimo.

„Ieškodami sprendimo, geriausiai
tinkančio ‘Žalgirio’ ledų idėjai per-
teikti, sukūrėme neįprastą ir dėmesį
patraukiantį produktą – žalios spalvos
traškaus vaflinio ragelio ir baltos spal-
vos grietininių ledų derinį. Ypatingų
žalios ir baltos spalvų ledai yra gami-
nami iš aukščiausios kokybės lietu-
viško nenugriebto natūralaus pieno,
kurio šiame produkte yra net 40 pro-
centų. Ledai taip pat yra pagardinti ki-
vių ir kriaušių įdaru. Šis desertas – tai
tarsi „Žalgirio” komandos vasaros ta-
lismanas”, – teigė įmonės „Vikeda”
generalinis direktorius Algirdas Gau-
ronskis.

zenpr.lt inf. 

Ledai „Žalgiris” pasieks ir Čikagą

,,Žalgirio”ledaisgalėsmėgautisirkomandossirgaliaiČikagoje. zenpr.lt nuotraukos

Vasarąmylimoskomandosneleispamiršti…ledai,įsitikinęsKauno„Žalgirio”klubodi-
rektoriusP.Motiejūnas.

Vito Gerulaičio taurė – Kaunui

Muziejausstenduose–garsaustenisi-
ninkonuotraukos.

Vito Gerulaičio kampelį papuošė vertin-
gasprizas.

LaurynasMisevičiussuLietuvoskrepšiniofederacijosatstovu,buvusiuvyrųrinktinės
gynėjuGiedriumiGustu(k.)irLietuvoslaukotenisometraštininkuVincentuKorkučiu
(v.)SportomuziejujeKaunepoVitoGerulaičiotaurėsperdavimo.

L. Misevičiaus albumo nuotraukos
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„DRAUGUI” 110

RASA KAZLAITĖ

Lietuviųliteratūrostyrinėtojams,kultūrininkamas,Pir-
mosiosLietuvosRespublikosinteligentamsJuozasKe-
liuotis–vienasištautinėskultūrosirdvasinėssavi-
monėspavyzdžių.Baigęs Lietuvosuniversiteto Te-
ologijos-filosofijosfakultetą,vėliau Sorbonoje studij-
avofilosofiją,literatūrą,meną,sociologijąirpirma-
sisišlietuvių–žurnalistiką.Vėliau,1935–1937 m., Vy-
tautoDidžiojouniversitete irpatsdėstėžurnalisti-
ką.  1942–1943 m. – Sociologijos-žurnalistikos ka-
tedros adjunktas. 1944 m.kultūrosžurnalo „Kūryba”

viškės grožį ir rašo, kad būtent tai išugdė jame pir-
muosius esteto pra dus, o grožis tapo neatsiejama jo
gy venimo vertybe. Gaila, kad senelių pa žinti jau ne-
beteko, bet iš pasakojimų, o ir iš J. Keliuočio auto-
biografijos žinau, kad senelis buvo aštraus ir kritiško
proto, veiklus, darbštus, nors skaityti ir rašyti ne-
mokėjo. Močiutė buvo meniškos prigimties, puiki
dai nininkė, turinti turtingą vaizduotę, lin kusi į
svajones. J. Keliuotis rašo, kad paveldėtos tos dvi skir-
tingos pri gimtys ir nulėmė jo daugiaspalvį bei su-
dėtingą charakterį, labai dinamiš ką ir amžinai ne-
ramią asmenybę.

Eglė Keliuotytė: O kokią jis žo džio įtaigą turėjo!
Kartą atvažiavom su tėvuku, jie sėdi mažoje erdvė-
je, kal ba. Man nuobodoka, gal 10 metų man buvo, ir
dėdė aistringai savo stiliumi papasakoja apie akto-
rę Oną Kurmytę – kokia ji pasiutusi buvo. Mat, kai
suuosdavo, kad už lango pa sislėpęs koks gerbėjas ją
stebi ir lau kia, kol ji lange pasirodys, Kauno dra mos
aktorė, tuo metu gyvenusi medi niuose kelių aukštų
namuose, atsida rydavo langą ir išpildavo paplavų ki-
 bi rą. Vargšas žmogus imdavo inkšti, o ji meiliai sa-
kydavo: „Oi, Antanėli, aš ir nežinojau, kad tu čia”.
Pamenu, nuo šito dėdės pasakojimo aš taip įsijau-
čiau, kad iš jo buto balkono pano rau pati išbandyti
„gerbėjų nukenks minimo” metodą. Iš trečio aukšto,
ži noma, švaraus ir šilto vandens pilną stiklinę
ėmiau ir išpyliau praeiviui ant galvos. Kaip anas pra-
dėjo šaukti, grasinti, kad paskųs mane, o tarpu dėdė
su tėvuku nekreipė jokio dėmesio į grasinimus, ra-
miai, filosofiškai tęsė pokalbį. 

Rasa K.: Prisimenu ir jo pomėgį garsiai klausy-
tis muzikos, kurią be ga lo vertino. Jis turėjo didžiulę
muzi kos vinilinių plokštelių kolekciją, kurią jam
siuntė iš viso pasaulio. Kar tą išlipu iš troleibuso An-
takal ny je, ir artėjant prie jo namų jau gir džiu, kad
dėdė paniręs muzikos pa sau lyje, tad laimės dalykas
– pateksi į vi dų ar ne. Į senatvę labai neprigir dintis
dėdė buvo bute įsirengęs mirk sinčią lemputę, kuri
jam signalizuodavo apie tai, kad skambinama į du-
 ris. Jeigu lemputės mirksėjimą pastebėdavo, įsi-
leisdavo.

Eglė K.: Kartą radau dėdę besiklausantį muzikos,
o virtuvėje ant ug nies tuščiame puode, nes jau spė-
jo iš garuoti vanduo, spragsėjo ir nuo karš čio šoki-
nėjo pieniškos dešrelės.

Beveik dešimt metų iki didžiosios Lietuvos tragedijos
J. Keliuo čio leidžiama ir redaguojama „Nau joji Romuva”
skatino ir puo selėjo lietuvybę, tautinę lietuvių kul tūrą kėlė
iki europinio lygio, atitinkančio XX a. dvasią, siekė, kad vi-
suomenė Lietuvoje „…gy ven tų naują gyvenimą, per-
smelktą tautiška, europine ir krikščioniška kultūra…” Kada
Jums pirmą kartą atsivėrė „Naujosios Romu vos” draudžiami
puslapiai?

Eglė K.: Kai atvykau studijuoti, gyvenau dėdės
bute, ten dažnai vartydavau ir vis paskaitydavau „Ro-

J.Keliuočiokūrybinispalikimasbesąlygiškai liudijaapie
šiosasmenybėstautinįpašaukimą. 

RokiškioJ.Keliuočiobibliotekojeveikia JuozoirjobrolioAlfonsoKeliuočiųpalikimocentras.Abubroliaitėviškėje(Juo-
zasKeliuotis–kairėje).

„Man,jaunainaivuolei,nebuvoiškartolengvaatskirtiirsu-
prasti,kastikrasjodraugas,kasmeilikauja,okasištikrų-
jųsekair raportuoja,”apiesavodėdęJ.Keliuotįpasako-
jajovyriausiadukterėčiaEglėKeliuotytė.

„Išmanoprisiminimųapiedėdęlabiausiaiįstrigojolaisva,
nevaržoma,nepaklūstantistandartiniammąstymuiirelg-
senai asmenybė,” sako J. KeliuočiodukterėčiaRasaKe-
liuotytė,savodėdėsatminimąįamžinusinevienameau-
toriniamestraipsnyje.  Šeimos archyvo nuotraukos

Ko nenunešė laiko tėkmė…
Nenusilenkęs režimui liko ištikimas tautos idealams

redaktorius. 1944  m.  Lietuvos išlaisvinimo tary-
bos ideologinispatarėjas,leidopogrindinįžurnalą
„Aušra”.1945 m.suimtasirtardytas,ištremtasį Pe-
čioros lagerius. 1947 m.grįžoįLietuvą,bet 1952 m.
vėlsuimtas.Iš Solikamsko lageriųgrįžo 1956 m.Ka-
dangilaikėsinepriklausomosLietuvosidealų –ne-
parašėviešosatgailos,jostraipsniainespausdintijo-
kiamežurnale,jisniekurnegavodarbo,buvonuolat
sekamas KGB.SovietinisterorasneįveikėLietuvosin-
teligentonusistatymonekeliaklupsčiauti,nedaryti
kompromisųsusavosąžine,neprarastilietuvioin-
teligentoorumo.KaiprašojobiografasJ.Brazauskas,
JuozasKeliuotisgyvenoskurde,betpakeltagalva.

J. Keliuočio kūrybinis palikimas besąlygiškai
liudija apie šios asmenybės tautinį pašaukimą
„…kurti drą sią, didingą, siekiančią idealo,

kūrybos ir kultūros klestėjimo, dvasinio ir kūrybi-
nio renesanso epochą”. Jo iškel tas šūkis buvo: „Pri-
sikėlėm didžiajam gyvenimui, tad ir gyvenkime, siek-
dami savo tautinės didybės!” Toks chres tomatinis J.
Keliuočio portretas išlieka jo kūrybos ir veiklos se-
kėjams, „Drau go” kelių kartų skaitytojams, tačiau
jo aplinkos, jo šeimos žmonės, jo brolio Alfonso duk-
ros Rasa ir Eglė Keliuo tytės šį iškilų kultūrininką, ra-
šytoją, žurnalistą pažino kasdienybėje šiek tiek ki-
tokį. Jų atmintyje išliko ne tik šios išskirtinės as-
menybės didžioji gy venimo drama sovietinio režimo
sąlygomis, bet ir ypatingas, nevaržomas ryš kios as-
menybės laisvas nelaisvoje šalyje gyvenimo būdas,
jo gebėjimas nepalūžti. 

Rasa Keliuotytė: J. Keliuotis – mano dėdė, „ne-
paprastasis dėdė iš Vilniaus”, kurį pažinojau ne iš
oficia liosios pusės. Gimė jis Rokiškio ra jono Joniš-
kio vienkiemyje, gausioje valstiečių šeimoje. Savo au-
tobiografijoje J. Keliuotis prisimena nuostabų tė-

mu vą”. „Naujoji Romuva” ir jo kūryba taip buvo su-
augusios, kad ką bekal bėdavo, ką beaptarinėdavo, vis-
kas iš me no, iš literatūros pasaulio.

Rasa K.: „Naujosios Romuvos” sąjūdis – kultū-
rinės komunikacijos pavyzdys. Juozas Keliuotis šia-
me leidinyje siekė aprėpti visas kultūros sfe ras:
dailę, muziką, architektūrą, li teratūrą. Siekė burti
jaunus meni nin kus, kūrybingas asmenybes, nes
kū rybingą tautos dvasią laikė pagrindi niu mažos tau-
tos stiprybės įrodymu, o savo pašaukimu – moder-
nizuoti Lie tuvos kultūrinį gyvenimą. Vaka rie tiškai
ir lietuviškai išauklėtos in teligentijos dar nebuvo: ji
tik forma vosi, ji dar tik brendo. Tokioje atmosfero-
je J. Keliuotis ir pradėjo formuoti naują kultūrinį są-
jūdį, kuris rėmėsi lietuviškos kultūros pagrindais ir
orientavosi į Vakarų modernizmą.
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Kaip pats savo autobiografijoje rašė, kasmet
augo „Naujosios Romu vos” kūrybinės jėgos ir visoms
joms durys buvo atviros. Daugelis pirmą syk kūry-
boje pasireiškė „Naujoje Ro muvoje”, buvo jos surasti
ir skatinami. Ir svarbiausia, nors su daugeliui žymių
kūrėjų viešoje erdvėje vykdavo karštos ir aštrios po-
lemikos, bet tai netrukdė su jais bendrauti, nes tai
buvo ne asmeniškumų, o idėjų ir po žiūrių kova.

Pagalvojęs apie tą kultūrinės ko munikacijos
mastą, kurį J. Keliuo čiui pavyko išvystyti be viską
spartinančio interneto, be socialinių tink lų, su-
pranti, kad tai turėjo būti tikrai neeilinė asmenybė.
Juk tai buvo tie lai kai, kai komunikacija vykdavo tik
gyvai – realiu laiku ir realioje erdvėje.

J. Keliuočio sąžinė ir orumas buvo stipresni už KGB
persekiojimus. Jis iki gyvenimo pabaigos gyveno pakelta
galva. Lietuvos Ypatingajame archyve yra likę duo menų,
kad grįžusį iš tremties Jūsų dėdę „prižiūrėjo” net 100 sau  -
gumo darbuotojų! Ne geriau elgėsi su sovietais kolabora-
vę ir jo kolegos. Gal galite prisiminti, koks tai buvo laikas? 

Rasa K.: Iš mano prisiminimų apie dėdę labiau-
siai įstrigo jo laisva, nevaržoma, nepaklūstanti
standartiniam mąstymui ir elgsenai asmenybė. Ir ji
taip skyrėsi iš to meto ap lin kos, kad sunku supras-
ti, kaip tokie du nesuderinami dalykai – kaip J. Ke-
 liuotis ir sovietinis režimas apskritai galėjo egzis-
tuoti viename laike ir vie noje erdvėje. Taip, nuola-
tiniai KGB persekiojimai, sekimai jį buvo be ga lo iš-
varginę, šlubavo sveikata, tačiau laisvos dvasios ne-
palaužė. Jis nesilio vė provokavęs sovietinio režimo
iki pat mirties. Prisimenu, kaip nuvažia vęs į Vilniaus
centrą nusipirkti mėgs tamų „Ąžuolyno” šokoladu-
kų, nesu si  laikė ir V. Kudirkos (buvusioje Čer nia-
chovskio) aikštėje rėžė laisvos min ties kalbą, prisi-
menu ir jo ne įprastai laisvą elgseną, tokią iššau kian-
čią standartizuotame gyvenime – sėdi iškilmingai ant
šiukšlių dėžės vidury Vilniaus ir susimąstęs pučia
cigaretės, tapusios neatskiriama jo dalimi, dūmus.
Praeiviai gręžiojasi, o jis mėgaujasi.

Eglė K.: Mažiausiai apie tai norisi šnekėti, ži-
nojau, kad jų visur pilna. Sekė ne tik jį, įtarinėjo ir
ma ne, ir sesę. Vinco Mykolaičio-Putino dukterėčia
buvo užverbuota, ji sekė. Bent taip dėdė sakydavo.
Liūdna bu vo dar ir todėl, kad jau matėme, kaip įta-
rumas liguistai užvaldo jo asmenį, jis tiesiog prieš
savo valią, iš išgąsčio vis patirdavo įtarinėjimų ir liū-
desio priepuolius. Būdavo, grįžta namo, pamato
ant tako akmenį ir sako: „Štai akmenį kažkas užri-
tino”... Man, jaunai naivuolei, nebuvo lengva su pras-
ti, kas tikras jo draugas, kas meilikauja, o kas iš tik-
rųjų seka ir  ra portuoja.

Nors persekiotas KGB, J. Ke liuo tis neapleido kūrybos,
nors sovietiniai leidiniai jo nespausdino, vis dėlto jis daug
kūrė. Laiš kais bendravo su lietuvių išeivijos menininkais,
vertė knygas, domė josi moderniuoju menu, sutelkė aplink
save senų ir naujų bičiulių ratą ir tapo viena populiariau-
sių disidentinių figūrų Lietuvoje. Ko kia buvo toji aplinka?
Kas buvo jo tikrieji draugai? 

Eglė K.: Jo aplinka buvo meniška. Rinkdavosi
visa anų laikų meni ninkų bendruomenė. Būdavo dai-
li nin kų diena, būdavo muzikų, būdavo literatų die-
nos. Įdomu tai, kad jis kviesdavosi ir naujų, įdomių
žmonių. Tarkime, perskaito „Literatūros ir meno”
numerį ir koks straipsnis jį la bai sudomina, prade-
da to straipsnio autoriaus paieškas. Tai per redak-
ciją, tai per pažįstamus, tai telefonų knygoje ieško
kontaktų. Tokiu būdu ir plėsdavosi kūrybingų žmo-
nių ra tas. Pakviestieji noriai ateidavo ir dis kutuoda-
vo aktualiais meno klausimais. Nuolat lankėsi Ar-
vydas Juozai tis, Laimonas Tapinas, užeidavo kai my-
nas antropologas Antanas Poška, Vildžiūnai ir dau-
gelis kitų įdomių, iškilių to meto žmonių. Visus sun-
ku prisiminti.

Rasa K.: J. Keliuočio kultūrinė komunikacija ne-
nutrūko ir sovietme čiu – jo nedidelis butukas An-
takal nyje buvo tapęs tikru traukos centru kūrybinės
laisvės išsiilgusiems me ni ninkams. Tai buvo vieta,
į kurią ir aš gyvendama bei studijuodama Vil niuje
iki pat dėdės mirties dažnai už sukdavau ir visuomet
būdavau šiltai priimta. Žinoma, iš manęs pašneko-
vė jam buvo nekokia, tačiau buvau gera klausytoja,
o dėdė – nepralenkiamas pasakotojas. Ypač mokėjo
spalvingai pasakoti ir charakterizuoti pažintus
žmones. Ne tik spalvingai, bet ir ob jektyviai, labai
tiksliai įvardydamas jų reikšmę bendroje Lietuvos
kultū ros terpėje. Prisimenu jo pasakoji mus apie dau-
gybę garsių žmonių: apie rašytoją J. A. Herba-
čiauską, re žisierių J. Miltinį, aktorę T. Vaičiū nie nę
ir dramaturgą P. Vaičiūną, sce nografą L. Truikį ir
operos daini nin kę M. Rakauskaitę ir daugelį kitų.

Apie prancūzų impresionistus ir eks pre sionistus, nes
tuomet labai domėjausi daile. Duodavo peržiūrėti
meno žurnalus, kuriuos iš Prancūzijos jam siųsdavo
draugai.

J. Keliuočio idėjos, darbai vėl veikiami nepalankių nau-
jos epo chos aplinkybių, kai tautinė savimonė vėl menkinama
ir tautiškumas vis dažniau tampa modernaus gyvenimo at-
gyvena. 

Eglė K.: Net keista, kaip dabar ta tėvynės meilė
arba savaime aiški, arba nesvarbi, o jam ji visuomet
svarbi buvo! Prisimenu, kartą kino teatre žiūrėjome
su juo herojinę pasaką apie pasiaukojimą Tėvynei.
Aš, sovietinis vaikas, žinoma, žiūrėjau filmą kaip pa-
saką, o jis, pamenu, tada garsiai, su ilgesiu visai sa-
lei girdint pa sakė: „Jie (pasakos herojai) taip my lėjo
savo Tėvynę, kad net gyvybes už ją atidavė!” Jam tė-
vynės meilė vi suo met buvo pirmoje vietoje. Skaus-
min gai, o kartais net piktokai kalbėdavo apie tai, kaip
Lietuva pasidavė okupan tams, svarstydavo, kad ga-
lėjo kaip suomiai nepasiduoti, nagrinėdavo, ar įma-
noma lietuviams buvo ne pasiduoti, išlikti laisviems.
Du pag rin diniai dalykai klojo jo gyvenimo kelią – tai
Tėvynės meilė ir laisvė. Deja, šiandien tautinė savi-
monė ne bemadinga, taip sakant, „neskamba”, ir
daug kam neaktualu, o J. Keliuotis juk už tautišku-
mą kovodavo. Matyt, reikia palaukti, kol vėl viskas
apsi suks, gal po kiek laiko grįšime prie svarbiausių
vertybių. Svarbu neuž miršti visko.

Dėdė buvo nenugalimas optimistas. Tai sovie-
tiniame kalėjime jį ir palaikė, jis tikėjo Lietuva, savo
Tė vy ne ir vis laukė laisvos Lietuvos, bet jau nebe-

Atitaisymas
Rasos Kazlas pašnekovė straipsnyje apie šviesios at-
minties aktorių ir poetą Kęstutį Genį (,,Amžina Kęstučio
Genio pažadėtoji žemė”, ,,Draugas, birželio 29 d.) – Do-
vilė Zelčiūtė-Gimberienė. Autorė ir redakcija nuoširdžiai
atsiprašo dėl netiksliai parašytos pavardės. 

Duiškiliausirokiškėnai,tikrojiLietuvosgarbė:genialusismedžiodrožėjasLionginasŠepka(k.)irnepamainomasLie-
tuvosidealųpuoselėtojas,rašytojas,kultūrininkasJuozasKeliuotis.

sulaukė. Mirė 1983 m.

Kaip įprasmintas J. Keliuočio kūrybinis palikimas? Koks
jo buto likimas?

Eglė K.: Jau daug metų gyvenu dėdės bute. Dalį
jo kauptų knygų atidavėme M. Mažvydo bibliotekai.
La bai džiaugiuosi, kad kai Rokiškis įsteigė dėdės Juo-
zo ir mano tėvo Al fonso Keliuočių palikimo studijų
centrą, daug knygų pervežėme ten. M. Maž vydo bib-
liotekos rankraštyne sau gomi įdomiausi dėdės laiš-
kai, jo susirašinėjimas su draugais iš užsie nio so-
vietmečiu.

Rasa K.: Daugybė medžiagos apie jį sukaupta ir
jo vardu pavadinto je viešojoje Rokiškio bibliotekoje,
kurioje, kaip minėjo Eglė, veikia Juozo ir Alfonso Ke-
liuočių palikimo studijų centras. Ten saugomi tiek
mūsų tėvo, tiek dėdės rankraščiai, kny gos iš asme-
ninių bibliotekų, J. Ke liuočio autorinės knygos ir ver-
timai, A. Keliuočio poezijos knygos, abiejų fotogra-
fijos, žurnalo „Naujoji Romuva” (1931–1940 m.) komp-
lektai. Siekiant pabrėžti J. Keliuočio nuopelnus žur-
nalistikai, viena Vilniaus universiteto Žurnalistikos
instituto audi torija pavadinta jo vardu.
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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

GEDASM.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
AKIŲLIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akiųligosirchirurgija

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-vidausligos

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
Dantųgydytoja

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

Valandos susitarus
DR. DAIVA BIDVA
Dantųgydytoja

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
DANTŲGYDYTOJA

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

PADEDAMESURASTI,NUPIRKTIIRATVEŽTI
AUTOMOBILIUSIŠBETKURIOJAVAUKCIONO.
PERSIUNČIAMEAUTOMOBILIUSIRDETALES.

ATLIEKAMEAUTOMOBILIŲREMONTĄ!
Tel.708-430-4710,630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216W.ArcherAve.,Chicago,IL60638
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

Siūlomepigiausiusskrydžiusvisomisorolinijomis
išČikagosirkitųAmerikosmiestųį

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

SpecialiosturistinėskelionėsįBaltijoskraštus2019m.
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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4545W.67thStreet
Chicago,Illinois60629
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 
GINTARODIRBINIUS

IRGINTAROGRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

Sudoku nr. 144
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su do ku atsa-
kymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

SIŪLO DARBĄ

S K E L B I M A I  773-585-9500 www.facebook.com/draugolaikrastis

Reikalinga moteris, kuri prižiūrėtų pa-
gyvenusią moterį ir padėtų namų
ruošoje. Darbas Floridoje (su pragy-
venimu).

SkambintiDianai
tel.321-604-7672.

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namamspaskolos,apdraustossąskaitos

,,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. 
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Šiųmetųliepos15 d.,eidamas75-uo-
siusmetus,Amžinybėniškeliavožymus
lietuviųmuzikasAlvydasVasaitis.

Velionis gimė 1945 m. sausio 13 d.
Austrijoje, Graz mieste, Antro-
jo pasaulinio karo pabėgėlių

šeimoje. Būdamas ketverių, su tėvai at-
vyko į JAV ir apsigyveno Cicero, IL,
kur baigė vidurinę mokyklą. Siste-
mingai mokytis muzikos pradėjo bū-
damas septynerių metų amžiaus – pra-
džioje lankė Aleksandro Kučiūno, o vė-
liau Vlado Jakubėno fortepijono stu-
diją. Šis mokė ne tik skambinti piani-
nu, bet ir muzikos teorijos bei kompo-
zicijos. Vienuolikametis Alvydas jau
grojo L. Beethoven sonatas ir, laimėjęs
konkursą, pateko į Morris B. Sachs te-
levizijos programą. Jaunasis pianistas
noriai koncertuodavo savo mokykloje
ir įvairių lietuvių organizacijų rengi-
niuose. 1958 m. jis puikiai pasirodė Im-
migrants Protective League muzikos
konkurse ir buvo įvertintas I premija,
taip pat Chicagoland festivalyje-kon-
kurse, kuriame, nurungęs 30 varžovų,
iškovojo Superior medalį. Spaudai jau-
nuolis tuomet prisipažino: „Jaučiau di-
delį malonumą pasakyti savo lietuviš-
ką vardą ir pavardę – konkurse buvo-
me tik anonimai, numeriai – ir pa-
brėžti, kad esu lietuvis, naujas ateivis”
(,,Draugas”, 1960 spalio 21). 

Sėkmė skatino jį profesiškai to-
bulėti ir plėsti koncertinį repertuarą.
1962  m. A.  Vasaitis laimėjo Čikagos
Roosevelt University muzikos mokyk-
los stipendiją ir pradėjo mokytis pas
garsų pianistą Saul Dorfman. Kartu
lankė ir V. Jakubėno pamokas. Šis mo-

kytojas, 1963 m. vasario 2 d. išgirdęs
savo mokinį skambinant P. Čaikovskio
Koncertą fortepijonui ir orkestrui b-
moll vienoje iš gražiausių Čikagos
koncertų salių – Morton West Audito-
rium, prisipažino, kad patirtas emoci-
nis įspūdis buvo itin stiprus. Pamokos
ir vieši pasirodymai padėjo jaunuoliui
tinkamai pasiruošti ir 1963–1966  m.
sėkmingai studijuoti kompoziciją bei
muzikos istoriją University of  Illinois
Urbanoje, o 1966–1968  m. – Chicago
Conservatory of  Music, kurioje papil-
domai dar mokėsi dirigavimo. 

Anksti išryškėjo dar vienas A. Va-
saičio kaip muziko talentas – pomėgis
akompanuoti. Bene pirmasis jo pasi-
rodymas koncertmeisterio vaidmeny-
je įvyko 1960  m. kamerinės muzikos
koncerte, kurį parengė kartu su smui-
kininku Alfonsu Paukščiu. Vėliau sekė
bendradarbiavimas su dainininkais –
Stasiu Baru, Dana Stankaityte, Lilija
Šukyte, Jonu Vazneliu. Solistai šį
akompaniatorių mėgo dėl jo išlavintų
skaitymo iš lapo įgūdžių, sugebėjimo
atsižvelgti į vokalistų pageidavimus,
sceninės patirties. Ir 1961 m., padedant
A. Kučiūnui, Čikagos lietuvių operos
dirigentui, prasidėjo bendradarbiavi-
mas su šiuo teatru. Pradžia buvo ne-
lengva – teko ne tik akompanuoti, bet
ir eiti chormeisterio pareigas, nuo
1968 m. dirbti dirigento padėjėju. Tai
teikė retą galimybę pačiam paimti į
rankas batutą ir stebėti, kaip ją laiko
didieji scenos meistrai.   

Vienas pirmųjų A. Vasaičio kaip
dirigento prisistatymų žiūrovams įvy-
ko 1972 m. IV tautinių šokių šventėje.
Tuomet jam pačiam teko suorgani-

zuoti orkestrą ir parengti instrumen-
tines partijas. Naujasis amplua mu-
zikui patiko, tad po metų jis apsiėmė
surengti V.  Jakubėno autorinį kon-
certą. Pasak lietuviškos spaudos, žiū-
rovai žavėjosi jo lengvu, gracingu ir
tiksliu dirigavimu (,,Draugas”, 1973
lapkričio 27), tačiau pats dirigentas
juto, kad jam dar trūksta įgūdžių.
Juos įgyti padėjo laikas ir geri moky-
tojai. Vienas iš jų buvo University of
Hartford profesorius Vytautas Mari-
jošius, kuris 1974 m. Čikagos lietuvių
operoje pastatė G. Verdi „Kaukių ba-
lių” ir savo asistentą išmokė tiksliai
parodyti įstojimus bei pagerinti ma-
nualinę techniką. Šį kūrinį turėjo
progos padiriguoti ir A. Vasaitis. Apie
jaunąjį dirigentą buvo rašoma: „Jis la-
bai rūpestingai ir kruopščiai buvo
išstudijavęs operos partitūrą, dėl to jo
dirigavimas buvo laisvas. Svarbiausia,
jam pasisekė uždegti orkestrą ir visą
ansamblį pakilia dvasia” (,,Dirva”,
1974 balandžio 10). Nuo „Kaukių ba-
liaus” prasidėjo naujas etapas A. Va-
saičio gyvenime – jis galutinai savo
veiklą susiejo su operos scena ir tapo
vienu iš ryškiausių paskutiniųjų XX a.
dešimtmečių ir XXI a. pradžios lietu-
vių dirigentų Amerikoje.

Apžvelgdamas šį laikotarpį pats
dirigentas suskaičiavo apie 30 pasta-
tymų, parodytų Čikagoje, Toronte ir
Vilniuje bei kelis simfoninius kon-
certus. Į šį skaičių pateko žymiausi ita-
lų, austrų, prancūzų, vokiečių ir lie-
tuvių sceniniai kūriniai: G. Donizet-
ti „Meilės eliksyras” (1975, 1990, 2001),
„Lucia di Lammermoor” (1979, 2002),
G. Verdi „Nabucco” (1978), „Traviata”
(1985, 1989, 2000), „Otello” (1988, 1992),
„Kaukių balius” (2003), V. Bellini „Nor-
ma” (1993), A. Ponchielli „Lietuviai”
(1981, 1983, 1991), R. Leoncavallo „Pa-
jacai” (1980), P. Mascagni „Kaimo gar-
bė” (2003), J. Strauss „Čigonų baronas”
(1998), G. Bizet „Perlų žvejai” (1995) ir
„Carmen” (1999), C. von Weber „Ste-
buklingasis šaulys” (1982), V. Klovos
„Pilėnai” (1994, 2006), C.  Orff  „Car-
mina Burana” (1980), Violetos Urma-
nos atliekamos arijos iš operų bei jų
uvertiūros (2003). Diriguodamas Či-
kagoje lietuvių kalba statomiems spek-
takliams, A. Vasaitis su visa trupe sie-
kė išsaugoti dalelę Lietuvos, repre-
zentuoti savo šalį, žadinti patrioti-
nius tautiečių jausmus ir sulaukti tė-
vynės laisvės aušros. Apie tai byloja ir
1984  m. išleista plokštelė „Kad lik-
tum tu gyva”, į kurią buvo įrašyta vien
lietuviška muzika – chorinės dainos ir
operų fragmentai.

A. Vasaitis buvo tarp nedaugelio
išeivijos atlikėjų, apsilankiusių so-

In Memoriam 
pianistui ir dirigentui 

Alvydui Vasaičiui

vietinėje Lietuvoje. Pirmą kartą –
1985 m., po to ne kartą viešėjo ir 1988–
1995 m. Tai lėmė jo draugystė su dai-
nininku Virgilijumi Noreika, tuo metu
ėjusiu Lietuvos nacionalinio operos
ir baleto teatro direktoriaus pareigas.
Svečiui iš Čikagos buvo sudarytos są-
lygos ne tik pamatyti tėvų kraštą, bet
ir stoti prie dirigento pulto, atliekant
tuo metu Vilniuje rodomas operas –
„Traviata”, „Otelllo”, „Lietuvius” bei
teatrui švenčiant jubiliejinius gimta-
dienius (1990, 1995). Dirigentas pasi-
dalijo įspūdžiais su šio straipsnelio
autore: „Mano tikslas ir noras buvo
puoselėti kultūrinius ryšius, kurių
dėka eilė Lietuvos solistų dalyvavo
daugelyje Čikagos lietuvių operos spek-
taklių”. Taip buvo nutiestas muzikinis
tiltas per Atlantą tarp abiejose jo pu-
sėse gyvenančių lietuvių. Už nuveiktus
darbus 1973/1974  m. šis lietuvių pia-
nistas ir dirigentas buvo apdovanotas
Vydūno fondo premija, 2000 m. – JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta-
rybos muzikos premija, o 2003 m. Lie-
tuvos Prezidento įsakymu už nuopel-
nus Lietuvai – Komandoro kryžiumi. 

Sunku šiandien suvokti, kad Al-
vydo Vasaičio jau nėra tarp mūsų. Ne-
tekome puikaus, išmintingo, darbš-
taus, kilnaus bei kuklaus žmogaus ir ta-
lentingo muziko. Išėjo jis paskui Či-
kagos lietuvių operos veteranus Ana-
pilin, kur skamba angelų giesmės ir
dangiškų trimitų garsai. Belieka tik nu-
lenkti galvą prieš šią taurią asmenybę,
kurios vardas jau įrašytas į lietuvių
muzikos istoriją, ir saugoti buvimo
kartu su juo atmintį. 

Danutė Petrauskaitė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

AlvydasVasaitissudirigentobatuta.1980m.

Vilniuje1988m.

MuzikokeliąA.Vasaitispradėjonuofortepijonostudijų.1973m.
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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

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

Ilgamečiam Čikagos lietuvių operos dirigentui

A † A
Maestro ALVYDUI VASAIČIUI

mirus, reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą žmonai
VITALIJAI, dukrai SIGAI, sūnui VALDUI su žmona AND-
REA ir visai šeimai bei artimiesiems.  

Ilsėkitės ramybėje, mūsų mielas Maestro ir teskam-
ba Jums angelų balsai.

Liūdintys buvę Čikagos lietuvių operos nariai –
Elytė Ablingytė, Irena Meilienė, Dalia Stankaitienė,

Gražina Stauskas, Gražina Bičiūnaitė-Santoski,
Ramunė Račkauskienė, Dalius Dunčia, 

Nelia Paulauskaitė ir Daiva Petersonaitė 

Mirus

A † A
Maestro ALVYDUI VASAIČIUI

Lietuvių Opera reiškia nuoširdžią užuojautą jo šeimai
– žmonai VITALIJAI, sūnui VALDUI su žmona ANDRE
ir dukrai SIGAI. Ačiū už skambias dainas ir nuostabias
operas. 
Liūdime kartu su artimaisiais.

Čikagos Lietuvių Opera

PROPERTY TAXES DUE AUG. 1, 2019

DOWNLOAD YOUR TAX BILL FOR YOUR RECORDS

,,Saulutės” narei
A † A

BIRUTEI PREIKŠTIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir
ar timiesiems.

Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”

A † A
ROMAS BUČAS

Mirė š. m. liepos 18 d. Willowbrook, IL
Gimė 1947 m. kovo 4 d. Lietuvoje. 
Gyveno Willowbrook, IL.
Nuliūdę liko: žmona Aušra Bučas, sūnus Andrius su žmona Lau-

ra, duktė Asta Bučaitė su vyru Nerijumi Gerdvila, 5 anūkai ir kiti
giminės Lietuvoje.

Atsisveikinimas su velioniu bus pirmadienį, liepos 22 d., nuo
9 val. iki 10 val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Le-
 monte, kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sie-
 lą. Po Mišių a. a. Romas Bučas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinė -
se.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
www.petkusfuneral homes.com
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INSURANCE AND FINANCIAL

Notarinės

paslaugos

NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207

Hickory Hills, IL  60457

Fax: 708-851-4777

708-433-7777

Vilma
Virginija

Įvairių 

rūšių 

draudimai!

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536W.63Street
Chicago,IL60629

(Skersaigatvęnuo„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

Chicago Lyric Opera 2019 Season Preview
FRIENDSHIPGARDENS.ORG – 219-878-9885 –

TICKETS: $45 OR $50 
PREMIUM SEATING • FRONT FOUR ROWS

LietuviųFondaspraneša,kadiki2019m.rugsėjo1d.papildomaipriimame
paraiškas2019m.LFparamaigauti.ElektroninęparaiškąrasiteLFtinklala-
pyje:

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/

Papildomamsvarstymuipriimamiprašymai,kuriųteikėjasdėlsvarbiųprie-
žasčiųnespėjopateiktiperpirmąjį 2019m.paraiškųpriėmimąarbanetikėtai
atsiradonaujasprojektas.

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

� Tęsiasi PLC kino filmų pievelėje sezonas!
Filmai bus rodomi: liepos 26 d., rugpjūčio

9 d., rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 6 d. Rengi-
nio pradžia – 7 val. v. (filmas prasideda sau-
lei nusileidus). Vieta – PLC pikniko aikštė. Fil-
mai nemokami. Renginio metu veikia baras.
Pirkdami gėrimus ir užkandžius, jūs remia-
te Pasaulio lietuvių centrą.

Prisijunkite prie mūsų, kartu prisimindami unikalų istorinį įvykį – Baltijos kelią. 
Veiksmo vieta – vakarinė pieva prie Kapitolijaus pastato Washington, DC.

Laikas – penktadienis, rugpjūčio 23 d., nuo 1 iki 2 val. p. p.
Laukiame visų tautų atstovų! 


