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Įgūdžiai be vaizduotės yra amatas, o vaizduotė be įgūdžių – modernus menas – Tom Stoppard

Kultūros židiniuose gyvenimas ir
vasarą nesustoja – 4–5 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Kaip geriau įdarbinti 
,,Google”? – 8 psl.

Prof. Ryčio Prekerio kelias
buvo paremtas darbu ir truputėliu sėkmės

Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija penkiems išeivijoje gy-
venantiems lietuviams skyrė

premijas už tarptautinio lygio moks-
lo laimėjimus ir bendradarbiavimą su
Lietuva. Premijomis, kurios skiriamos
nuo 2007 m. (iki šiol yra gavę 34
mokslininkai), 2019 m. bus apdova-
noti: lituanistas Giedrius Subačius ir
biomedicinos srities mokslininkas
Rytis Prekeris iš JAV, Izraelyje dir-
banti genetikė Lina Basel-Salmon,
humanitarinių mokslų daktarė Dalia
Staponkutė iš Kipro ir Vokietijoje gy-
venanti lingvistė Sandra Petraškai-
tė-Pabst. Visi premijos laureatai
savo akademinį kelią pradėjo Lie-
tuvoje. Premijų tikslas – skatinti iš-
eivijos mokslininkus puoselėti lietu-
vybę ir siekti, kad jie garsintų Lietu-
vą, palaikytų glaudžius ryšius su Lie-
tuvos mokslo bendruomene, aktyviai
dalyvautų užsienio lietuvių ben-
druomenių veikloje. Iškilminga moks-
lo premijų teikimo ceremonija numa -
toma lapkričio 14-16 d. Kaune vyk-
siančio XVI Pasaulio lietuvių moks-
lo ir kūrybos simpoziumo metu.

– 7 psl. Prof. Rytis Prekeris myli kalnus. Su draugužiu kalno viršūnėje Colorade. 

Apie tai, kad Vilniuje ir kituose mūsų gimtinės
miestuose apsilankę JAV turistai negali atsi-
džiaugti kelione ir apie ją skleidžia žinią savo

draugams, pasakojo Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus direktorė Rita Janz. Ji neseniai grįžo iš Lie-
tuvos, kur lydėjo amerikiečių grupę. Balzeko lietu-
vių kultūros muziejus kasmet organizuoja vieną
arba dvi keliones į Lietuvą. Įdomu tai, kad kasmet
į muziejaus rengiamų kelionių programą patenka
naujų turistinių ir neturistinių vietų.        – 4 psl.

Keliautojai apžiūri tautodailininko Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūras. Ritos Janz nuotr.

Ar tik turistinė Lietuva domina amerikiečius?

Vasara – atostogų ir kelionių sezonas. Šiuo metų lai-
ku viena iš populiariausių mūsų tautiečių atostogų
krypčių – skrydis į Vilnių. Tačiau tarp šiuo maršru-
tu skrendančių lietuvių kasmet vis daugiau pasitai-
ko amerikiečių, kurie ,,atranda” Lietuvą. Susižavė-
ję šiuo atradimu, juo dalijasi su giminaičiais, kai-
mynais, bendradarbiais, o ir patys pažada sau dar
ne kartą aplankyti iki šiol nepažintą nuostabią šalį
prie Baltijos jūros.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
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KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Ieškantys antisemitizmo Berlyno Lietuvių aktyvistų
fronto (LAF) veikloje turėtų savęs paklausti, kodėl jų
taikinyje Kazys Škirpa, o ne, pavyzdžiui, Bronys Rai-
la, vienas iš svarbesnių LAFo veikėjų?

Škirpa buvo liaudininkas, būtent, priklausė par-
tijai, kuri nuo dvidešimto amžiaus pradžios, kada
jie liaudininkais dar nesivadino ir nebuvo par-

tija, dažnai ir aštriai kritikavo antisemitizmą. 1918–
1919 metais Škirpa Vilniuje užėmė karo komendan-
to padėjėjo pareigas. Iš to laikotarpio žinomi keli jo
rašiniai. Jie nepalieka abejonės, kad žydai, jo su-
pratimu, kaip ir kitos tautinės mažumos, turi būti pla-
čia autonomija besidžiaugiantys pilnateisiai Lietu-
vos piliečiai. Jis atmeta kai kurias kraštutinių so-
cialistų siūlomas reformas, nes jos didintų prieš žy-
dus nukreiptų pogromų pavojų. (Plačiau tai aprašiau
,,Kultūros baruose”, 2018 metais, nr. 10, p. 81–82). 

Vien už jo darbą tada, Vilniuje, Škirpa vertas pri-
siminimo ir pagarbos. Juo labiau – Vilniuje.

Aišku, tai – jaunasis Škirpa. Dvidešimt metų ne-
priklausomos Lietuvos valstybės raidos ir metai so-
vietinio teroro jo galvosenoje galėjo palikti pėdsakų.
Bet tai dar reikėtų įrodyti. Tačiau minėti Škirpos ra-
šiniai yra pradžia, kurios bet koks sąžiningas jo kri-
tikas ignoruoti negali. Norintys Škirpai primesti anti-
semitizmą privalo parodyti, kodėl ir kada jis savo nu-
sistatymą pakeitė. Vienas kitas nežinomos kilmės sa-
kinys, randamas LAF’o tekstuose, daugiaprasmis, iš
konteksto ištrauktas, to uždavinio neatlieka. Škirpos
kritikai privalo atsiminti, kad civilizuotame pasau-
lyje kaltė įrodoma ne dogmomis ar miglotomis ben-
drybėmis, bet patikrintais faktais.

Tuo metu Raila, bent jau LAF’o veiklos rėmuose,
yra parengęs antisemitinių tekstų, nors ir čia kyla ne-
aiškumų ir abejonių. Raila rašė daug, vartojo daug
slapyvardžių. Kokios buvo jo pažiūros prieš karą, nu-
statyti sunku. Faktas, kad Vytautas Alantas, draugas,
su kuriuo Raila traukėsi į Vokietiją, yra paskelbęs ant-
isemitinių rašinių nepriklausomybės laikais. Tačiau,
lieka galimybė, kad kai kuriuos tekstus jis rengė ir
taikė vokiečiams, bandydamas LAF’o tikrųjų siekių
neparodyti. Šiaip ar taip, jeigu būtų Railos vardu pa-
vadintų gatvių, mokyklų, ar pastatytų jam pamink-
lų, remčiau žygius tai pašalinti. Nebent kas iškeltų
man nežinomų faktų.

Grįžtu prie pradžioje iškelto klausimo, kodėl
puolamas Škirpa, ne Raila? Atsakymas tik vienas:
Škirpa yra rezistencijos simbolis, o Raila nėra. Puo-
lamas Škirpa ne todėl, kad įrodyta jo kaltė, bet todėl,
kad jis pelningesnis taikinys. 

Kodėl nepuolami Impulevičius, Čenkus, kurių kal-
tė neabejotina? Kodėl puolami rezistentai? Kodėl ir
toliau puolamas Brazaitis, nepaisant to, kad Ameri-
kos kongresas jį tyrė ir kaltės nerado? Iškyla kitas
klausimas: kas buvo ir yra suinteresuotas diskredi-
tuoti mūsų rezistenciją?

Tarkime, kad keli dažnai cituojami tekstai iš tie-
sų atspindi LAF’o meto Škirpos galvoseną. Kas tada?
Iškyla kriterijų klausimas: ar vien tik šventuosius
leistina gerbti? Susiduriame su faktu, kad politiko-
je šventųjų nebūna. Lukiškių aikštės Leniną nu-
griauti reikėjo: tai komunistinio teroro ir okupacijos

Ar paminklai vien šventiesiems?
simbolis. Bet ar reikia nugriauti Cvirką? O jeigu Cvir-
ką, kodėl tada palikti Žemaitę? Sovietų garbintą, pa-
sakiusią daug piktų ir neteisingų dalykų apie kai ku-
riuos mūsų valstybės kūrėjus?

Šiuo metu Amerikoje paminklų klausimas kyla
dažnai: vyksta pikti ginčai svarstant, kuriuos jų nai-
kinti, kuriuos palikti. Yra ir trečia galimybė, būtent,
gretimai pastatyti naujus. Pavyzdžiui, mieste, ku-
riame paskelbta civilinį karą įžiebuosi konfederacija,
pietiečių kareiviui pagerbti paminklas išliko, bet ne-
toli pastatyta juodaodžių vergiją, segregaciją, disk-
riminaciją primenanti panorama.

Amerikoje gerbiamas prezidentas Franklin D.
Roosevelt. Jo nuopelnai dideli. Jo socialinė progra-
ma išgelbėjo kapitalizmą. Jis vienas iš Vokietijos nu-
galėtojų. Bet yra ir tamsioji pusė, visų pirma – Vo-
kietijos miestų bombardavimas. Nužudyta, pažei-
džiant visuotinai pripažintas karo normas, keli
šimtai tūkstančių nekaltų žmonių. Ne viena Amerika
ir ne jis vienas atsakingas. Bet kaip vyriausiasis ka-
riuomenės vadas jis galėjo terorą bent pristabdyti ir
to nepadarė. Šiuo metu aktualu, kad tarp motyvų
buvo ir rasinis. Jis buvo linkęs galvoti, kad pasau-
lyje nebus taikos, jeigu vokiečiai išliks gausi, galinga
tauta. Bombarduota su tikslu išnaikinti kuo daugiau
vokiečių, savotiškas galutinis vokiečių klausimo
sprendimas. Ar Vokietija iš Amerikos  turėtų rei-
kalauti to, ko reikalaujama iš mūsų?

Nuo pat savo administracijos pradžios Roosevelt
stengėsi nuslėpti Stalino nusikaltimus. Motyvai po-
litiniai: jis norėjo gerų santykių, nenorėjo, kad vi-
suomenėje kiltų pasipiktinimas. Smulkus lietuvius
liečiantis epizodas. 1942 metais būrelis Amerikoje gy-
venančių lietuvių prašė Ameriką imtis iniciaty-
vos, kad sovietai leistų tarptautinio Raudonojo Kry-
žiaus atstovams patikrinti lietuvių kalinių bei trem-
tinių būklę. Nieko iš to neišėjo: beveik tikra, kad
Amerika nežengė nei žingsnio. O būtų buvę išgelbėta
tūkstančiai badu mirštančių lietuvių. 1943 metais
būtų buvę per vėlu, bet 1942-aisiais, reikalas buvo ak-
tualus, nes ant pralaimėjimo ribos stovintiems So-
vietams Amerikos parama buvo gyvybiškai svarbi.

Ar amerikiečiai turėtų Roosevelt gerbti? Jis pa-
siekė kur kas daugiau negu Škirpa, bet jo nusikal-
timai nepalyginamai sunkesni. Jam pakako svertų
išgelbėti tūkstančius nekaltų žmonių. Tuo metu
Škirpa, – jeigu iš viso jis kaltas, – nusikalto nebent
tuo, kad per mažai kreipė dėmesio ir tokių, kaip Rai-

la ar voldemarininkai nedrausmino. 
Kitas klausimas – tebėra neaišku, ar tie keli

LAF’o prieš žydus nukreipti lapeliai buvo viešai iš-
platinti? Net jeigu ir taip, tai niekas ligi šiol nėra aka-
demiškai rimtai ištyręs, kada tai įvyko, kokiu mas-
tu tai buvo išplatinta, kokį poveikį tai turėjo? Spė-
lionės, kad tai GALĖJO paskatinti žydų persekioji-
mą ir lieka spėlionėmis, prielaidomis, interpretaci-
jomis. Tokiu pagrindu jokie sprendimai nepriimi-
nėjami.

Kiekvienu atveju didžioji atsakomybė tenka vo-
kiečių politikai. Jeigu ne okupacinė politika, nekaltų
žmonių karo metu būtų žuvę, tarp jų ir žydų, bet ho-
lokaustas Lietuvoje nebūtų įvykęs. Ką lietuviai
darė ar nedarė – reikšmės karo įvykių eigai tai ne-
turėjo.

Škirpa svajojo, kad po karo įvyks LAF’o kong-
resas, kuris nustatys pagrindines LAF’o pozicijas. Ti-
kimybė, kad mažumų, tarp jų ir žydų, klausimas būtų
iškilęs. Prieš karą dažnai girdėjosi nusiskundimų, kad
žydai per mažai stengiasi Lietuvos gyvenime daly-
vauti. Po karo nuotaikos galėjo būti kitokios. Gal būtų
įsigalėjus galvosena, kad kuo žydų mažiau, tuo geriau.
Tačiau verta atsiminti, kad daug Lietuvos žydų buvo
sionistai, būtent skelbiantys, kad žydai privalo grįž-
ti į savo tėvynę. Lietuvoje, pavyzdžiui, buvo žydų jau-
nuolių, dirbusių ūkiuose, kad persikėlę į Palestiną jie
mokėtų ūkininkauti. Žydų mokyklos rengė jaunimą
gyventi ne Lietuvoje, bet  Palestinoje. Hebrajų kalba
jose vyravo. Lietuvių buvo tik sustiprinta užsienio kal-
ba. Dažnai minimas LAF’o atsišaukimas apie visų
žydų išvarymą derinasi su žydų sionistų siekiais. Po
karo žydų atsikratyti norėję LAF’ininkai su sionistais
lengvai būtų radę bendrą kalbą.

Iškyla dar kitas momentas. Žiūrint į visus LAF’o
dokumentus aišku, kad žydų padėtis Lietuvoje jiems
nebuvo tarp svarbiųjų klausimų. Manau, kad jie žy-
miai per daug dėmesio skyrė būsimojo LAF’o sąjū-
džio ideologijai. Nerealiai svajojo, kad iš LAF’o iš-
sivystys visokių pakraipų lietuvius vienijantis są-
jūdis. Berlyne buvo lietuvių antisemitų, tarp jų tik-
riausiai Raila, voldemarininkai. Apie pokario tau-
tą svajojantis Škirpa, vienybės vardan, galėjo kai ką
toleruoti, pats tam nepritardamas, bet suprasta-
mas, kokia yra vokiečių politika. Jis gerai suprato,
kad ne lietuviai padėtį valdo, kad lietuviams tenka
tik laukti ir išnaudoti pasitaikiusias progas, neap-
sunkinant darbo mažai reikšmingais ginčais.



teris, elgesys ar įvaizdis, o tikslas. Galima ir kitaip
suformuluoti: kiekviena vienijanti asmenybė privalo
iškelti didį tikslą. Jei naujasis prezidentas neatras
arba nesuformuluos naujo aiškaus ir didelio politi-
nio tikslo Lietuvai, tai jam nepavyks pasėti tos vie-
nybės, kurią, tikiu, ir jis pats norėtų atnešti”, – rašo
ir politikos komentatorius Bernardas Gailius Delfi.lt,
savo straipsnį pavadinęs „Ramybės prezidentas”.

Vedė šalį per neramius istorijos vandenis

Populiariajam apžvalgininkui Andriui Užkal-
niui, kuriam teko išbandyti ir emigranto duonos, at-
rodo, kad: „Ji galėjo būti šalta, galėjo būti griežta, bet
ji niekada nebuvo abejinga ir niekada nesakė: ‘Čia
ne mano kompetencija’. Kaip geras bosas ji atsakė už
viską ir neklausė, ar čia jai galima kištis, ar ne. Kai
JAV prezidentas Barack Obama per savo neišmany-
mą ir naivumą bandė įtikti Rusijai Rytų Europos sąs-
kaita, D. Grybauskaitė rado geriausią protesto for-
mą. Nesusitikti. Nes šitą populiarusis Prezidentas tik-
rai pastebės ir tikrai atkreips dėmesį (beje, vėliau jis
labai meiliai su ja bendravo – Red.). Tai buvo puikus
žingsnis, kurio Lietuva nesuprato, bet vien tai buvo
Prezidentės charakterio ir ryžto parodymas. Prie Pre-
zidentės D. Grybauskaitės praėjo didžiulis Lietuvos
istorijos dešimtmetis. Ne tik euro įvedimas, bet ir di-
dieji skandalai ir pavojai, Vladimiro Putino įsi-
siautėjimas Rusijoje, Krymo aneksija, finansų krizė
(kuri griuvo ant Lietuvos kaip tik pasikeitus prezi-
dentams), didžioji emigracijos banga ir jos nuslopi-
mas ir atsisukimas atgal, prieš pat prezidentei pa-
liekant postą, ‘Snoro” banko problema ir taikus jo už-
migdymas, kad neplistų liga po visą Lietuvos finansų
sistemą, Britanijos ‘Brexit’ tragedija, kurios masto
mes kol kas dar nesuvokiame, Donald Trump išrin-
kimas JAV, pakeitęs istorijos eigą į tą pusę, kuri yra
labai paranki mums, nes tai buvo pirmas Preziden-
tas, kuris nuo mūsų nesislapstė ir aiškiai dėstė są-
lygas, kuriomis JAV gins Lietuvą – šie dalykai nebuvo
D. Grybauskaitės nuopelnas, bet būtent ji vedė šalį
per neramius istorijos vandenis. D. Grybauskaitę kal-
tino esant ‘konservatorių statytine’, bet ji niekada to-
kia nebuvo, tiesiog jos vertybės sutapo su konser-
vatyvia ideologija dėl paprastos priežasties: ekono-
mistai ir finansininkai yra visada konservatyvūs, nes
moka skaičiuoti ir žino iš kur atsiranda pinigai, ver-
tė ir turtas... Per dvi D. Grybauskaitės kadencijas Lie-

tuva tapo kaip niekad saugi, kaip nie-
kad turtinga, kaip niekad pilietiška, ir
šių metų prezidento rinkimai parodė
nepaprastą mūsų suaugimą: į antrąjį
turą išėjo kandidatai be populistinių
kvaišalų ir be pažadų apie visokio tur-
to perdalijimus. Jeigu reikėtų prie-
žasties pastatyti D. Grybauskaitei pa-
minklą, tai būtų suskystintų dujų
terminalas. Energetinė nepriklauso-
mybė yra Lietuvai svarbi taip, kaip
žmogui svarbi jo sveikata”. (Delfi.lt)

Prezidento darbotvarkė

Europos Parlamento narys, buvęs Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubilius straipsnyje
„Prezidento darbotvarkė” pateikia minčių ateičiai:
„V. Landsbergis asocijuojasi su Kovo 11-ąja, Sovietų
imperijos griūtimi ir Lietuvos valstybės atkūrimu bei
jos tarptautiniu pripažinimu. A. M. Brazauskas – su
suvaldyta lietuviškąja nostalgija praeičiai ir integ-
racijos pradžia. V. Adamkus – su vakarietiška in-
tegracija: derybomis ir naryste ES; D. Grybauskai-
tė – su priešstata Rusijos agresijai Ukrainoje ir
NATO įtvirtinimu Lietuvoje. Kas laukia Prezidento
G. Nausėdos?

Daugelis tikisi, kad jis bus švelnesnis, atviresnis,
palyginti su Prezidente D. Grybauskaite, kuri buvo
kieta ir sąmoningai tokį įvaizdį kūrė. Bet švelnumo
ar kietumo neužtenka, kad būtum ryškus Preziden-
tas. Švelnumas ar minkštumas gali būti net ir pa-
vojingas, nes gali pasirodyti, kad Prezidentas gali ne-
atlaikyti interesų grupių išorinio spaudimo. …G.
Nausėdai gali būti nelengva tapti ryškiu ir reikš-
mingu Prezidentu, ypač jei susiklostys, kad jam teks
būti Prezidentu tuo laikmečiu, kuris savaime nebus
ryškiau nuspalvintas nei užsienio, nei vidaus rei-
kaluose. Visiškai tikėtina, kad ir Europos Sąjunga,
ir Lietuva ateinančiu laikotarpiu pasižymės tik vis
labiau ryškesniais ekonominės ir politinės stagna-
cijos bruožais. Ypač Lietuva. Užsienio politika gali
nesudaryti galimybių Prezidentui G. Nausėdai kaip
nors išryškėti, o vidaus politikoje norėdamas būti ryš-
kus Prezidentas privalo turėti aiškią darbotvarkę.
Programinę darbotvarkę. Ir nebūti politiškai vieni-
šas. Nes tada liks tik protokolinis Prezidentas, tin-
kamas šventėms, iškilmingiems, bet neturiningiems
vizitams. Galima būti net ir žmonių mylimu Prezi-
dentu, bet mažai ką reiškiančiu valstybės gyvenime.
Panašiai kaip koks Švedijos monarchas”... (Delfi.lt)

Šiandien Lietuvoje stojo politinė ramybė, visi iš-
sikvėpė  – ir  tie, kurie buvo pakviesti į prezidenti-
nį balių,  ir  kurie  nebuvo,  o  ir  tie, kurie manė, kad
baliai  žmonių  sąskaita   yra  bereikalingas  išlai-
davimas,  tuo labiau kad D. Grybauskaitė tokių ne-
rengė. Vasara... ir dar atšauktas sausros pavojus... Tad
ilsėkimės ir ilsinkime savo dvasią ateities iššū-
kiams.
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Vieniems buvusioji Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė buvo valstybės vadovo etalo-
nas – tvirta, protinga, visada turėjusi savo
nuomonę, niekada neploninusi balso, kad
kam nors patiktų, nemokėjusi žiniasklaidos
rykliams, kad jie gerai apie ją rašytų; jai at-
stovaujant Lietuvos autoritetas pasaulyje
buvo aukščiausias per visą Nepriklauso-
mybės atkūrimo laikotarpį, po to, kai jai at-
stovavo Vytautas Landsbergis, ir t.t. Visa tai
ir dar daugiau nepatiko kitai daliai Lietuvos – esą
jos balsas buvo kaip generolo, jos valdos buvo
„ledo karalystė”, ji neturėjo vyro ir šeimos, jos tėvas buvo
raudonas ir ji pati baigė Leningrado universitetą ir t.t.

Vladimiras Laučius kapojo kirviu: „Lietuvos
prezidentūra pagaliau išbris iš dešimtmetį tru-
kusios posovietinio raugo stagnacijos ir pana-

šios į rusišką politinės kultūros duobės. Dalia Gry-
bauskaitė prieš traukdamasi iš posto ir dar anksčiau
išdalijo šiltas vietas ambasadose bei aukštus diplo-
matinius rangus savo ištikimųjų gvardijai. Tai Ru-
sijos politinei kultūrai būdingo nepotizmo demok-
ratiškai (vakarietiškai) pašvelnintos apraiškos. Tų
apraiškų per dešimt metų būta ne tik pačiame val-
dovės dvare, kurio režisierius Donatas Ulvydas dar
nesibaigus Grybauskaitės kadencijai sukūrė Krem-
liaus tradicijoms artimą propagandinį filmą. Ne-
potizmas palietė ir teisėsaugą, spec. tarnybas, teis-
mus. Kaip liudija žiniasklaidoje skelbta ir nebūtinai
skelbta informacija, teismuose, prokuratūroje, spec.
tarnybose prezidentės įtaka buvo, švelniai tariant,
gan juntama. ...Grybauskaitės laikais klestėjo favo-
ritizmas: vienos partijos buvo laikomos geromis, ver-
tomis valdžios, kitos – ne”. Toliau politikos komen-
tatorius pateikė liaupsių naujajam Prezidentui Gi-
tanui Nausėdai, bet čia pat susigriebė, kad per
anksti girti, nes žmogus dar net į postą neatėjo: „Gal-
būt po poros metų ar vėliau atsiras pagrindo tvirtinti,
jog kai kuriais atžvilgiais Grybauskaitė buvo geresnė
prezidentė ir išmintingesnė politikė už Nausėdą”.
(Delfi.lt)

Šia žeme nevaikšto dievai ir angelai, ja vaikšto
žmonės, kurie yra klystantys, ir Dalia Grybauskai-
tė buvo viena iš jų, kuri taip pat darė klaidų. Pvz.,
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai Vitalijus
Gailius ir Vytautas Giržadas Prezidentės buvo iš-
varyti iš tarnybos, o teismas vėliau įrodė, kad tai
buvo klaida (palyginkime su aukščiau cituotu V. Lau-
čium, kuris mano, kad prezidentė darė įtaką tei-
smams; šis faktas sako atvirkščiai – šiuo atveju tei-
smas nepritarė Prezidentės nuomonei). Prezidentė
pasimetė gal tik vieną kartą, ir tai turėjo siaubingų
pasekmių – ji ir jos aplinka nesuprato Garliavos įvy-
kių ir ilgokai, kad ir netiesiogiai, buvo teisėjos Ne-
ringos Venckienės ir jos rėmėjų pusėje. Visuomenė
susiskaldė ir susipriešino, ir tos dvasinės krizės pa-
sekmės juntamos dar ir šiandien. Gerai, kad profe-
sionaliai ir nepriklausomai dirbo teisėsauga, ir bu-
vusi teisėja pati atsidūrė teisiamųjų suole.

Nueinantis ir ateinantis 

Nors jau išrinktas naujas prezidentas, bet vis dar
atsiranda norinčių paspardyti buvusią Prezidentę ir
šiandien. Štai „Lietuvos rytas” papylė kaltinimų, ku-
rių dauguma neįrodyti, o ir šiaip šio žiniasklaidos
organo objektyvumu sunku pasitikėti, nes tai rusiško
kapitalo turinti įmonė, supykusi, kad dėl aferų
buvo uždarytas rusiško kapitalo bankas „Snoras”.
Naujojo prezidento laukia nelengvi išbandymai – jis
visada bus lyginamas su pirmtake ir dažnu atveju
pralaimės dar ir todėl, kad esamasis pareigūnas vi-
sada būna blogesnis už buvusį – lietuvio tokia natūra,
kad visada yra geriau kas buvo, o ne kas yra. (Pvz.,
politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka, kuris
daug metų visokiausiais žodžiais keikė D. Gry-
bauskaitę, jau keičia toną). Bet šiuo metu lūkesčiai
dar dideli – pavargusieji nuo politinių kovų G. Nau-
sėdos laukia kaip šventosios dvasios, nes jis žada būti
taikytoju. Pirmiausia – tai nerealu, to nepavyko pa-
daryti nė vienam prezidentui, antra, ne buvusioji pre-
zidentė buvo politinės erzelynės šaltinis, o nevykė-
liškos dabartinės politinės daugumos blaškymasis,
neturėjimas vienos linijos, atsitiktinės idėjos, kurių
imamasi ir nesugebama įgyvendinti. 

„Viešoji erdvė žmonėms atrodo kupina nesan-
taikos, kurią turėtų pašalinti kultūringas ir diplo-
matiškas prezidentas. Tai labai graži viltis, kurią rei-
kia gerbti. Tačiau tokio lūkesčio neįmanoma patei-
sinti. Manau, kad G. Nausėdai labai greitai paaiškės,
jog žmones iš tikrųjų vienija ne asmenybė, charak-

Mintys politinėje 
perkėloje
AUDRONė V. ŠKIUDAITė

K. Varnelio muziejus plačiau atveria duris

Jau 18 metų Vilniaus Senamiestyje veikiančius Kazio Varnelio namus-muziejų lankytojai galėdavo
aplankyti tik iš anksto užsiregistravę. Nuo šiol pasaulinio lygio menininko ir kolekcininko namus gali-
ma bus aplankyti savarankiškai. Lietuvos nacionalinis muziejus, kurio padalinys yra K. Varnelio namai,
viliasi, kad tai didins pasaulyje įvertinto, tačiau Lietuvoje ne kiekvienam žinomo dailininko ir jo per
daugiau nei 50 metų sukauptos unikalių meno kūrinių kolekcijos žinomumą ir prieinamumą.

Už kuklaus muziejaus pastato fasado ir niekuo neišsiskiriančių durų slepiasi daugiau nei 40 kam-
barių, o juose – per tūkstantį išskirtinių meno kūrinių.

Lietuvos nacionalinio muziejaus inf.

Dailininko studija Kazio Varnelio namuose-muziejuje. K. Stoškaus nuotr.
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Parodos atidarymo akimirkos Rengėjų nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

Kelionės naujiena – Orvidų sodyba

Balzeko lietuvių kultūros muziejus šių metų
kelionių į Lietuvą sezoną atidarė birželio pabaigoje.
Pirmoji amerikiečių grupė, lydima muziejaus di-
rektorės Ritos Janz, dešimčiai dienų buvo išvykusi
į Lietuvą. Ši kelionė buvo suplanuota pagal indi-
vidualią programą: jos metu aplankytos ne tik tra-
dicinės turistinės vietos – Vilnius, Trakai, Kerna-
vė, Kaunas, Rumšiškės, Palanga, Nida. 

Keliautojams buvo suteikta galimybė susipa-
žinti ir su kitais įdomiais Lietuvos miestais, į ku-
riuos rečiau užsuka turistų iš užsienio grupės. Nau-
ja, iki šiol nelankyta vieta – unikali Orvidų akmenų
sodyba, Kretingoje esantis restoranas ,,Pas grafą”,
kuris visus nustebino prabangia ir gardžia vaka-
riene. 

Amerikiečiai aplankė Lietuvos prezidento
Antano Smetonos dvarą, iš kurio buvo išlydėti su
dovanomis. Ukmergės savivaldybės kultūros ir tu-
rizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė kiek-
vienam įteikė po maišelį lietuviškų lauktuvių ir vi-
siems – tautiniu paveldu pripažintą gardų šakotį.  

Ar tik turistinė Lietuva domina amerikiečius?
Amerikiečiams patiko ir ,,Nuogas ruonis”

Grupė užsuko ir į Ukmergę, kur juos priėmė šio
miesto muzikos mokyklos moterų ansamblio ,,Canti-
lena” narės. Svečiai buvo pasitikti ir palydėti dainomis,
pavaišinti naminiais pyragais. ,,Cantilenos” ansamb-
lio moterys dar prisimena šią žiemą vykusią viešnagę
Čikagoje, kur lietuviams surengė kelis koncertus. Vie-
nas iš jų vyko Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 

Svečiuodamiesi Kėdainiuose, nedideliame  Lie-
tuvos miestelyje, amerikiečiai aplankė lietuvių kilmės
amerikietės Janinos Monkutės Marks muziejų, gro-
žėjosi tautodailininko Vytauto Ulevičiaus medžio dro-
žiniais. Keliautojai pasidžiaugė, kad pasirinkę mu-
ziejaus parengtą kelionę, Lietuvą galėjo pažinti ne tik
lankydami žymias vietas, bet ir susitikdami ir pa-
bendraudami su vietos gyventojais, valgydami lietu-
višką maistą, ragaudami Lietuvoje pagaminto alaus.
Vienas iš naujų šių metų kelionės maršrutų – eks-
kursija į Klaipėdos alaus bravorą ,,Švyturys” ir ten su-
rengta alaus degustavimo programa. Jos metu lanky-
tojams siūloma paragauti naujų ir nuolat atnaujinamų
alaus rūšių, tarp kurių buvo ir į šampaną panašus alus
,,Nuogas ruonis”.  

Turistai kaip didelį privalumą įvertino tai, kad ke-

lionės programa buvo planuojama pagal keliaujančiųjų
poreikius. Kai kurie keliautojai sakė, jog po kurio lai-
ko norėtų dar kartą sugrįžti į Lietuvą. Jie sakė būti-
nai patarsiantys savo draugams bent kartą pamatyti
Lietuvą. Grupėje buvo keli lietuvių kilmės amerikie-
čiai, kurie jau nebemoka savo senelių kalbos, tačiau
labai norėjo pamatyti jų gimtinę. Su jais keliavo ir šei-
mos narių, kurie iki šiol beveik nieko nebuvo girdėję
apie Lietuvą. Muziejui rengti keliones padeda kelionių
JAV esanti kelionių agentūra ,,Vytis” (JAV) ir Lietu-
voje įsikūrusi ,,Lithuanian Tours”. R. Janz pasi-
džiaugė, kad visą kelionę amerikiečius turistus lydė-
jo puiki, patyrusi gidė, anglų kalbos mokytoja Eimu-
tė Kuokštienė. 

Šiuo metu renkama dar viena grupė, kuri į Lietuvą
išvyksta rugsėjo 7 dieną. Kelionės organizatoriai no-
rintiems suteikia galimybę pagal poreikius papildyti
suplanuotą kelionės programą: padeda aplankyti tėvų
ar senelių gimtinę, susitikti su giminėmis. Visa tai –
už papildomą mokestį. 

Tie, kurie susidomėjo ir norėtų aplankyti Lietuvą,
kol kas dar ne per vėlu užsirašyti iki rugpjūčio 1 dienos.
Dėl išsamesnės informacijos galima skambinti į muziejų
telefonu 773-582-6500, kviesti Barbarą.  

Kėdainiuose, Didžiosios rinkos aikštėje – prie paminklo ,,Skrynia”, skirto Radviloms. Kokios  ,,Švyturio” bravoro naujienos? Ritos Janz nuotraukos

Ispanijos spalvos ir atspalviai Liutauro Jasiūno fotografijos paroda SLA galerijoje

Liutauro Jasiūno fotografijos paroda
,,Ispanijos spalvos ir atspalviai” buvo
atidaryta liepos 18 d. New Yorke – Su-
sivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA)
meno galerijoje.

Liutauras Jasiūnas pirmąjį savo fo-
toaparatą gavo dovanų septintojo
gimtadienio proga. Kurį laiką nuo-

traukas ryškino kartu su tėvu pačių
įrengtoje laboratorijoje. Vėliau sėk-
mingai perėjo į skaitmeninių nuo-
traukų erą. Pastaruosius trejus metus
Jasiūnas gyvena Ispanijoje, Madride,
ir įkvėpimo semiasi iš tenykštės ap-
linkos.

Kokia yra Ispanija? Ieškodamas at-
sakymo Liutauras Jasiūnas padarė
tūkstančius nuotraukų. Iš pradžių dai-
rėsi pietuose – tarp baltų, saulės išpli-
kytų Andalūzijos kaimų, landžiodamas
po skersgatvius ir siauručių gatvelių
užkaborius. Bandė užčiuopti esmę fo-

Flamenco šokėja      

toaparatu, gaudydamas ištaigingų to-
rerų kostiumų atšvaitus ir vos įžiūri-
mus stambaus buliaus kūno virpe-
sius. Mėgino surinkti žiežirbas, sky-
lančias iš po flamenco šokėjų batelių,
ir dar kaitresnes kibirkštis, lekian-
čias iš jų akių.

Paskui atrado Ispanijos šiaurę. Vi-

sai kitokią ir visai kitokių spalvų – ža-
lią, žvarbią, skalaujamą piktoko van-
denyno, pilną balų po lietaus, akme-
ninių kelių, gotikinių bažnyčių, eu-
kaliptų, stulbinamo grožio kamelijų
žiedų pavasarį, sidro ir jūros kriauklių. 

Po truputį žengiant į naujus laukus
Liutauro paletėje kaupėsi naujos spal-

vos, o Ispanijos portretas pildėsi nau-
jais bruožais – virš skardžio pakibu-
siais gyvenamųjų namų balkonais
Cuenca, kalnais, pavydžiai saugan-
čiais Montserrat vienuolyną, maurų
tvirtovėmis, riogsančiomis virš susi-
gūžusių miestelių stogų, jūros dugną
prisimenančiomis uolomis ir taikliais
pirmykščio žmogaus piešiniais.

Liutauras Jasiūnas kviečia jus
stabtelėti ir kartu pasigrožėti pažinti-
nės kelionės akimirkomis – Ispanijos
spalvomis ir atspalviais, spalvų ir at-
spalvių fiesta ir siesta. „Ispanijos spal-
vos ir atspalviai” – pirmoji jo paroda
SLA meno galerijoje.

Paroda vyks iki liepos 31 d. Lan-
kymas – tik iš anksto susitarus tel. 917-
501-3275.

SLA yra seniausia veikianti lietuviš-
ka organizacija, įsteigta 1886 metais. Ad-
resas: 307 W 30 St. New York, NY
10001. 

Parengė Vida Kuprytė

Fotografas L. Jasiūnas 
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RIMAS ČERNIUS

Vasara – poilsio, tingėjimo, atsipalai-
davimo metas, tačiau liepos 12 d. Či-
kagoje lietuviška veikla nepoilsiavo. Po-
piet „Draugo” patalpose vyko „Draugo”
laikraščio 110-ojo gimtadienio šventė.
Vakare daugelis šios šventės dalyvių nu-
vyko į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
pasiklausyti istoriko dr. Mindaugo Klo-
vos paskaitos apie Vilnių.  Inf.: Jaunas istorikas dr. Mindaugas

Klovas gimė Ignalinoje. Jis istorijos
mokslus Vilniaus universitete baigė
daktaro laipsniu. 2017 m. apginta di-
sertacija „Privačių dokumentų atsi-
radimas ir raida Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XIV a. pabaigoje –
XVI a. pradžioje (1529 m.)”. Ši diser-
tacija buvo pripažinta viena iš de-
šimties geriausių 2017 m. apgintų di-
sertacijų. M. Klovas kartu su kitais lau-
reatais LR prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės buvo apdovanotas iškil-
mingoje ceremonijoje, kuri vyko Pre-
zidentūroje. Šiuo metu M. Klovas
dirba Lietuvos istorijos institute Vil-
niuje.  

Ramiojo vandenyno rajono skautai jau 53-ąjį kartą su-
sirinko į legendinę stovyklą „Rambynas”, įsikūrusią
San Bernardino kalnuose esančiame Holcomb slėnyje,
visai šalia Big Bear ežero. Liepos 14–15 d. savaitgalį
joje šurmuliavo apie 170 skautų ir beveik 100 svečių.

Ar žinojote, kad stovykla vyksta lietuviams pri-
klausančioje žemėje? Šios vietos istorija išties uni-
kali. 1951 m. į JAV Vakarų pakrantę atvykę lietuviai

atgaivino lietuviai atgaivino Vokietijoje tarp išeivių
gimusį „Žalgirio” tuntą, o 1957-aisiais oficialiai
įsteigtas Ramiojo vandenyno rajonas. Skautų dau-
gėjo, o stovyklas rengti valstybiniuose parkuose
darėsi vis sudėtingiau, todėl 1966 m. buvo lietuviai
įsigijo beveik 5 hektarų (12 akrų) sklypą. Tuomet jis
kainavo beveik 11 tūkst. dol., o pinigus šiam pirkiniui
aukojo 300 šeimų ir organizacijų. Surinkti 6255 dol.,
trūkstamus 4,700 dol. paskolino Lietuvių kredito koo-

peratyvas Los Angeles.
7500 pėdų aukštyje esanti lietuvių žemė apsupta

daugybe žmonių iškastų duobių. Daugiau kaip prieš
130 metų apylinkėse medžiotojas Bill Holcomb gar-
sėjo gebėjimu nušauti mešką viena kulka ir sekda-
mas mešką kartą atrado kalnų slėnį. Jame medžio-
tojas rado aukso ir slėnį užplūdų tūkstančiai laimės
ieškotojų.

„Vakarų vėjai”

CHICAGO, IL

SAN BERNARDINO, CA

Rambyno stovyklavietė įkurta lietuvių nupirktoje žemėje. Kasmet čia vasaroja šimtai skautų LR generalinio konsulato LA tinklaraščio nuotr.

Lietuviai Vilniuje: kada jų ten buvo mažiausia? 
Prieš renginį Balzeko lietuvių kultūros muziejuje dr. Mindaugas Klovas su žmona Jelena. Paskaita apie Vilniaus gyventojus sudomino nemažai klausytojų.

Virginijos Petrauskienės nuotraukos

ventojų procentas pakilo iki 50 proc., o
2018 m. jau siekė 70 proc. 

Po paskaitos, kuri buvo iliustruo-
jama skaidrėmis, vyko aktyvios dis-
kusijos. Pateikta nemažai klausimų,
kurie M. Klovą maloniai nustebino. Jis
teigė Lietuvoje visuomenei skaitomo-
se paskaitose tiek klausimų nėra su-
laukęs. Čikagos lietuviai, kaip ir anks-
čiau, be Vilniaus nenurimsta.

Stovyklaujame „Rambyne”

Dalyvius su paskaitininku supa-
žindino daktaras Linas Sidrys. M. Klo-
vos paskaitos tema – „Vilnius, Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės sostinė –
daugiatautis miestas be lietuvių?”
Tema, kurią nusako pavadinimas su
klaustuku, šiek tiek provokuojanti.
M. Klovas apžvelgė Vilniaus miesto gy-
ventojų istoriją nuo Gedimino laikų iki
dabarties. Paskaitos pradžioje jisai
pranešė žinią, kad 2023 m. Vilnius
švęs 700 m. jubiliejų.  

Iš M. Klovos paskaitos susidarė
įspūdis, kad istorikams sunku nusta-
tyti, kiek Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės metais Vilniuje gyveno lie-
tuvių. Vienas skaičiavimo būdas re-
miasi Vilniaus mieste veikusiomis re-
liginėmis bendruomenėmis. Vilniuje
gyveno katalikai, ortodoksai, musul-
monai (totoriai), žydai, protestantai.
Tačiau katalikams priklausė ne tik
lietuviai, bet ir daugelio kitų tautų
žmonės. 

Nors lenkų istorikai mėgsta teig-
ti, kad Vilniuje gyvenantys lietuviai su-
darė miesto gyventojų mažumą, ta-
čiau kai kurie šaltiniai leidžia many-
ti, kad ne visuomet taip buvo. 1566 m.
Vilniaus miesto „pagalvių mokesčio”

sąrašuose randama daug lietuviškų
pavardžių, tokių, kaip Grigas, Rudis,
Žvirblis, Baibokas… XVII a. pradžioje
Šv. Jono bažnyčios vestuvių ir krikšto
knygoje yra 40 000 lietuviškų vardų.
XVI–XVII a. Vilniaus burmistro parei -
gos dažnai atitekdavo lietuviams, pvz.,
broliams Motiejui, Jonui Rudaminoms,
Mikalojui Steponavičiui ir kt.   

XVI a. vid. – XVII a. pr. Vilniuje įsi-
galėjo lenkų kalba. XVII a. Šv. Jono baž-
nyčioje nebebuvo pamokslų lietuvių
kalba. Jie buvo sakomi lenkiškai. Bet
katalikų buvo ir kitų tautybių. Pvz., Šv.
Mikalojaus bažnyčioje melsdavosi vo-
kiečiai katalikai. XVI a. Vilniuje apsi-
gyveno italai katalikai. XVII a. viduryje
Vilnius prarado bent pusę savo gy-
ventojų, kai Maskvos kariuomenė
miestą okupavo ir jame siau tė maras.
Lietuvių Vilniuje sumažėjo.  Paskaito
autorius pateikė Vilniaus gyventojų
statistiką XIX a. pabaigoje, kuri liudi-
jo lietuvių tautos nenaudai: tada 40
proc. Vilniaus gyventojų sudarė žy-
dai, 30 proc. lenkai, 20 proc. rusai, 4
proc. baltarusiai, o tik 2,1 proc. – lie-
tuviai. XX a. septintajame dešimtme-
tyje jau 33 proc. Vilniaus gyventojų
buvo lietuviai. 1989 m. lietuvių gy-

Muziejaus direktorė Rita Janz dėkoja pas-
kaitos autoriui. 
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pagaliau, atrodo, supratau magneto skleidžiamą
energiją. Nepaisant to, kad prieš metus, 2018-ųjų va-
sarį, susiruošęs į Lietuvos šimtmečio iškilmes Vilniu-
je, vos neišlipau iš lėktuvo, o ir visa pirmoji savaitė
buvo sunki, niūri – ne tik dėl vyravusių ypatingų šal-
čių, bet ir dėl patriotinio pakilimo stokos (o jo tikė-
jausi), lygiai po metų į širdį vėl įsimetė kažkoks ne-
ramus troškimas pakartoti kelionę. Tikriausiai jį lėmė
ano buvimo geroji patiris – staiga tarsi iš niekur at-
siradęs Vasario 16-osios šventiškumas, galimybė
savo akimis pamatyti Signatarų namuose išstatytą
1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą,
kiti teigiami įspūdžiai, nuo kurių suvirpėjo širdis ir ku-
rie leido suprasti – taip, aš esu Tautos dalis.

Šiemet tokiu pačiu metu ir vėl ryžausi pakelti spar-
nus Marijos Žemės link. Išdžiūvusios pernykštės aša-
ros liko praeities stalčiuje. Šiemet vykau su šypsena
veide ir entuziasto alkiu širdyje – juk laukia manęs tik-
rieji namai, kuriuose nors ir negimiau, bet ganėtinai
ilgai gyvenau, jei ne kūnu, tai siela.

Taigi, iš Dariaus ir Girėno pasisėmęs ryžto nu-
tariau darsyk perskristi didingą vandenyną.
Pernai gavęs deguto šaukštą iš skandinavų oro

linijų,  rinkausi alternatyvų kelią. Jų nėra daug – be-
veik visos avialinijos ima mokestį už kiekvieną la-
gaminą. Kelionės agentas Donatas patarė: ,,Skrisk  su
LOT’u. Nauji lėktuvai. Patogus laikas. Vienas laga-
minas – nemokamai”. Nuspręsta.

Vasario 16-tąją šiemt kartu su žmona atšventėme
savo mėgstamoje vietoje – Lyric operoje, kur tą va-
karą skambėjo Verdi ,,La Traviata”. Pakili nuotaika
išliko iki pat skrydžio pirmadienio vakare.

Za wolność naszą i waszą 

Vakarinis 10-tos valandos skrydis iš Čikagos idea-
lus. Lėktuvas pakilo laiku. Laisvų vietų nemačiau,
tačiau sėdėjau prie lango – patogu. Su LOT’u nesu
skridęs gal daugiau nei tris dešimtmečius. Nesu-
prantu kodėl – lūkesčiai pasiteisino šimtu procentų! 

Po skanios vakarienės ir lenkiško putojančio (už
kurį nereikėjo papildomai mokėti), susiruošiau nu-
snausti. Net neužsidėjau ausinių. Tačiau viena
akim stebiu, ką kaimynas ekrane žiūri. Stebiu pen-
kias minutes, dešimt. Be garso. Smalsumą sužadino
istoriniai kadrai. Pasiduodu – įsijungiu filmą ir pats.
Rodo ,,Gorączka” (,,Karštinė”), 1981 m. garsios rež.
Agnieszka Holland sukurtą filmą apie sudėtingą Len-
kijos kelią į nepriklausomybę XX a. pradžioje. Šiur-
pūs 1905–1907 m. įvykiai priminė, kiek daug ben-
drumo mūsų šalių likimuose nuo pat LDK laikų. Beje,
generolo Jaruzelskio komunistinė valdžia ką tik ek-
ranuose pasirodžiusį filmą, atspindintį tikrą, brutalų
rusų okupanto veidą Lenkijoje, buvo uždraudusi. Rei-
kėjo skanaus lenkiško pyragaičio, kad po šio filmo
visgi suimtų miegas.

Į Varšuvą atskridome dar prieš numatytą laiką.
F. Chopin oro uostas – modernus, erdvus, švarus ir
patogiai suprojektuotas. Kaip ir gali tikėtis, jame ne-
trūksta kavinių, restoranų, įvairių parduotuvių,
siūlančių prekių be muito. Tačiau kas mane la-

biausiai nustebino – tai dėmesys savajai kultūrai. Oro
uosto erdvėse vyko paroda ,,Lenkiškas šeimyninis al-
bumas”. Rodomos 200 geriausių lenkų tapytojų dar-
bų reprodukcijos, tarp jų net 150 portretų. Tai Olga
Boznańska, Józef  Chełmoński. Juliabn Fałat. broliai
Gierzmscy, Jacek Malczewski, Józef  Mehoffer, Sta-
nisław Witkiewicz, Leon Wyczółkowski. Stanisław
Wyspiański bei daugelio kitų korifėjų palikimas. Pa-
naudota pati naujausia XXI a. technologija. Parodą
galima stebėti ir per ,,Messenger” bei ,,Instagram”.
Ji specialiai buvo paruošta Lenkijos Nepriklauso-
mybės šimtmečiui.

Parodos apibūdinime lenkų ir anglų kalbomis
žiūrovui aiškinamas sumanymas: ,,Ką  mes norime
atsiminti? Savaime suprantama – žmones. Jų veidus
ir visas priežastis, kodėl jie mums svarbūs. Prisi-
mename ir vietoves. Šių vaizdų negalime atsisaky-
ti – net ir jei norėtume. Antra vertus, jų dėka mes at-
simename daugiau. Mes galime juos saugoti ir su-
teikti naują prasmę ateinančioms kartoms. Lenkijos
nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga mes
pažvelgėme į vaizdų rinkinį, kuris sudaro lenkišką
identitetą – mūsų jungtinį šeimyninį albumą. Ne-
svarbu, kas mes esame ir iš kur mes kilę. Laisvoji
Lenkija priklauso visiems!”

Šalis, kur įkalinta siela
Po metų sugrįžus į Vilnių: viešnagės įspūdžiai (I)

Patikrinu skrydžio infor-
maciją ir pasidomiu orais –
Varšuvoje +12 Celsijaus, Vil-
niuje –  8 C (temperatūra žy-
miai svetingesnė nei pernai!),
tuo tarpu paliktoje Čikagoje –
10 C. Ką gi – mintimis aš jau
Vilniuje.

Atrodo, gimsta 
naujos tradicijos

Vilniuje atsiradau laiku.
Lagamino taip pat ilgai laukti
nereikėjo, ir štai aš jau savo be-
sišypsančio bičiulio iš Prienų
Romo Vilčinsko glėbyje. Kelią
į Vokiečių 20 Senamiestyje
mūsų pabalnotas žirgas jau
puikiai žino. Su bičiuliu ne-
trukus teko atsisveikinti – sku-

bėjo namučių link, mat jam, gimnazijos mokytojui,
reikia anksti keltis. Bet išsiskyrėme neilgam.

Mano butukas spindėjo – pasitiko toks mielas,
kokį jį prieš metus ir palikau. Kaip pastebėjo kitas
bičiulis, ,,Pavilnių” leidyklos savininkas Vytautas Li-
sauskas, jame vyrauja ypatinga aura. Gera man – ne
visi yra palaiminti tokia dvasinga aplinka.

Didelio nuovargio po ilgo transatlantinio skry-
džio nejaučiau. Teigiamai veikė šiltas oras. Apsukau
ratą gerai pažįstamomis gatvelėmis, akimis ieško-
damas, ar kas pasikeitė? Lyg ir nieko naujo…  nau-
jų restoranų nepastebėjau, esantys nebankrutavo.
Grįždamas į Vokiečių gatvę stabtelėjau ,,Vynoteko-
je” ir užsisakiau tą patį, ką ir pernai – porciją cepe-
linų ir ,,Kalnapilio” putojančio. Net ir prie to paties
staliuko atsisėdau – tebūnie tai nauja tradicija!

Nukelta į 11 psl.

Butukas pasitiko toks pats mielas, kokį ir palikau. Totorių gatvėje įsikūręs mano mėgstamiausias antikva-
riatas.

Pas bičiulį Zigfridą sklinda nuostabūs praeities garsai.

Pirmoji vakarienė ,,Vynotekoje” tampa tradicija.

Varšuvos F. Chopin oro uoste – nuostabi Lenkijos dailės pa-
roda.

Kasdieninis pasilabinimas su kiemo kaimynu – Reformacijos
pradininku Martinu Liuteriu.
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Atkelta iš 1 psl.

Šiandien „Draugas” pristato vieną iš laureatų – prof.
Rytį Prekerį, University of Colorado (Denver) Medici-
nos mokyklos profesorių, kuris yra vienas žymiausių
pasaulyje epitelinių ląstelių biologijos bei tarpinio kū-
nelio susiformavimo ir vaidmens kancerogenezėje ty-
rėjų. Jis yra ir kviestinis profesorius Lietuvos sveika-
tos mokslų universitete, kartu su šiuo universitetu vyk-
do bendrą vėžio tyrimų projektą.  Pateikėme profe-
soriui keletą klausimų.

Gerb. Profesoriau, „Draugo” skaitytojai taip pat norė-
tų šį tą suprasti iš Jūsų tyrimų srities. Pvz., kas tas „tar-
pinis kūnelis” ir koks jo vaidmuo kancerogenezėje? 

Tarpiniai kūneliai tėra tik viena mano laborato-
rijos tyrimų sritis. Mes taip pat studijuojame ląstelių
migraciją ir dalijimąsi, ypač naviko augimo ir me-
tastazės metu. Dalis mano laboratorijos taip pat stu-
dijuoja epitelines ląsteles ir jų funkciją embriono vys-
tymosi metu. Kadangi daugelis „solid“ navikų yra kilę
iš epitelinių ląstelių (krūties, prostatos, žarnyno, ka-
sos, plaučių ir odos navikai), tai epitelinių ląstelių ty-
rimai taip pat susiję su kancerogeneze.

Tarpiniai kūneliai yra geriau žinomi anglišku ter-
minu „midbodies”. Tarpiniai kūneliai buvo pirmą
kartą aprašyti vokiečių mokslininko dr. Walther
Flemming prieš 150 metų, tad kartais jie vadinami
Flemmingo kūneliais. Tarpinis kūnelis – tai unika-
li ląstelės struktūra, kuri susiformuoja tik ląstelės da-
lijimosi metu ir egzistuoja tarp dviejų besiformuo-
jančių naujų ląstelių. Dabar jau gerai žinoma, kad tar-
pinis kūnelis reguliuoja ląstelės dalijimąsi. Tačiau
prieš maždaug dešimt metų, remiantis mano ir kelių
kitų laboratorijų tyrimais, buvo atrasta, kad pasida-
lijus ląstelei, tarpinis kūnelis yra išmetamas į tarp-
ląstelinę erdvę. Įdomiausia, kad šitie išmesti tarpiniai
kūneliai gali perduoti signalą aplinkinėms ląste-
lėms ir reguliuoti jų dalijimąsi ir kamienines savy-
bes. Taip pat paaiškėjo, kad vėžinės ląstelės gali įsi-
savinti tuos tarpinius kūnelius, ir tai skatina jų ag-
resyvumą ir metastazę. Taigi vienas iš mano labo-
ratorijos tikslų yra išsiaiškinti, kaip vėžinės ląstelės
įsisavina tuos išmestus tarpinius kūnelius ir kaip tie
tarpiniai kūneliai skatina naviko augimą ir metastazę. 

Kokios, Jūsų nuomone, priežastys, kad iki šiol nėra vais-
to nuo vėžio, kaip yra beveik nuo visų kitų ligų – prarijai pi-
liulę (piliulių) arba ką nors išpjovei – ir sveikas?

Vėžys nėra viena liga, nes vėžio klinikinės savybės
priklauso nuo vėžio kilmės. Tai reiškia, kad priklau-
somai nuo to, iš kurio audinio ląstelių vėžys kilo ir ko-
kia mutacija sukėlė tą vėžį, priklausys gydymo būdas.
Netgi augliai, kilę iš to paties organo, kaip krūties ar
prostatos, gali būti labai skirtingi, ir vaistai, kurie pa-
deda vienam pacientui, gali visiškai neveikti kitam. Ap-
skritai dabar onkologinė medicina juda link „perso-
nalios medicinos”. Idėja yra ta, kad kiekvieno paciento
vėžinis auglys yra skirtingas ir reikalauja unikalaus
gydymo. Problema ta, kad ne visada aišku, kodėl kai
kurie piktybiniai augliai nereaguoja į standartinius
vaistus arba kodėl po kelių metų vėžys atsinaujina.

2019 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas prof. Rytis Pre-
keris. 

Prof. Ryčio Prekerio kelias
buvo paremtas darbu ir truputėliu sėkmės

Prof. Rytis Prekeris (centre) su bendradarbiais iškeliavo į žygį sniegbačiais.

ninkai „dirba” su vėžinėmis ląstelėmis, ar jiems nėra pa-
vojaus užsikrėsti?

Ne, vėžys nėra užkrečiamas. Taigi nei moksli-
ninkams, nei vėžiu sergančių žmonių draugams ir
giminaičiams nėra jokio pavojaus užsikrėsti.

Iš premijos, kuri Jums skirta, įstatų žinome, kad pre-
mijuojami mokslininkai ne tik už tarptautinio lygio moks-
lo laimėjimus, bet ir už bendradarbiavimą su Lietuva. Kaip
susiklostė Jūsų ryšiai su Lietuvos mokslu? Ir galbūt esa-
ma to bendradarbiavimo vaisių?

Aš išvažiavau į JAV iš karto baigęs mokslus Vil-
niaus universitete, Gamtos fakultete. Taigi iš pradžių
turėjau gana mažai ryšių su Lietuvos mokslininkais.
Kai galų gale gavau pastovų profesoriaus darbą Co-
lorado universitete ir įsteigiau savo laboratoriją, no-
rėjau vėl užmegzti ryšius su Lietuva. Iš pradžių su-
sisiekiau su prof. Arvydu Skeberdžiu, kuris vado-
vauja ląstelės biologijos laboratorijai Lietuvos svei-
katos universitete. Su Arvydu baigėme porą tyrimo
projektų ir kartu vadovavome daktariniam studen-
tui Pauliui Gibiezai, kuris kiekvienais metais at-
važiuodavo pas mane į laboratoriją 3–4 mėn. sta-
žuotei. Paulius tik ką – šių metų birželio mėn. – ap-
sigynė disertaciją. Sveikinimai dr. Pauliui Gibiezai!

Po truputėlį mano bendradarbiavimas išsiplėtė,
ir aš užmezgiau ryšius su dr. Mindaugu Valium (Vil-
niaus universitetas), prof. Daumantu Matuliu (Vil-
niaus universitetas) ir prof. Vilma Petrikaite (Lie-
tuvos sveikatos universitetas). Taigi dabar vykdau
bendrus tyrimo projektus su mokslininkais iš Vil-
niaus universiteto ir Lietuvos sveikatos universiteto. 

Kokia Jūsų nuomonė apie vėžio tyrinėjimą ir gydymą
Lietuvoje? Ar mažo biudžeto valstybė gali prilygti turtin-
goms valstybėms kovojant su tokia žmonijos rykšte kaip
vėžys?

Lietuvos gydymo ir mokslo įstaigos visada buvo
gana aukšto lygio. Žinoma, mažai valstybei su mažu
mokslo biudžetu visada sunku konkuruoti su moks-
lo centrais kaip JAV, Anglija, Vokietija ir Prancūzi-
ja. Lietuva turi daug gabių mokslininkų, tad moks-
lo biudžeto padidinimas būtų labai neblogai.

Norėtume šiek tiek sužinoti ir apie Jus patį: kas Jus
pastūmėjo būtent į šią tyrinėjimų sritį? kaip atsitiko, kad
atsidūrėte „tarptautiniuose vandenyse” – kiek tame sėk-
mės, o kiek darbo? 

1991 m. baigęs Vilniaus universitetą gavau Geor-
ge Soros fondo finansavimą pasimokyti Centriniame
Europos universitete (CEU). Po poros mėn. CEU ga-
vau papildomą Soros finansavimą vykti į JAV stažuoti
vienerius metus. Baigęs stažuotę vienerius metus JAV
dirbau laborantu, o 1993 m. įstojau į doktorantūrą
East Carolina universitete. 1997 m. gavau PhD laips-
nį ir išvažiavau dirbti „post-doctoral” mokslininku
į Stanford universitetą. Galų gale 2001 m. gavau pro-
fesoriaus ir laboratorijos vadovo vietą University of
Colorado. Vingiuotas kelias buvo paremtas darbu ir
truputėliu sėkmės. Colorado valstija man labai pa-
tinka. Labai geri ir draugiški žmonės ir fantastiška
gamta. Kadangi esu mėgėjas laipioti kalnais ir va-
žinėti dviračiu, tai man ši vieta labai tinka.

Ar turite ką lankyti Lietuvoje?
Lietuvoje tebegyvena mano tėvai. Mano mama

Janina Prekerienė dėstė farmaciją Farmacijos tech-
nikume Kaune. Tėtis Vytautas Prekeris buvo Stul-
ginskio universiteto docentas. Abu dabar išėję į pen-
siją ir gyvena Kaune. Viskas, ko pasiekiau moksle,
yra dėka mano tėvų, kurie išmokė mane moksliškai
mąstyti ir įdiegė man žinių vertę. Mano žmonos Li-
lijos tėvai irgi tebegyvena Vilniuje. Taigi mes ban-
dome bent vieną kartą per metus atvažiuoti į Lie-
tuvą.

Ar Colorade turite lietuvišką kompaniją?
Colorado valstijoje yra nemaža Lietuvių Ben-

druomenė. Mano žmona Lilija ir aš, taip pat mūsų
vaikai Miglė ir Mantas visada aktyviai joje dalyva-
vome. Aš daugelį metų priklausiau (ir dabar dar pri-
klausau) Colorado Lietuvių Bendruomenės valdybai.
Bet tikriausiai mano didžiausias pasididžiavimas yra
tai, kad mes su Lilija ir abiem vaikais priklausome
ir aktyviai dalyvaujame Denverio „Rūtos” tautinių
šokių grupėje. Per pastaruosius 19 metų dalyvavome
jau keturiose JAV Lietuvių tautinių šokių šventėse
ir kitą vasarą važiuosime į Philadelphiją! 

Profesoriui dėkojame už išsamius ir nuošir-
džius atsakymus.

Kalbino Audronė V. Škiudaitė

Žmonės sako – visos ligos nuo nervų. O kaip Jums at-
rodo, kodėl šiais laikais civilizuotame pasaulyje tiek daug
žmonių suserga vėžiu? 

Nervai vėžio nesukels. Tačiau dabar jau aišku,
kad sveikas gyvenimo būdas sumažina galimybę gau-
ti vėžį ir padidina galimybę pasveikti, jeigu susergi
vėžiu. Anksčiau buvo manoma, kad vėžys atsiranda
dėl atsitiktinės mutacijos, kuri normalią ląstelę pa-
verčia vėžine. Jeigu tau nepasisekė, ir tu gavai tą mu-
taciją, tai gausi vėžį. Tačiau neseniai paaiškėjo,
kad visi žmonės per savo gyvenimą patiria nemažai
tų atsitiktinių vėžinių mutacijų, bet daugeliu atve-
jų vėžinės ląstelės organizmo yra sunaikinamos.

Mūsų visų organizmai turi metodų, kaip atpažinti
ir sunaikinti mutuotas ląsteles. Problema atsiranda
tada, kai dėl ligos arba dėl nesveiko gyvenimo būdo
(ar, deja, dėl senatvės) organizmas nusilpsta ir ne-
sugeba sunaikinti visų mutuotų ląstelių. Šitie neseni
atradimai paaiškina seniai žinomus faktus, kad
viršvoris, gėrimas, rūkymas ir nesportavimas pa-
didina galimybę susirgti vėžiu. Deja, civilizuotame
pasaulyje mes visi per daug valgome ir nepakan-
kamai sportuojame. Remiantis tais moksliniais at-
radimais, nauja priešvėžinė terapija yra dabar ži-
noma kaip imunoterapija. Faktiškai ši terapija
moko ligonio organizmą atpažinti ir sunaikinti vė-
žines ląsteles. Žinoma, visur yra išimčių. Kai kurios
mutacijos yra tokios „blogos”, kad gali sukelti vėžį
net ir labai sveikame organizme. 

Žmonės žino, kad vėžys neužkrečiamas. Bet moksli-
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KARILĖ VAITKUTĖ

Neseniai teko lankytis genealogų kon-
ferencijoje, kur sužinojau keletą ver-
tingų patarimų, kaip susiaurinti „Goog-
le paiešką” ir rasti norimą informaciją.
Šiomis žiniomis norėčiau pasidalinti. 

Šiais laikais kažin ar kas nors
nėra girdėjęs apie „Google” pa-
ieškos sistemą. Tikriausiai ne-

rastume daug ir tokių, kurie nėra šia
paieškos sistema naudojęsi, nes infor-
macijos ten galime ieškoti apie bet ką
– receptą valgiui, istorinį faktą, asme-
nį, gėlės pavadinimą, patarimą... In-
formacijos „Google” yra visiems ir
apie viską pasaulyje. Tereikia mokėti ją
surasti. Aš pati „Google” paslaugomis
naudojuosi kasdien, ieškodama infor-
macijos susijusios su genealoginiais ty-
rimais. Informacijos „Google” daugėja
kas dieną, kas valandą, kas minutę. Jei
ko nors ieškojote prieš mėnesį ir nera-
dote, galbūt jūsų ieškoma informacija
jau atsirado. Į plačiuosius interneto
vandenynus informaciją paleidžia
plaukti ne tik įvairios organizacijos, bet
ir pavieniai žmonės. Tačiau didžiulis in-
formacijos kiekis – kaip lazda su dviem
galais. Iš vienos pusės – puiku, kad in-
formacijos yra, tačiau iš kitos – vis sun-
kiau ir sunkiau ją surasti.

Kaip kalbėtis su „Google”

Pirmiausia turime žinoti, kad
„Google” yra labai protinga sistema ir
tikrai nori jums padėti, todėl stenkimės
kuo aiškiau jam pasakyti, ko ieškome.
„Google” jūsų paieškų istoriją regist-
ruoja. Jei nuolat ieškote informacijos
panašiomis temomis, tai gali įtakoti
jūsų kompiuterio ekrane atsirandančią
informaciją ateityje. Kad aktyviai da-
lyvautumėte kuriant ir naudojant savo
paieškų istoriją, susikurkite nemokamą
„Google” sąskaitą (Google account).
Jei norėsite, galėsite ją „išjungti” arba
deaktyvuoti, kad „Google” nesektų, ko
jūs ieškote. Norėdami pamatyti savo sąs-
kaitos istoriją, eikite į „Google.com/ac-
counts”. Tuomet paspauskite „Sign in”
arba susikurkite nemokamą sąskaitą,
jei to dar nesate padarę. Jei ieškote in-
formacijos internetiniuose puslapiuo-
se ir nenorite, kad „Google” juos užre-
gistruotų jūsų paieškos istorijoje, deak-
tyvuokite registravimą: eikite į „myac-
tivity.google.com/myactivity”, pa-
spauskite „Activity Controls”, išjunki-
te „Web & App Activity”.

Ieškodami „Google”, mėginkite
įvardinti specifiškai, ko norite. Susi-
aurinti paiešką padeda keletas paieškos
operatorių. Vienas jų yra kabutės. Pa-
vyzdžiui, jei ieškosite informacijos
apie žmogų, pavarde Antanas Smetona,
gausite daugybę puslapių, kuriuose

bus paminėtas ir Antanas Smetona, ir
tik Antanas, ir tik Smetona. Norint
gauti informaciją tik apie Antaną Sme-
toną, turite šiuos du žodžius rašyti
tarp kabučių: „Antanas Smetona”. 

Kitas operatorius yra žvaigždutė.
Jei, tarkime, jūsų ieškomas Antanas
Smetona turėjo antrą vardą, bet jūs jo
nežinote, rašykite „Antanas * Smeto-
na”. Tuomet „Google” jums parodys vi-
sus rezultatus, kuriuose vietoje žvaigž-
dutės bus įvairios raidės. 

Taip pat rasite daugiau informa-
cijos, jei rašysite „Antanas Smetona”
OR „Smetona, Antanas”. Tuomet
„Google” supras, kad norite abiejų va-
riantų. Žodelis AROUND padeda su-
rasti žodžius, kurie yra vienas arti
kito. Pavyzdžiui: Antanas AROUND(4)
Smetona – bus ieškoma informacijos
tekstuose, kuriuose žodis „Antanas”
bus nutolęs nuo žodžio „Smetona” ne
daugiau nei per keturis žodžius. 

Dar vienas puikus paieškos opera-
torius yra minuso ženklas. Tarkime,
jūs ieškote informacijos apie Antaną
Smetoną, bet ne prezidentą. Kadangi
prezidentas Antanas Smetona buvo
žymus asmuo, „Google” turi daugybę
puslapių su jo vardu, o kiti, „nežy-
mūs” Antanai Smetonos yra užgožti.
Tuomet reikėtų paiešką formuluoti
taip: „Antanas Smetona” – prezidentas.
„Google” tai suvoks kaip užduotį su-
rasti visus puslapius, kuriuose pami-
nėtas Antanas Smetona, išskyrus pre-
zidentą. 

Dar vienas paieškos operatorius yra
skaičiai, nurodantys arba laikotarpį arba
bet kokį kitą skaičių. Tarkime, jums rei-
kia informacijos apie ką nors, bet tik
laikotarpiu nuo 1900-ųjų iki 1950-ųjų
metų. Tuomet prie kitų paieškos žodžių
rašykite 1900..1950. 

Reikia žinoti, kad šiuos operato-
rius galima naudoti visus vienoje pa-
ieškoje pagal jūsų reikmes. Taip pat ži-
notina, kad jūsų paieškos žodžių sekos
ilgis neribotas. Gavę paieškos rezulta-
tą gerai jį panagrinėkite ir pamatysi-
te, kokius dar žodžius galite įrašyti ar
išbraukti, kad  labiau susiaurintumė-
te paiešką. 

Patarimai praktikoje: veikia!

Išgirdusi šiuos patarimus konfe-
rencijoje, tuojau pat juos išmėginau. Ieš-
kojau informacijos apie savo senelio
brolį Kostą Vaitkų. Įrašiusi jo vardą ir
pavardę be kabučių, rezultatų gavau
daugiau nei septyniasdešimt devynis
tūkstančius. Įrašius vardą ir pavardę
tarp kabučių, rezultatų sumažėjo iki
199. Tarp jų radau vienos šeimos ge-
nealoginį medį „Geni” programoje, ku-
rioje buvo įrašytas mano senelio brolis.
Atitiko gimimo vieta, gimimo ir mirties
metai bei mirties aplinkybės, kuriuos
aš jau žinojau, todėl supratau, kad kal-

bama apie mūsų šeimos Kostą Vaitkų.
Šeimos medyje buvo įdėta nuotrauka,
kurios anksčiau niekada nesame matę!
Taip atsirado visai nauja šeimos šaka,
apie kurią niekada nebuvome girdėję.
Senelio brolis buvo partizanas ir žuvo
1946 metais. Žinome jo palaidojimo vie-
tą, keletą jo biografijos faktų, tačiau nie-
kada nežinojome, kad jis turėjo šeimą.
Tai buvo didžiulė staigmena ir šeimos
istorijos papildymas.

Ir dar vienas patarimas: „įdarbinki-
te” „Google” sau. Jei nuolat ieškote in-
formacijos ir randate įvairius šaltinius,
norėsite išsaugoti jų adresus. Tai pa-
daryti padeda „Google Alerts”. 

Įsijunkite į savo susikurtą „Goog-
le” sąskaitą (account), pažymėkite

(highlight) ir nukopijuokite (Cont-
rol+C) paieškos žodžius, kuriuos bu-
vote įvedę į „Google” paieškos laukelį,
po to eikite į  www.google.com/alerts,
įklijuokite (paste) savo nukopijuotą
paiešką į „Google Alerts” puslapį. Tuo-
met pasirinkite, kokio rezultato nori-
te. Pavyzdžiui: Everything, News, etc.
Pasirinkite, kaip dažnai norite gauti
pranešimus (alerts). Pavyzdžiui – kar-
tą per dieną, etc. Parašykite, į kurį el.
pašto adresą jums „Google Alerts” tu-
rėtų siųsti pranešimus. Paspauskite
CREATE ALERT mygtuką. Tuomet at-
sikėlę iš ryto vis rasite pranešimų,
kad „Google” surado naujos informa-
cijos pagal jūsų sukurtą paiešką ir
jums nereikės to daryti patiems.

Kaip 
surasti 
adatą 

„Google” 
šieno 

vežime
Vien panaudodami kabutes gerokai susiaurinsite paieškos lauką ir greičiau gausite norimą informaciją

Pasinaudojus patarimais pavyko rasti naujų duomenų apie savo šeimą. 
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„Didelės, tuščios turgaus aikštės pakraštyje, tarp ne-
išbrendamo pavasarinio purvo, mėšlo krūvų, iš veži-
mų prikritusių šiaudų, stovi didžiulė palapinė. Iš po bre-
zento girdėti rylos garsai, plėšrūnų urzgimas, bež-
džionių cypimas ir riksmai. Dėmėtos, purvinos ir tar-
si baigiančios džiūti palapinės šonai apklijuoti ryš-
kiomis afišomis: ‘Afrikos liūtai’ šokinėja per popieriumi
aptrauktus lankus, ‘Bengalijos tigrai’ stovi ant užpa-
kalinių kojų, ‘Indijos dramblys’ aukštai pakeltu straub-
liu, ‘Didžiausias pasaulyje smauglys’, apsivyniojęs
palmės kamieną. Jau prie įėjimo į žvėryną tarsi patenki
į tirštą, tvankų, beveik nepakeliamo dvoko debesį. Aš
stengiuosi nekvėpuoti nosimi”... – tai ištrauka apie cir-
ką Vilniuje, Lukiškių aikštėje, iš vilnietės rašytojos Alek-
sandros Bruštein (Vygodskajos) trilogijos „Kelias eina
į tolį…” 

Čia kalbama apie 1893–1901 metus, o stacionarus
cirkas Lukiškių aikštėje atsirado nuo 1860
m., kadangi čia vyko dideli arklių turgūs ir tra-

diciškai rinkdavosi daug žmonių, ir veikė iki Antrojo
pasaulinio karo. Iki tol cirko trupės Vilniuje toje ir ki-
tose miesto vietose (šalia Katedros, dabartinėje Vin-
co Kudirkos aikštėje ir kt.) statydavo savo laikinus
būstus balaganus. Kaip rašo Alvidas Jancevičius, su-
rinkęs plačią medžiagą apie cirką Vilniuje, kaip ir ki-
tur pasaulyje, vilniečiai cirką mėgo – vienas spek-
taklis kartais surinkdavo iki 2–3 tūkst. žiūrovų. Vil-
niuje lankėsi ne tik tuometinės carinės Rusijos, bet
ir žymios Europos bei Amerikos cirko trupės.

„Pirmieji cirkai su stulpais dažniausiai būdavo
lipdomi iš pigiausios medienos, statybos atliekų,
dėžių, todėl neretai ši ‘kultūros įstaiga’ menkai skir-
davosi nuo kokio nors sandėlio, – rašo publikacijos
apie cirką autorius. – Viduje būdavo surenčiama ke-
letas eilių labiau pasiturintiems žiūrovams. Kitai pub-
likos daliai skirdavo vadinamąją ‘galiorką’ – jos lan-
kytojai programą stebėdavo stačiomis. Maniežą sa-
vininkas rengdavo tik tada, jeigu vaidinime daly-
vaudavo arkliai. Maniežo viduryje stovėjo įkastas že-
mėn stulpas, laikęs neaukštai ištemptą, dažnai ge-
rokai sulopytą brezento kupolą. Užkulisyje buvo
įrengiami du persirengimo kambariai – vyrų ir mo-
terų. Kad vėjas mažiau jaustųsi viduje, sienų plyšius
užklijuodavo senomis afišomis ir laikraščiais. Vasa-
rą patalpoje buvo nepakeliamai karšta, rudenį bei žie-
mą – mirtinai šalta. Kad išvengtų gaisrų, savininkai
krosnių nestatydavo, o žibalinės lempos ne tik ap-
šviesdavo – prie jų artistai šildėsi. Netrukus ėmė ras-
tis aukštesnio lygio cirkai – balaganai. Nuo savo pirm-
takų jie skyrėsi tuo, jog visada turėjo maniežą. Virš
žiūrovų įėjimo dažnai buvo įrengiamas specialus bal-
konas – rautas (nuo anglų kalbos žodžio rout, reiš-
kiančio iškilmingą kviestinį pokylį)”.

...1892 m. vasarą antrą kartą į Vilnių iš Minsko at-
vyko prancūzo Jean Batiste Godfrua cirkas, kurio žie-
mos centras buvo Odesoje. Vilniuje jo programa buvo
kaip reta stipri: dainininkai, legendinė jojikė – paties
Jean Batiste duktė Marija Godfrua, žonglierė, gim-
nastas, baleto grupė iš Stokholmo, skersinio akroba-
tai... Daugumą Godfrua programos artistų sudarė at-
vykėliai iš Prancūzijos ir Italijos. Vilniaus recenzentai
tvirtindavo, jog būtent prancūzai ir italai į maniežą
įnešė gyvumo, gracijos, humoro. Bet J. Godfrua buvo
iškirtinis cirko direktorius – jis publikai pateikė tik-
rai neregėtą sensaciją – cirką vandenyje. Vos prieš ke-
letą metų buvo sukonstruotas pirmasis vandens ma-
niežas, ir J. Godfrua pasinaudojo tuo išradimu. Nau-
jojo cirko ypatumas buvo tas, kad cirkas ir baseinas
gyvavo vienoje erdvėje. Arena ir pirmosios šešios kė-
džių eilės turėjo lengvai transformuotis į baseiną. Pa-
ryžiuje ir kituose Europos centruose buvo įkurti
nuolatiniai įrenginiai, provincijoje, kokia buvo ir Vil-
nius, maniežą apjuosdavo bemaž pusantro metro
aukščio medinė tvora. Ji, kaip ir visas maniežas, buvo
padengiama neperšlampančiu brezentu. Pasidarydavo
savotiškas brezentinis dubuo. O į jį iš cirko palubėje
įrengto bako liejosi vanduo. Kai vėliau pradėta besi-
pilantį vandenį apšviesti prožektoriais, vaizdas atrodė
tikrai efektingai. 1892 m. gubernijos architektas, Vil-
niaus miesto gydytojas ir prievaizdas, apžiūrėję įren-
ginius bei patikrinę vandens kokybę, leido rodyti no-
vatorišką vandens spektaklį, protokole įrašę, kad van-

duo toks švarus, jog gali būti naudojamas ne tik cir-
ke maudytis, bet ir vartojamas gėrimui. 

Vandens spektaklis „Kaimo šventė” publikai
patiko – J. Godfrua cirką plūdo minios.  Laikraštis „Vi-
lenskij vestnik” rašė: „Vandens pantomima – prog-
reso rodiklis. Prietema. Gęsta žibalinės lempos virš
arenos. Signalinis švilpukas. Triukšmingai liejasi dvi
vandens kaskados. Per ežerą permetamas laikinas til-
telis, jis apšviečiamas elektrine saule ir šaltosiomis
ugnimis. Vandenyje plaukioja jaunavedžiai ir jų
svečiai. Čia pat plaukia antys ir žąsys. Ant tiltelio šoka
poros, o kažkas gaudo žuvį. Pasirodo undinė, nusi-
lenkia publikai ir neria į vandenį. Paskui ją į vandenį
lekia chameleonai, jūreiviai, kaimo valdžia. Šaudo ra-
ketos. Ugnies jūra apšviečia povandeninę karalystę…” 

Pro Vilnių praėjo dešimtys cirko trupių – 1801 m.
rugpjūčio–spalio mėnesiais viešėjo Gautier cirkas iš
Prancūzijos, įvairiose miesto erdvėse pasirodė iliu-

„Kvapą gniaužiantis” cirkas Lukiškėse...

Gedimino (Georgijaus) prospektas. Dešinėje – Lukiškių a. esantis cirkas. Alvido Jancevičiaus nuotraukos

zionistai Franke (1817) ir Meckhold (1820), akroba-
tai Feliksas Mahier (1822) ir Chiorinai (1827). Dide-
lio dėmesio sulaukė ir fechtavimo meistrų Marson
(1801), Lencayet (1817), Bagolini (1827) seansai. Vie-
ną pirmųjų Vilniuje laikiną cirko paviljoną Kated-
ros aikštėje įsirengė italas Gaetano Ciniselli cirkas
1880 m. Kaip skelbė reklama, programoje dalyvavo
pusantro šimto artistų, devyniasdešimt arklių, dvi-
dešimt keturių damų baletas ir dvidešimt šešių
muzikantų orkestras. Be to, cirke buvo restoranas,
o pastato vidų apšvietė keturi šimtai dujinių rage-
lių. Tarp kitų numerių manieže blizgėjo ekvilibris-
tas ir oro akrobatas, visa Ciniselli šeima – seserys
Virginija ir Karolina bei broliai Ernestas ir Spicio-
ne, nepakartojamasis raitelis surusėjęs italas Bedini,
amerikiečiai klounai broliai Ulino ir daugelis kitų.

Cirko Vilniuje istorijos tyrinėtojas Alvidas Jan-
cevičius rašo, kad vienas cirko paviljonų veikė kai-
riajame Lukiškių aikštės kampe, kur tuometinis

Georgijaus prospektas kirtosi su Vilniaus gatve. Gar-
siam Vilniaus miesto pirkliui Salomonui Gurvi-
čiui kilo puiki idėja pritaikyti nebereikalingą žemės
ūkio parodos paviljoną cirko pastatui. Iš pradžių tai
padarė architektas Aleksejus Polozovas, kuris 1891
m. rengė projektą Gajetano Ciniseli, 1892 m. – Jean
Godfrua cirkui Lukiškių aikštėje. O gal po metų pa-
statytas kitas pastatas, bemaž aikštės viduryje, irgi
greta prospekto – tikėtina, priešais skverą tarp da-
bartinės Muzikos ir teatro akademijos ir Vilniaus
apygardos teismo pastato. Greta tos vietos, kur vė-
liau ilgus metus stovėjo paminklas V. Leninui, pa-
našu, galėjo būti cirko maniežas... 

Beje, būtent iš šio cirko išeinantį generalgu-
bernatorių fon Wahl 1902 m. gegužės penktą pašovė
ir sužeidė batsiuvys revoliucionierius bundinin-
kas Hiršas Lekertas, keršydamas už nuplaktus dvi-

dešimt aštuonis ge-
gužės pirmosios de-
monstracijos Vilniu-
je dalyvius. Pasikė-
sinimo vietoje jis
buvo suimtas ir pa-
gal karinio tribunolo
nuosprendį Vilniuje
pakartas.

Vilniaus stacio-
naraus cirko veikla
neapsiribojo vien cir-
ko vaidinimais – čia
buvo rengiamos pa-
rodos, atsiradus ki-
nui gastroliuojantys
„cinema” teatrai
rodė filmus, 1907 m.
spektaklius rodė Uk-
rainos teatro grupės,
1909 m. surengta Vil-
niaus dailės draugi-
jos paroda. XX a. ant-
rajame dešimtmetyje
veikė Vilniaus len-
kų teatras, 1915 m.
čia buvo įkurta Ji-

diš dramaturgų-aktorių unija FADA. 1916 m. birže-
lį (tuomet vadintame cirko teatre – Lukiškių erčioj)
Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti
pastatytas L. O. Janovskos keturių veiksmų pa-
veikslas „Šilagėlė”, režisuotas Gabrieliaus Lands-
bergio-Žemkalnio. 1938 m. Vilniaus cirko staciona-
re gastroliavo Lenkijos Stanevskių cirkas – vienas
geriausių to meto pasaulio cirkų – su didele tarp-
tautine programa. Lukiškių cirke (stebėdamas jau
sūnų vedamą spektaklį) 1899 m. mirė ir Rasose
buvo palaidotas garsusis italų cirko meistras Mas-
similiano Truzzi, Vilniuje gastroliavęs su didžiausiu
pasisekimu (į cirko istoriją įėjo komiški jo sukurti
parodijų vaizdeliai „Arklys restorane” ir „Arklys lo-
voje”); lietuviško cirko patriarcho J. Ramanausko pa-
stangomis 1975 m. jo palaikai perlaidoti Kauno cir-
ko brolių panteone Eigulių kapinėse, Kaune.

Parengta pagal 15min.lt

Greta  tos vietos, kur vėliau ilgus metus stovėjo paminklas V. Leninui, galėjo būti cirko ma-
niežas
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Nesutara ar žemės gelmėse laidoti CO2
Vilnius (ELTA) – Energetikos mi-

nistras Žygimantas Vaičiūnas teigia,
kad tam tikra dalis CO2, apie 10–15
proc., turėtų būti sugauta ir saugoma
žemės gelmėse, tačiau kiti atkreipia dė-
mesį, kad toks CO2 emisijų mažinimo
būdas galėtų neigiamai atsiliepti at-
eities kartoms.

Energetikos ministras laikosi po-
zicijos, kad reikia siekti pasinaudoti vi-
sais, tuo pačiu EK ir ES, finansiniais
instrumentais plėtojant ir įvertinant
tokias technologijas.

„Šios technologijos anksčiau ne-
buvo pakankamai konkurencingos dėl
per mažos CO2 kainos. Prieš pusę
metų kalbėjome apie 5 eurus už toną,
dabar – 25 eurai, o prognozėse – apie
100 eurų už toną. Tai turi suvokti
mūsų pramonininkai”, – kalbėjo Ž.
Vaičiūnas.

Eurokomisaras Vytenis Andriu-
kaitis mano, kad CO2 panaudojimo
klausimas yra kompleksinis, tačiau ne-

Žemėlapyje – išnykusios Lietuvos vietovės
Vilnius (Alkas.lt) – Šiemet Lietu-

voje minint Vietovardžių metus, Re-
gistrų centras interaktyviame žemė-
lapyje REGIA sudarė galimybę atras-
ti jau išnykusias senelių ar prosenelių
gimtąsias vietas. Informacija apie
tūkstančius įvairiausių vietovardžių
yra sukaupta Registrų centro tvarko-
mame Adresų registre.

Naudojantis archyviniais doku-
mentais, REGIA žemėlapyje pažymėti
buvusių gyvenviečių duomenys kiek-
vienoje savivaldybėje: teritorijų ribos,
pavadinimai ir dokumento, kurio pa-
grindu buvo panaikinta gyvenvietė,
duomenys. Iš viso žemėlapyje pažy-
mėta apie 2,5 tūkst. istorinių vietovių.

Visas istorines vietoves galima
nesunkiai surasti interaktyviame RE-
GIA žemėlapyje – atsidarius konkrečios
savivaldybės žemėlapį dešinėje esan-
čiame turinyje pasirinkus „Adresų re-
gistro objektų ribos” reikia pažymėti
„Istorinės gyvenamosios vietovės”.
Tuomet žemėlapyje bus pažymėtos vi-
sos toje savivaldybėje esančios buvu-
sios gyvenvietės, jas pažymėjus galima
pamatyti dokumento, kurio pagrindu
vietovė buvo panaikinta, informaciją.

Istorinės gyvenvietės į REGIA že-
mėlapį buvo įkeltos išanalizavus Re-
gistrų centro archyve saugomus prieš
daugiau kaip du dešimtmečius tuo-

metinio Valstybinio žemėtvarkos ins-
tituto parengtus gyvenamųjų vieto-
vių teritorijų ribų planus. Šiuose do-
kumentuose buvo pažymėtos ne tik
šiuo metu įregistruotos gyvenviečių ri-
bos, tačiau ir sovietmečiu panaikintų
gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos.

Šiuo metu Adresų registre yra
įrašyta per 21 tūkst. vietovardžių. 

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

K. Varnelio muziejus bus prieinamesnis 
Vilnius (Diena.lt) – Vilniuje įsi-

kūręs dailininko Kazio Varnelio mu-
ziejus-namai atvers duris platesniam
lankytojų ratui.

Iki šiol Kazio Varnelio namus-
muziejų lankytojai galėdavo aplanky-
ti tik iš anksto užsiregistravę – dabar
dalį muziejaus bus galima aplankyti
savarankiškai.

Muziejuje yra daugiau nei 40 kam-
barių, o juose – per tūkstantį išskirti-
nių meno kūrinių.

Dailininkas ir kolekcininkas K.
Varnelis (1917–2010), 1998-aisiais grįžęs
į Lietuvą iš išeivijos Jungtinėse Vals-
tijose, padovanojo visus savo kūrinius
bei sukauptą darbų kolekciją. Re-
konstruotas patalpas – gotikinius bu-
vusios Mažosios gildijos ir Masals-
kio namų pastatus Rotušės aikštėje sos-
tinės savivaldybė muziejui skyrė 1993-
iaisiais, 2003-iaisiais muziejus tapo
Lietuvos nacionalinio muziejaus da-
limi.

Dėl šešėlinės prekybos rūkalais neteko 66 mln. eurų
Vilnius (ELTA) – Praėjusiais me-

tais dėl šešėlinės prekybos rūkalais
Lietuvos biudžetas neteko 66 mln. eurų
pajamų, o nelegalių cigarečių suvar-
tojimas išlieka stabilus, rodo audito
bendrovės KPMG tyrimas.

KPMG tyrimo duomenimis, 2018
m. šalies biudžetui kontrabandinių
ir suklastotų cigarečių vartojimas

lėmė net 66 mln. eurų nesurinktų mo-
kesčių. Tuo tarpu ES valstybių biu-
džetai bendrai patyrė net 10 mlrd.
eurų nuostolių.

Nors bendras nelegalių rūkalų
vartojimas Bendrijoje 2018 m. išliko
stabilus, lyginant su 2017 m., tačiau per
metus daugiau nei 30 proc. padidėjo su-
vartojamų rūkalų klastočių skaičius.

D. Trump: Kongreso narės turėtų atsiprašyti 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pareiškė, kad
keturios Demokratų partijos atstovės
Kongrese, kurios praėjusią savaitę
tapo jo ksenofobinės tirados tviteryje
taikiniais, turėtų atsiprašyti „už siau-
bingus (bjaurius) dalykus, kuriuos
jos pasakė”.

„Nemanau, kad šios keturios
Kongreso narės geba mylėti mūsų
šalį”, – tviteryje parašė D. Trump, tu-
rėdamas omeny tautinėms mažumoms
atstovaujančias ir pirmą kartą į Kong-
resą išrinktas demokrates – New Yor-
ko atstovę Alexandr Ocasio-Cortez,
Minesotos atstovę Ilhan Omar, Masa-
čusetso atstovę Ayann Pressley ir Mi-
čigano atstovą Rashid Talaib.

„Jos turėtų atsiprašyti Amerikos

Bulgarija perka karinės įrangos 
Sofia (ELTA) – Bulgarijos parla-

mento atstovai turėjo pagilinti biu-
džeto deficitą nuo planuoto 0,5 proc. iki
2,1 proc. BVP, kad galėtų sumokėti už
pažangius JAV F-16 naikintuvus. 

Bulgarijos parlamentas patvir-
tino aštuonių F-16 naikintuvų įsigi-
jimą, kurie kainuos maždaug 1,1 mi-
lijardo eurų ir aštuonis lėktuvus „F-
16 Block 70” ir tai bus brangiausias
šalies pirkinys nuo Sovietų sąjun-

Berlyniečiai išsiųsti iš Venecijos
Venecija (ELTA) – Grupė vokiečių

turistų buvo išsiųsti iš Venecijos dėl to,
kad prie žymaus Rialto tilto sustojo iš-
sivirti kavos. 

32 ir 35 metų berlyniečiai netoli til-
to nusimetė kuprines ir ruošėsi užsi-
kaisti puodelį kavos, naudodami ne-
didelį turistinį dujų balionėlį. Jiems
buvo skirta 950 eurų bauda pagal nau-
jas viešosios tvarkos taisykles, kurias
priėmė miesto taryba. 

Tai jau 40-asis kartas, kai pagal ge-
gužę priimtas naujas taisykles turistų

buvo pareikalauta palikti miestą.
„Venecijos mieste reikia elgtis pa-

garbiai, blogų manierų žmonės, kurie
galvoja, kad atvykę gali daryti ką tik
panorėję, bus sugauti, nubausti ir iš-
varyti”, – sakė Venecijos meras Luigi
Brugnaro. 

Taisyklės draudžia šokti į kanalus,
praustis fontanuose ir vaikščioti mies-
te dėvint tik maudymosi kostiumus,
buvo įvestos po to, kai vietiniai pasi-
skundė, jog blogas turistų elgesys že-
mina šį UNESCO paveldo paminklą. 

supranta jo draudimo priežasties.
„Nesuprantu, kodėl reikia už-

drausti tas technologijas, kurios gali
racionaliai padėti išlaikyti ištisas da-
lis gamybos. Žemės ūkyje, kur pakan-
kamai dideli kiekiai CO2 išmetimo, ga-
lima naudoti tokias technologijas. Ko-
dėl Lietuvoje reikia uždrausti, šito
niekaip negaliu suprasti”, – sakė eu-
rokomisaras.

Baltijos aplinkos forumo vadovas
Žymantas Morkvėnas įsitikinęs, kad
CO2 laidojimas žemės gelmėse atsi-
lieptų ateities kartoms.

Anot jo, pirmiausia reikėtų ma-
žinti CO2 išmetimą prevencinėmis
mokestinėmis priemonėmis.

„Esame turbūt vienintelė valstybė
Europoje, kuri neturi taršių automo-
bilių mokesčių”, – sakė Ž. Morkvėnas.

Praeitą savaitę Seimo posėdyje tu-
rėjęs vykti balsavimas dėl Žemės gel-
mių įstatymo bei CO2 laidojimo neį-
vyko dėl išsiskyrusių nuomonių.

(ir Izraelio) už siaubingus (bjaurius) da-
lykus, kuriuos jos pasakė. Jos naikina
Demokratų partiją ir yra silpni ir ne-
pasitikintys žmonės, kuriems niekada
nepavyks sunaikinti mūsų didžios ša-
lies!” – pareiškė Amerikos prezidentas.

Tai D. Trump pareiškė praėjus
savaitei po to, kai sukėlė pasipiktinimo
bangą užsipuldamas keturias minėtas
demokrates tviteryje ir pareikšdamos,
kad jos turėtų „grįžti ten”, iš kur at-
vyko.

Trys iš šių keturių politikių gimė
Jungtinėse Valstijose. Jos yra kurios
yra lotynų amerikiečių, arabų, soma-
liečių ir afroamerikiečių kilmės. 

Pasipiktinimą D. Trump žodžiais
išreiškė ir demokratų kontroliuojami
Atstovų Rūmai.

gos griūties.
„Bulgarija bus pirmoji Balkanų ša-

lis, turėsianti tokį naujovišką orlaivių
modelį”, – teigė Bulgarijos gynybos mi-
nistras Krasimir Karakachanov.

Šeši F-16 naikintuvai bus viena-
piločiai, o kiti du bus dviviečiai. Šis pir-
kinys pakeis iki šiol Bulgarijoje nau-
dotus dar sovietiniame bloke su-
konstruotus MiG-29 naikintuvus, iš
kurių tik 7 dar gali skristi. 

Iranas užgrobė britų tanklaivį
Londonas (Vers-

lo žinios, BNS) – Jung-
tinės Karalystės vy-
riausybė pareiškė
gilų susirūpinimą dėl
Hormuzo sąsiauryje
sulaikyto su šios ša-
lies vėliava plauku-
sio tanklaivio. Iranas
teigia, kad sulaikyta-
sis laivas pažeidė
tarptautines laivybos
taisykles.

Jungtinė Kara-
lystė incidentą pava-
dino „nepriimtinu”,
o Jeremy Hunt, da-
bartinis JK užsienio reikalų ministras,
įspėjo apie galimas rimtas pasekmes,
jeigu situacija nedelsiant Irano ne-
bus pakeista.

Irano revoliucinė gvardija prane-
šė liepos 19 dieną užėmusi Hormuzo są-
siauryje JK tanklaivį „Stena Impero”.
Laivą „konfiskavo revoliucinė gvardi-
ja Hormozgano uostų ir jūrų laivybos
organizacijos prašymu, kai jis plaukė
per Hormuzo sąsiaurį, už tai, kad jis ne-
silaikė tarptautinių jūrų laivybos tai-
syklių”,  pranešė Irano revoliucinės
gvardijos tinklalapis „Sepahnews”.

Su JK vėliava plaukiojantis tank-
laivis „buvo palydėtas į krantą ir per-
duotas minėtai organizacijai teisinei
procedūrai ir reikalingiems tyrimams
surengti”, sakoma tinklalapyje.

Švedijos kompanija „Stena Bulk”
teigia, kad jai priklausantis tanklaivis,
plaukė per Hormuzo sąsiaurį ir buvo
tarptautiniuose vandenyse, kai jį už-
puolė nenustatyti maži laivai ir sraig-
tasparnis. Laivas laikėsi visų naviga-
cijos ir tarptautinių taisyklių.

Erik Hanell „Stena Bulk” vadovas
pranešė, kad užgrobtojo laivo koman-
dą sudaro 23 jūreiviai iš Indijos, Rusi-
jos, Latvijos ir Filipinų.

Tai jau ne pirmas atvejis, kai Ira-
nas bando perimti britų tanklaivį,
įtampai Persijos įlankoje augant.

Šiuo metu stovi nuleidęs inkarą
prie Bandare Abbaso uosto, o jo įgula
yra likusi laive.

Vokietijos užsienio reikalų mi-
nisterija pareiškė paramą Londonui. 

REGIA žemėlapyje galima rasti išnykusių vie-
tovių pavadinimus ir ribas.

Tanklaivio sulaikymas smarkiai padidino ir taip įtemptus
santykius su Iranu.  Whav. com nuotr.
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Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

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

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChiRuRgAi

AkiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.facebook.com/
draugolaikrastis

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

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

tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

Atkelta iš 6 psl.

Pirmąją dieną – 
ir meilės ir deguto

Jau kitą dieną nutariau pasibastyti
po antikvariatus – juk tai neištrinama
mano gyvenimo dalis. Pirmiausia stab-
telėjau Totorių gatvėje aplankyti savo
seną bičiulį Zigfridą Jankauską. Tarp-
duryje sutikau beišeinantį kitą seną
draugą – antikvarą Gediminą Petraitį.
Nors gyvenimo kelyje vienas papilnė-
jo, kitas prapliko, o trečias nuo jo ne-
atsiliko, tačiau per keturis dešimtme-
čius mūsų komanda išliko jauni šir-
dyse. Kunkuliuojant virduliui, mudu
su Zigfridu apie daug ką kalbėjome –
kolekcinius interesus, sumažėjusią
antikvarinių prekių paklausą, na ir kas
be ko, – apie sveikatą. Praleidęs pas
Zigfridą ne vieną valandą pasukau Di-
džiosios gatvės link, kur įsikūrusi ,,E.
K.” galerija. Nors savininko neradau,
įdomiai pabendravome su joje dirban-
čia jauna fotografe Toma Saldukaite.
Amžiumi tinkanti man į anūkes Toma
puikiai susigaudo antikvarinių daiktų
pasaulio vingiuose.

Šalia – ,,Versmės” knygynas. Ka-
dangi iki jo darbo pabaigos buvo beveik
pusvalandis, neskubėdamas pradėjau
pažindintis su leidybinėmis naujieno-
mis. Godžiai varčiau knygas, tačiau
pardavėja vis nekantresniu ir piktes-
niu žvilgsiu mane varstė, o garbaus
amžiaus moters apskritai neįleido į
knygyną. Po kelių minučių šiurkščiai
prabilo: ,,Netrukus užsidarom…” Aš,
pabaksnojęs pirštu į laikrodį, bandau
prieštarauti – ,,Bet juk liko dar pen-
kiolika minučių…” Tuomet ji atrėžė:
,,Jūs vis tiek nieko nepirksite…” Išėjau
pagalvojęs – jeigu ji taip elgtųsi Ame-
rikoje, ilgai savo darbo vietoje neiš-
būtų… Apmaudu, kad kai kur dar gaji
tarybinė darbo ,,etika”. 

Vakarieniauti išsirinkau netoliese
esantį belgų restoraną. Tai irgi jau
beveik tradicine tapusi vieta, kurioje
buvota ne kartą. Užsisakiau kvietinio
,,Hoogarden” alaus ir porciją molius-
kų, Lietuvoje vadinamų midijomis.

Skrandis ir nervai nurimo. Rytoj
laukia nauja diena.

Bus daugiau

Nuotraukos iš asmeninio Raimundo Mariaus Lapo albumo

Šalis, kur įkalinta siela

Koks puikus sumanymas – su savo kultūriniu paveldu supažindinti visą pasaulį.

kurią šiemet išleido  Draugo
fondas,  galima įsigyti

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

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai

1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

www.draugas.org
773-585-9500

Liepos 17–18 dienomis Washingtone vyko antrus metus iš eilės rengiamas mi-
nistrų lygio susitikimas religijų laisvės klausimais, kuriame Lietuvai atstovavo am-
basadorė ypatingiems pavedimams Loreta  Zakarevičienė ir Lietuvos ambasa-
dos Washingtone diplomatai.

Ambasadorė L. Zakarevičienė padėkojo JAV už iniciatyvą surengiant religijos
laisvei skirtą aukšto lygio susitikimą ir pabrėžė, kad Lietuvai religijos lais-
vė yra neatskiriama nuo tikėjimo laisvės, nes tai yra viena iš kertinių žmo-

gaus teisių.
„Lietuva yra stipri religijos ir tikėjimo laisvės gynėja ir ragina visas pasaulio

valstybes saugoti, gerbti ir užtikrinti visų žmonių teises į religijos bei tikėjimo
laisvę bei laikytis tvirtos pozicijos prieš netoleranciją, smurtą ir diskrimina-
ciją”, – pažymėjo ambasadorė.

Pagrindiniai šio susitikimo tikslai – pabrėžti religijos laisvę kaip funda-
mentalią žmogaus teisę ir dėti visas pastangas, siekiant sustabdyti religijos pa-
grindu vykdomą diskriminaciją, žudymus ir kitus prieš religines žmonių gru-
pes vykdomus nusikaltimus.

Šiais metais susitikime be vyriausybių atstovų taip pat dalyvavo pilietinės
visuomenės ir religinių bendruomenių lyderiai ir atstovai. Renginio svečius pa-
sveikino JAV viceprezidentas Mike Pence ir renginio šeimininkas JAV valsty-
bės sekretoriaus Mike Pompeo.  

Susitikimo paraštėse buvo surengta daug smulkesnių renginių ir diskusi-
jų, daug dėmesio buvo skiriama persekiojimo dėl tikėjimo problematikai.
Šiuose renginiuose dalyvavo nukentėję, bet išgyvenę religinį persekiojimą as-
menys, kurie dalij0osi savo istorijomis.

URM inf.

Washingtone diskutuota
religijų laisvės klausimais

URM nuotr.
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NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) liepos 28 d. 10 val. r. švęsime 17-
tąjį eilinį metų sekmadienį.  Šv. Mišias at-
našaus kunigas Gediminas Keršys. Lietu-
viškos šv. Mišios taip pat vyksta kiekvieną
ketvirtadienį 8:30 val. r.  Maloniai kviečia-
me visus dalyvauti.

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

MIRACLE: Music & Lyrics by MICHAEL MAHLER • Book by JASON BRETT • Directed by DAMON KIELY • Originally 
Conceived by WILLIAM A. MAROVITZ & JULIAN FRAZIN • Produced by WILLIAM A. MAROVITZ AND ARNY GRANAT

Buy tickets at 312.988.9000 or

MENTION CODE

TRIB
FOR $10 OFF

TICKETS
THRU JULY 14!

-Bob Sirott
-Roz Varon, WLS TV

-Hall of Famer Ryne Sandberg

-Alex Huntsberger, Chicago Sun-Times

-Chris Jones, Chicago Tribune

„DRAUGO” prenumerata – 
puiki dovana sau ir draugams

Pasinaudokite jubiliejinių metų nuolaidomis!
Naujiems prenumeratoriams – tik 110 dol.

Internetinė versija – 99 dol.
www.draugas.org

Susisiekite su Audrone Kižyte tel. 630-805-1404
arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

DOVANOSIME – bilietus į teatrą. 
Jų skaičius ribotas – paskubėkite! 


