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ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Tragiško likimo fotomenininko Vito
Luckaus, kuris vadinamas ir ge-
nijumi, ir bepročiu  gyvenimo is-

to ri ja jaunos režisierės Giedrės Žicky tės
kino filme „Meistras ir Tatjana” jau vi-
sus metus keliauja po pasaulį, netrukus
pasieks ir Kanadą bei Jung tines Ameri-
kos Valstijas, o Lietuvos kino teatrų lan-
kytojai šią kino juostą išvydo tik spalio
viduryje. Specialiai ta proga į Lietuvą iš
Maryland valstijos JAV atvyko filmo he-
rojė, jo buvusi žmona Tatjana Luckienė-
Aldag. 

V. Luckus (1943–1987) gimė Kau ne,
mokėsi tapybos Kauno meno mo kykloje,
fotografuoti pradėjo 1956 me tais, vėliau
įstojo į Kauno fotografų klubą, tapo jo pir-
mininku, nuo 1970 m. – Lietuvos foto-
menininkų sąjungos nariu. Lietuvoje jo
darbų parodos ilgai nebuvo rengiamos,
jis geriau bu vo žinomas Maskvoje, Kije-
ve ar Ta line. Žymesni V. Luckaus fotog-
rafijų ciklai – „Giminės”, „Mimai”, „Po-
žiū ris į senovinę fotografiją”, taip pat
„Azer baidžane”, „Baškirijoje”, „Tbi li -
 syje” bei „Baltame fone”. – 9 psl.

Prezidentė
pakvietė 
Popiežių 
į Lietuvą

Iš Amerikos į Lietuvą – 
pristatyti filmo apie neeilinį menininką

Gyvenimas, pašvęstas 
tinkliniui – 14 psl.

Svečiuose pas 
D. ir E. Mačikėnus – 4 psl.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Popiežiui Pranciškui padovanojo lietuviško medaus ir pakvietė
aplankyti Lietuvą. Roberto Dačkaus nuotr.

Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė su oficialiu

vizitu apsilankė Vatikane ir
susitiko su Popiežiumi
Pranciškumi.

Kitąmet minėsime Lie-
tuvos ir Vatikano pilnai at-
kurtų diplomatinių santy-
kių 25-metį. Pasak Prezi-
dentės, Lietuva nuolatos,
ypač sunkiausiomis aki-
mirkomis, jautė Vatikano
palaikymą. Popiežiaus pa-
drąsinimas labai svarbus ir
šiandien, susiduriant su
naujais iššūkiais. 

Lietuvai ir Vatikanui
susirūpinimą kelia padėtis
agresijos krečiamoje Uk-
rainoje. Popiežius karą šios
šalies rytuose vadina ,,brol-
žudišku” ir ragina atkurti
taiką laikantis tarptauti-
nių teisės normų.

Europą užplūdusi pabėgėlių ban-
ga – taip pat bendras visų rūpestis. Po-
piežius vienas pirmųjų sureagavo į ka-
tastrofiškai augantį migrantų žūčių
skaičių Viduržemio jūroje ir ragino ES
sukurti nuoseklią migracijos politiką,
kuri ne tik padėtų prieglobsčio ieš-
kantiems žmonėms, bet ir apsaugotų
ES piliečių teises. Popiežius kviečia vi-
sas Europos parapijas priimti nors
po vieną pabėgėlių šeimą. Lietuvoje ka-

talikų bažnyčia ir ,,Caritas” jau 15
metų globoja karo pabėgėlius ir pade-
da jiems integruotis visuomenėje.

Ir Lietuvos prezidentė, ir Vatikano
vadovas ypatingą dėmesį skiria kovai
su korupcija, socialinės atskirties ma-
žinimui, bendruomeniškumo skatini-
mui.

Per audienciją šalies vadovė pa-
kvietė Šventąjį Tėvą atvykti į Lietuvą.

– 3 psl.

G. Žickytė filmą apie V. Luckų kūrė beveik 7 metus.
A. Vaškevičiaus nuotraukos



Šventasis popiežius Jonas Pau lius II kar-
tą apsilankęs varpų liejykloje kalbėjo:
„Nuostabu klausyti var pų skambėji-

mo, kai jie visos kūrinijos vardu skelbia šlo-
vę Viešpačiui. O kiekvienas iš mūsų turime
pas save labai jautrų varpelį, kuris vadinasi
širdis. Širdis skamba, vis skamba, ir linkiu,
kad jūsų širdys visada skambintų gražią me-
lodiją, pripažinimo ir padėkos Dievui, Vieš-
paties šlovinimo melodiją. Tegul ši melodija vi-
sada nu stelbia blogą skambesį pykčio, prie vartos ir
viso to, kas neša blogį pasaulyje.”

Seniau šalia bažnyčios statydavo aukštą varpi-
nę arba varpus įkeldavo į bažnyčios bokštus, kurie
būdavo iš kilę aukščiau už visus pastatas. Var po
gaudesys buvo pats stipriausias ir toliausiai girdimas
garsas. Šiandien yra aukštesnių pastatų už varpines
ir bokštus, yra daug įvairių garso ir dar daugiau
triukšmo šaltinių. Ar varpas dar aktualus, ar jis dar
ką nors reiš kia mūsų pasaulyje, visuomenėje?

Nė kiek tuo neabejoju. Ne tik to dėl, kad varpų lie-
jyklos ir toliau sėkmingai darbuojasi, kad įrengiami
nau  ji varpai ir netgi varpų muzikai pritaikyti rin-
kiniai, kaip neseniai Šv. Jokūbo bažnyčioje Vilniu-
je. Varpo gau desys išlieka ypatingas ir išskirtinis, su
niekuo nesumaišomas ir nie kuo nepakeičiamas.
Bet dar labiau varpai reikšmingi todėl, kad jie
skam ba bažnyčioje, prie bažnyčios ir primena savo
siūbuojančiu gaudesiu kūrinijos ritmą; rytą ir va-
karą, pava sarį ir rudenį; jie vienija žmones, ku rie gir-
di jų skambesį, ir primena Die vo artumą. 

Įprasta varpais skambinti labai įvairiomis pro-
gomis: prieš pamaldas, per šventes, kilus pavojui, pa-
lydint mi rusiuosius, laikui skaičiuoti. Var pai skam-

ba visiems. Jų reikia bendruomenei, ne pavieniam
žmogui, ir todėl jų gaudesys savotiškai sujungia ir
didelio džiaugsmo, ir liūdesio va landomis. Jie mums
kalba apie tai, ką rašė apaštalas Paulius. „Mes dau-
gelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui – vie-
ni kitų nariai” (Rom 12, 5).

Varpai jungia ir vienija ne tik su žmonėmis, bet
ir su Dievu. Jie kvie čia į pamaldas, bet dar labiau skel-
bia Evangelijos žinią. Jėzus kalbėjo: „Aš atėjau, kad
žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų” (Jn
10, 10). Pa ralyžiuotajam sakė: „Žmogau, tavo nuo dėmės
tau atleistos!” (Lk 5, 20). Šiandien girdėjome Evan-
gelijoje: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave” (Mk 10, 52).
Visa tai nepaliauja skelbti varpo gaudesys: ne tuščias
garsas, ne vien graži muzika, o svarbi žinia – padrą-
sinimo, sustiprinimo, išgelbėjimo žinia.

Kai netikėtai išgirstame stiprų gar są – trinkte-
lėjo durys, nukrito lėkš tė, kažkas šūktelėjo – iš kar-
to, net nejučia atsigręžiame į tą pusę. Tegul su-
skambęs varpas, ypač naujas jo skambesys taip pat
privers atsigręžti, atkreips dėmesį – ne vien į baž-
nyčios pastatą, bet dar labiau į Dievą, kad mūsų min-
tys žodžiai, darbai kryptų į Viešpatį. 

Šios dienos Evangelija pasakojo apie aklą elge-

tą, prašiusį išmaldos prie kelio. Išgirdęs pra-
einantį Jėzų jis pradėjo garsiai maldauti:
„Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!” O
Jė zaus pašauktas numetė viską, net savo vie-
nintelį apsiaustą ir nusku bėjo pas Jį. Gavo ne-
palyginti daugiau – regėjimą. 

Taip norisi linkėti, kad varpo gau desys at-
kreiptų dėmesį į Jėzų ir mes skubėtume link
Jo. O Jis tikrai atvers akis. Gydytojai perspė-
ja, kad visų, net vaikų regėjimas šiandien daug

blogesnis – gal nuo nuolatinio televizijos, kompiuterio
ekrano žiūrė jimo. Dažna ir trumparegystė – kai žmo-
gus gerai mato vien tai, kas yra arti, o visa kita iš-
nyksta migloje. Mums reikia, kad Jėzus išgydytų mū -
sų dvasinę trumparegystę. Kiek daug mažų dalykų,
dažniausiai visai ne nau dingų, gerai pastebime aplink
sa ve, pamesdami iš akių mūsų amži nąjį tikslą, o jei
kas nors prabyla apie ti kė jimą, atsivertimą, išgel-
bėjimą, at ro do, kad tai labai miglotos temos. To kia
yra dvasinė trumparegystė. Bet Jėzus gali išgydyti.
Išgirskime Jo balsą, kad Jis galėtų atverti mūsų akis
kaip Jericho neregio. 

Šis naujas varpas vėl ir vėl primins Jėzaus
kvietimą, sužadins mūsų atidumą, taip pat nuolat
kvies pagal voti ir patikrinti sąžines: ar jo skam besys
bus tik dar vienas įkyrus triukš mas, ar kalbės apie
esminius gyvenimo dalykus? Ar suskambės ir nutils
nieko nepaveikęs, ar kvies ma ne į bažnyčią, į bendrą
maldą? Ar var po dūžiai skaičiuos tik nesulaikomai
viena po kitos bėgančias mano gyvenimo valandas,
ar ženklins nuolatinę dvasios kelionę link Dievo?

Homilija pasakyta šventinant Kėdainių Šv. Jur-
gio bažnyčios varpą
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Kad skubėtume 
link Jėzaus
ARKIVYSK. LIONGINAS VIRBALAS
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Romualdas Kriaučiūnas, aprašy-
damas šių metų pirmos bangos
palikuonių šventę ,,Lithuanian

Days” Frackville, Pennsylvania (Drau-
go anglų kalba priedas
Draugas News, rugsėjo
laida),  sako, kad buvo
kažkada pasiūlęs atei-
tininkams ruošti
savo suvažiavimą
ne kokiam did-
miestyje, bet ku-
riame nors iš to
daugelio senų
lietuviškųjų
miestelių

Pennsylvanijos anglies kasyklų apy-
linkėse. Ten tie trečios ir ketvirtos

kartos lietuviai dar didžiuojasi savo
lietuviškom šaknim. Jų tas me-

tinis festivalis švenčiamas
jau daugiau kaip 100

metų. Kaip ir
anksčiau,

pir mos
b a n g o s

v e i k l a
vyksta atski-

rai nuo mūsų,
antros bangos,

veiklos. Vis pa-
galvodavau, kad ir

mūsų, ir jų gyveni-
mas būtų buvęs pra-

turtintas, jeigu būtu-
me galėję vieni kitus

įtraukti į artimesnį ben-
dravimą. 

Kitas straipsnis tame
pačiame Draugas News nu-

meryje įdomiai aprašo pirmos
bangos lietuvių emigrantų šei-

mos įsikūrimą prieš 103 metus ir
gyvenimą kaip ,,homesteaders”

Colorado valstijoje. Tame Colorado
lietuvių ,,Lakutis Ranch” dar tegy-

vena šeimos trečia karta. Įdomus pa-

sikalbėjimas ir su Yale universiteto
,,composer-in-residence”, Kanados lie-
tuviu Julian Darius Revie. 

Ten pat galima paskaityti daugu-
mai mums pažįstamos buvusios Drau-
go vyr. redaktorės Dalios Cidzikaitės
straipsnį apie išeivijos studentus, ku-
rie pagal JAV Lietuvių  Bendruomenės
programą šešias savaites stažavosi Lie-
tuvoje. 

Kas man tuose aprašymuose krito
į akį, tai kaip žmonės vertina savo lie-
tuviškas šaknis. Trečios ir ketvirtos
kartos angliakasių palikuonys dar vis
neužmiršę ir švenčia savo metines
,,Lithuanian Days”. Straipsnio apie
Colorado ,,Lakutis Ranch” herojė yra
pirmos bangos palikuonė, trečios kar-
tos lietuvė, kuri didžiuojasi savo lie-
tuviška kilme ir aktyviai dalyvauja lie-
tuviškoje veikloje.  Kompozitorius Ju-
lian Darius Rieve, paklaustas, kaip jo
lietuviškos šaknys paveikė jo muzi-
ką, atsakė, kad lietuviai turi muzikinį
paveldėjimą, kuris „yra mūsų kraujy-
je”.  

Bet ne visi didžiuojasi savo lietu-
viškomis šaknimis, ne visi jas pripa-
žįsta, ne visi jas supranta.  Skaitau Rita
Gabis knygą A Guest at the Shooter’s
Banquet (2015, New York, 435 psl.). Au-

torės motina – dipukė lietuvė, tėvas –
Amerikos žydas, kurio tėvas ir motina
kilę iš Ukrainos ir Baltarusijos. Gabis
pati nežino, kas ji esanti. Kai Rūta Še-
petys, knygos Between Shades of  Gray
autorė, pastebėjo, jog jos knyga skirta
,,mums visiems” (,,for all of  us”), Ga-
bis sau pagalvojo – ,,I don’t feel like I am
part of  us”. Rita Gabis nesijautė esan-
ti tos pačios genties kaip Rūta Šepetys,
nors abiejų autorių vienas iš tėvų yra
lietuvis. 

Kitoje vietoje Gabis klausia sa-
vęs, kas ji  – ,,Jewish, not Jewish, Lit-
huanian-American, American”? Jai
dar sunkiau susivokti, nes suaugusi su-
žinojo, kad vokietmečiu, kada Lietuvoje
buvo žudomi žydai, jos mylimas sene-
lis, motinos tėvas, buvo saugumo tar-
nautojas, pavaldus SS Gestapui. O jos
senelė, motinos motina, per pirmą
okupaciją buvo išvežta į Sibirą, ir jai
pasakyta, kad žydai ją išdavė. 

Knygoje aprašyti ketveri metai
ieškojimo duomenų, kurie atskleistų,
ar jos senelis dalyvavo tose žudynėse.
Paieškos vyko Lietuvoje, Lenkijoje, Iz-
raelyje, Vokietijoje  ir Amerikoje. Au-
torė prisimena, kad augdama ji jautė
tam tikrą įtampą tarp savo lietuviškos
ir žydiškos pusės giminių.  

Komplikuota mūsų krašto praei-
tis. 

Donatas Januta 
San Francisco, CA

Lietuviškos šaknys
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Šių metų spalio 27 d. generalinis konsulas Čikago-
je Marijus Gudynas konsulate susitiko su vienos di-
džiau sių JAV žydų nevyriausybinės organizacijos

– Amerikos žydų komiteto (AJC) – regioninių padalinių
vado vais, organizacijos nariais. Generali nis konsulas M.
Gudynas pristatė  ko mitetui Lietuvos užsienio politikos
aktualijas, pasidžiaugė vis aktyviau plėtojamu bendra-
darbiavimu, iš Lie tu vos kilusių žydų – litvakų – augan-
 čiu susidomėjimu Lietuva, aptarė ga limybes kartu įgy-
vendinti kultūri nius ir švietimo projektus. Amerikos
žydų komiteto atstovai pristatė generaliniam konsului
savo organizacijos veiklos prioritetus, džiaugėsi ypač po-

zityviais santykiais tarp Lietuvos ir Izraelio valstybių,
ką liudija atida ryta Izraelio ambasada Vilniuje, kvie tė
bendrai dirbti kovojant su antise mitizmo plitimu Eu-
ropoje. Susitiki mo metu daug diskutuota apie nede-
 mokratinėse valstybėse augančią žmo gaus teisių pa-
žeidimų tendenciją, nedemokratinių režimų siekį griau-
 ti tarptautinės teisės sistemą bei su tuo susijusią būtinybę
užtikrinti, kad tokie veiksmai visada iššauktų labai konk-
rečias pasekmes. Diskusi joje aptarti kiti aktualūs poli-
tikos bei ekonomikos klausimai.

LR generalinio konsulato Čikagoje
info ir nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Popiežius 2016-uosius yra pa-
skelbęs jubiliejiniais Gailestin-
gumo metais, o Vilnius įvardija-
mas gailestingumo miestu. Pre-
zidentė Popiežiui padovanojo
dviejų švenčiausių Lietuvos pa-
veikslų  – Aušros Vartų Gailes-
tingumo Motinos ir Gailestingo-
jo Jėzaus – reprodukcijas. Aušros
Vartų Gailestingumo Motinos pa-
veikslas taip pat puošia ir lietuvių
koplyčią Šv. Petro bazilikoje Va-
tikane.

,,Labai tikiuosi, kad galbūt ne
kitąmet, ...bet artimiausių poros
metų laikotarpiu, didelė tikimy-
bė, kad galime laukti ir tikėtis Po-
piežiaus atvykimo bent jau į
mūsų regioną”, – teigė D. Gry-
bauskaitė. 

Šalies vadovė Popiežiui Pran-
ciškui, be oficialių dovanų, taip
pat padovanojo savo bičių me-
daus, puošto Lietuvos vaikų pie-
šiniais, ir pažadėjo, jei Šventasis
tėvas atvyks į Lietuvą, jį pakvies
pusryčių su lietuvišku medumi,
jos augintomis šilauogėmis ir
juoda lietuviška duona. ,,Ir jam
patiko”, – džiaugėsi Prezidentė. 

Kol kas vienintelis pontifiko
vizitas Lietuvoje buvo 1993 me-
tais, kai čia rugsėjo 4–8 d. lankė-
si popiežius Jonas Paulius II. 

Po pokalbio su Šventuoju
Tėvu šalies vadovė susitiko su Va-
tikano valstybės sekretoriumi
kardinolu Pietro Parolini ir sek-
retoriumi santykiams su valsty-
bėmis arkivyskupu Paul Gallag-
heri.

Tai ketvirtasis Prezidentės
vizitas į Vatikaną. Pirmasis šalies
vadovės dvišalis susitikimas su
dvasiniu katalikų bažnyčios va-
dovu įvyko 2010 metais. Tuomet
Prezidentė susitiko su Popiežiu-
mi Benediktu XVI. Valstybės va-
dovė taip pat 2013 m. dalyvavo Po-
piežiaus Pranciškaus inaugura-
cijos ir po metų – Popiežiaus Jono
Pauliaus II  kanonizacijos iškil-
mėse.

ELTA

Prezidentė pakvietė Popiežių į Lietuvą

Susitikimo dalyviai 

Štai ir vėl ruduo – patamsių, šmėklų, ne-
migos, neurozių metas. Tačiau būna
viena diena – Vėlinės, kurios nepri-

klauso nuo krizių, biudžeto, politinių intri-
gų, bankų, korupcijos, neurozių, niūrių kas-
dienių nuotaikų, net ir orų. Tai susitaikymo,
susitikimo metas su mirusiaisiais, visuotinė
atlaidų diena, kai ten, kapinėse, nustoja ga-
lioti mūsų nuopelnai, pareigos, turtai, pini-
gai, privilegijos, kilmė. Ten niekada nebūsi
aukštesnis, teisingesnis, gražesnis.

Čia visi tampa lygūs, vienos gyvųjų ir mi-
rusiųjų bendruomenės nariais. Nėra dėl ko
konkuruoti, intriguoti, stumdytis dėl geres-
nės vietos žemėje, nes žemė visiems ta pati.
Ten niekas nesiekia greičiau iš kapo išvers-
ti savo priešininką ir atsigulti jo vietoje,
kaip įprasta stumdantis prie valdžios kėdžių.

Kaip niekada Vėlinių vakarą įsiviešpa-
tauja ramybė, susikaupimas, tyla. Nepama-
tysi pikto veido, neišgirsi grasaus žodžio, juo
labiau keiksmo. Net, rodos, ir automobiliai
rieda tyliau, praleidžia pėsčiuosius, jaunes-
nieji padeda į amžinojo poilsio kalnelį įkopti senesniesiems, neįgaliesiems.

Vieną vakarą įvyksta stebuklas – pasikeičia visa Lietuva. Įsižiebia di-
džiuliai mirusiųjų miestai, tikriausiai net iš kosmoso matomi geriau, negu
tie nelemtieji naujametiniai Europos kultūros sostinės fejerverkai Vilniuje.
Visa Lietuva nematytai apšviesta.

Šį vakarą pamatome, kiek daug Lietuvoje kapų. Nušvinta kalneliai,
aukštų medžių būriai, kalvelės šalia miestelių ir bažnyčių šventorių. Atgy-

ja vietos, kurios vakarais būdavo tamsios, nie-
kieno nelankomos. Viena kita žvakelė su-
mirksi net senkapiuose, kurių jau nėra kam
lankyti.

Baigėsi mirusiųjų vienatvė. Čia dabar
gyva, iš tolo matai, kaip knibždėte knibžda
lyg ir žmonės, lyg ir kažkokios dvasios, o gal
iš dausų sugrįžusios vėlės ieško savo kapų bei
juos lankyti atėjusių artimųjų? Negirdi žo-
džių, o tik kuždesį, lyg tarpusavy kalbėtųsi
vėlės. Sklinda chrizantemų, degančių žva-
kelių kvapai.

Tai didysis susitaikymo, nacionalinio
susitarimo  metas,  ko dabar niekaip  nep a-
 sie kia gyvieji, išsiskirstę pagal pareigas,
frakcijas, partijas, verslus, nesusitariantys
dėl mokesčių ir atlyginimų mažinimo, se-
nukų pensijų apkarpymo. 

Atrodytų, kad ne Seime, o čia, kapinėse,
būtų tinkamiausia vieta pasirašyti tą vadi-
namąjį nacionalinį susitarimą. Čia susiren-
ka vienos dienos, vieno vakaro parlamentas,
turintis aukščiausių įgaliojimų, kuriuos su-

teikia dangaus aukštybėse priimta ir patvirtinta amžius galiojanti konstitucija
– Šventojo Rašto ištarmės.

Kad neužmirštume, kas esame, kasmet Vėlinių vakarą degiojame žvakutes,
kurios apšviečia ir mūsų atmintį. 

Marcelijus Martinaitis
2009

Apie Vėlines

Prezidentė susitiko su Popiežiumi Pranciškumi. Roberto Dačkaus nuotr.
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Vakarų kraNtas 

SIMONA MINNS

Šiame internetiniame amžiuje turbūt
dauguma interviu imami elektroniniu
paštu, kuomet žurnalistas ir pašnekovas
susirašinėja vienas su kitu. Man šį kar-
tą pasisekė – turėjau galimybę tiesiogiai
pakalbinti šią kū rybišką ir neeilinę šei-
mą: mokslinin ką ir foto menininką Dai-
nių Mačikė ną ir baleriną, „Eglės Špo-
kaitės baleto mokyklos” Lietuvoje ben-
draįkūrė ją Eglę Špokaitę-Mačikėnienę.
Mūsų pokalbis vyko jaukų sekmadienio
vakarą per Skype programą, kuri iš tie-
sų padėjo suteikti pokalbiui šilumos ir
gyvybiškumo. Tą vakarą jau čiausi lyg
pati būčiau nukeliavus į San Diegą pas
savo pašnekovus į sve čius. Kviečiu ir
„Draugo” skaitytojus užsukti į namus
pas šią neeilinę porą.

Pradžiai papasakokite apie San Diegą
– kaip ir kodėl iš Bosto no patraukėte į Ca-
liforniją?

Eglė. San Diegas buvo tam tikras
bendras nuotykis, kuris buvo kaž kiek
susijęs su amžiumi ir tam tikra pato-
gumo paieška. Aš visuomet norėjau pa-
gyventi šiltuose kraštuose, nes tiek
Lietuvoje, tiek Bostone man bū davo
per šalta. Mūsų šeimos gyvavimas ir
veikla JAV tiesiogiai susijusi su Dai-
niaus kaip mokslininko darbu. Ieškant
įdomių darbo pasiūlymų rin komės ir
vietą įdomiam gyvenimui. Dainius
strategiškai kreipė savo pa ieš kas, ban-
dėme patirti skirtingas šalis ir miestus.
Pasirinkome  išban dyti gyvenimo ypa-
tumus San Diege. Galvojome ir apie Lie-
tuvą, bet tuo tarpu nugalėjo galimybės
įdomiai mokslininko veiklai. Na, o aš
sėkmingiau nei kitur iš karto atradau
bendraminčių baleto srityje. Tikiuosi,
jog netrukus išplėsiu ir savo profesi nę
veiklą.

Ar pirmiausia buvo noras pakeisti ap-
linką ir darbai sekė iš paskos, ar atvirkščiai?

Dainius. Pirmiausia buvo noras, o
po to galimybės jau atsiranda. Svars-
tėme persikėlimą į Californiją, Lietuvą
arba New Yorką. Buvome grį žę į Lie-
tuvą keturiems mėnesiams –  apsi žval-
gyti, pajausti gyvenimo Lie tu voje pul-
są, nes paskutinius 20 metų gyvenu JAV.
Patiko, tačiau San Diege pasitaikė įdo-
mus darbas. Atvykus su tikta ne tik kli-
mato, bet ir žmonių šiluma nenuvylė. 

Papasakokite daugiau apie kul tūrą,
žmones, visuomenę San Diege.

E. Gali pasirodyti, jog tai klišė,
bet čia žmonės tikrai pasirodė skir tingi.
Atkreipiau dėmesį, kad net ir tvar-
kant valdiškus reikalus, žmonės šiltai
žiūri į akis ir tiesiog nuoširdžiai sten-
giasi padėti, pagelbėti.

D. Labiau atsipalaidavę ir ma žiau
skubantys. Turi daugiau laiko pa bend-
rauti. Sakyčiau, labiau autentiški, nei
Bostone, kur žmonės yra vedami kar-
jerinių paskatų. O čia, San Diege, kar-
jeros dalykai nelabai kam ir daro įspū-
dį. Žmonės labiau vertina vienas kitą
pagal žmogiškumą, tarpusavio ben-
dravimą, laiko radimą pabūti gam toje.
Žinoma, negali stereotipiš kai vertinti
visų žmonių, tačiau tik rai jaučiasi ki-

Dainius Mačikėnas ir Eglė Špokaitė-Mačikėnienė:

„Mūsų ambicijos aprėpia pasaulį”

toks požiūris, kuris labiau orientuotas
į patį gyvenimą, nei į karjeros siekimą.
Prieš atvykdami į San Diegą to neži-
nojome.

Kokią įtaką jums turi geogra finė pa-
dėtis? Kaip ji keičia kūrybinius ir profesinius
sprendimus?

E. Kartais daro įtaką tiesiogiai! Ne-
seniai meninio projekto metu pa nardi-
nome baleriną su visais puantais ir tiu-
liniais sijonais po vandeniu. Nerianti
gylyn mergina yra simbolis pasinėri-
mo į kitą pasaulį – šokio pa saulį. Jis pa-
kuždėtas šiandieninės mū sų aplinkos.
Galimybė gyventi šilumoje padeda ir
įkvepia savitiems meniniams projek-
tams.

D. Gyvenant Bostone, neišvengsi
ilgų žiemos vakarų. Idealus laikas sė-
 dėti prie „Photoshop” programos. O
San Diege daugiau laiko praleidžia me
lauke, sode.  Nebesinori ilgiausiai tū-
noti prie kompiuterio ir giliai mąs tyti.
Norisi kažko lengvo, drąsaus, švie-
 saus. Dabar pradėjau kurti apšvietimo
dizainą, konkrečiai – lempas.

Lempas?! Papasakok apie savo lempas.
D. Eglė „kankinasi”, nes pri darau

visokių lempų ir ne visada susiprantu
nepavykusias išmesti. O gal tiesiog
reikia laiko pabūti su bandomuoju va-
riantu, apsiprasti, pamedituoti. Bet
kai kurios pavyksta, tai mudu derimės,
– kurias palikti, o kurias išmesti, ku-
rias parduoti, o kurias padovanoti. 

Lempų gaminimas – tikrai netikėta sri-
tis! Reiškia, kad aplinka įkvepia ir pastūmėja
mąstymą kita linkme. Kaip panaudojate nau-
 jas idėjas?

D. Eglė labai moka „susiurbti” tai,
kas yra naudinga, kas įdomu tuo metu
tam tikroje kultūroje ir pritai kyti tai
savo veikloje. Kartais tai bū na abst-
raktūs dalykai, kurie apima organiza-
cinę mokyklos dalį, o kartais labai ap-
čiuopiami meniniai spren dimai, efek-
tų ir amerikietiškai kultūrai būdingo
ryškumo subtilus pritaikymas. 

E. Mano veikloje, kuri yra kūry-
binė ir susijusi su menu, vis tik labai
svarbi yra veiklos  struktūra. Aš neti-
 kiu stichiškais dalykais. Kūrybinė

laisvė ir stiprybė atsiranda tik esant
tvarkai, struktūrai, sistemai. Nors iš
pirmo žvilgsnio tai skamba sausai.
Dabar atsirado noras dar stipriau su-
struktūrizuoti mokyklą Lietuvoje ir
plėsti ją į tarptautinį lygmenį. Mū sų
mokyklos mokiniai jau ne pirmus me-
tus laimi aukščiausias vietas tarptau-
tiniuose baleto konkursuose. Mū sų
mokyklos vardas jau tampa žinomas.
Sistemingas ne tik mokinių, bet ir mo-
kytojų tarptautinis pasidalinimas pa-
tirtimi dar labiau išplėstų galimybes.
Kuriant mokyklą naudojame čia įgytas
žinias ir patirtį. Kitaip sa kant, čia,
Amerikoje, baleto studijų ir mokyklų,
veikiančių be valstybės pa ramos, tūks-
tančiai – ir rezultatai pui kūs. Sujungus
lietuviams būdingą ypa tingą meninį
pajutimą, subtilu mą, akademiškumą
su čia atrastomis žiniomis galime su-
kurti dar daugiau. Mūsų ambicijos
aprėpia pasaulį, tampame pilnaverte
tarptautinio lygio mokykla. Kol vyko
šis pokalbis, mūsų mokyklos moki-
niai laimėjo dar eilę medalių ir apdo-
vanojimų prestižinia me baleto kon-
kurse Prancūzijoje. Valio!

Kokie yra šiuo metu mokyklos vystymo
tikslai?

E. Sustiprinti didžiąją mokyklos
dalį – tą, kurioje mokiniai dar „nesu -
sirgę baletu”.  O kiekybė ilgainiui su-
teikia kokybę, jei dirbame nuosekliai.
Mokykloje mokosi apie 700 mo ki nių.
Kaip išpopuliarinti baletą, paska tinti
arba tiesiog supažindinti mokinį pa-
traukliai, greitai, kokybiš kai? Atsa-
kymas gali būti: neįmano ma arba sun-
ku. Nes tai prieštaringos sąvokos. Ko-
kybei ir gilumai reikia negreitai atei-
nančio rezultato. Bet be šimtų besi-
džiaugiančių šokio menu mokinių ne-
atrasime tų dešimčių ypatingai gabių
vaikų. 

Lietuvoje vaikų meniniam ugdy-
mui skiriamas tikrai didelis tėvų dė me-
sys, bet dažnai elgiamės kaip dide lėje
parduotuvėje – yra noras tik pa bandyti:
pabandžiau karate, dabar truputį pa-
dainuosiu, dar į patrauklią muzikos
mokyklėlę nueisiu, pramoksiu groti, tą
pačią dieną dar į baleto pamoką... ba-
letą jau pašokau, dabar reikia paban-
dyti orientavimosi būre lį. Kyla klau-
simas – ką tas žmogus iš tiesų patyrė ir
išmoko? Aš nemanau, kad visi žmonės
turi aštuoniolika me tų šokti baletą ir
tapti baleto specialistais. Tačiau žino-
jimui, jog mokiau si baleto, reikėtų vi-
duje pajusti, kas yra pasiruošimas,
užsidegimas, va lia, aistra, scenos su-
sijaudinimo pa ty ri mas, išvados po pa-
sirodymo. Už sikrėsti, įsitraukti nėra
lengva. Tam reikalingas ir patrauklu-
mas, ir organizacija, ir talentingi mo-
kytojai. 

Šiuo metu mokykla turi nemažai
tarptautinių konkursų laureatų, ir tai
buvo ankstesnių trejų metų tikslas, ku-
ris ir toliau sėkmingai vysto si, tačiau
dabar mūsų iššūkis tuos šimtus vaikų
„uždegti” sceniniu pasi rodymu, atsa-
kingu pasiruošimu tam žingsniui. Vien
tik tai, kad užsiregistravai ir atėjai į ke-
lias pamokas, pa šokai metiniame kon-
certe nereiškia, jog patyrei Baletą.
Mūsų tikslas – sce nos džiugesiu uždegti
skirtingus savo galimybėmis vaikus.

Žmonėms Dainius dažniausiai žinomas

Ruošiamės pasirodymui Balboa Parke, San Diege.

,,Baleto pamoka”. Dainiaus meninė fotografija.
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kaip fotografas. Stebėda ma Dainiaus kūrybinę veiklą pa-
 stebiu, kad jo darbai neretai susiję su Eglės baleto mokykla.
Dainiau, papasakok kaip ir kiek dažnai pri sidedi savo fo-
tografija prie Eglės mokyklos veiklos? Ar turi konkre čiai api-
brėžtas pareigas?

D. Kai važiuojame į Lietuvą, di džiają laiko dalį
užsiimame baleto mo kyklos reikalais, įskaitant fo-
to gra fiją. Grįžę iš Lietuvos su keliais tūkstančiais
nuotraukų perrenkame, perrūšiuojame ir išrenka-
me tinka miausias, sukuriame galerijas internete. De-
riname meninius polėkius su mokyklos praktiniais
poreikiais re portažinei, informacinei fotografijai.
Kraunantis fotoaparatus aptariame kokie ateinančio
renginio poreikiai – kokio rezultato tikimės ir kam.
Ar reikėtų faktinių – Facebook ir interneto puslapiui
tinkamų nuotraukų, ar aš galiu fotografuoti daugiau
sau, menines nuotraukas, nuotraukas iš užkulisių.
Mokykla ir Eglė, kaip jos meno vadovė, turi savo es-
tetinį suvo kimą, įvaizdį, kurį sunku paaiškinti
samdytam fotografui, o tarp mūsų per laiką nusi-
stovėjo tarpusavio su pra timas.  

O malonių pareigų ten turiu daug – sutvarkyti
kompiuterius, kai reikia, nuraminti moterišką ko-
lekty vą, kai reikia, pažinti būsimas balerinas.

Dainiau, ar šokis visuomet bu vo tavo meniniame ho-
rizonte? Ar Eglės mokyklos buvimas tau sutei kia galimy-
bę atrasti šokį iš foto grafo perpektyvos?

D. Vienas iš fotografijos stebuklų yra sustabdyta
akimirka – judesys, kurio plika akimi nepagausi,
nėra mygtuko „pauzė” žmonėse. Bet yra fo tografija.
Yra galimybė išgryninti aki mirką, atskirti nuo to,
kas buvo prieš tai, ir kas bus vėliau – budizmo abė-
cėlė tam tikra prasme. Taip ir šo kyje – akimirkos at-
rakcija, teatras, po kuriuo slepiasi tikras žmogus –
mano dėmesio objektas. Labiau mėgstu užkulisius,
kur gali matyti (jei moki žiūrėti) ir sceną, ir tikrą-
sias šokėjų emocijas – idealiu atveju sutampan čias. 

E. Dainiui yra įdomiausias pats žmogus. Jis daž-
niausiai fotografuoja mokytojus ir vaikus. Baletas
yra gra žiausia sritis, kurioje žmogus atsi sklei džia la-
bai emociškai, tiek vaikai, tiek suaugę. Kiekvienas
ren ginys yra didelis susijaudinimo šaltinis, dėl ku-
rio žmonės švyti. Renginio metu vyrauja kitokia
energija, kuri turbūt labai įdomi fotografui.

D. Dėl to būtent man labiausiai įdomu – fotog-
rafuoti užkilisius. Žmo nės išeina iš scenos labai su-
sijaudi nę... Nerimsta ir klausinėja – „pasisekė ar ne-
pasisekė?” Ypač vaikai. Jie tokie tikri savo emocijose!
Man labai patinka pagauti tą autentišką žmogišką
emociją. Idealiu atveju žmogus toje nuotraukoje
gali save atpažinti net tikresnį negu jis pats save mato
veidrodyje. 

Ar buvo konkrečiai nuspręsta, koks turėtų būti Bale-
to mokyklos įvaizdis, ar tai vystėsi palaipsniui?

D. Kai mes susipažinome, mo kyk la jau gyvavo.
Man iškart atrodė, kad mokyklos požiūris ir veiklos
pri statymas rodo, kad tai yra rimtas mokslas, o ne
kažkoks pasižaidimas ar būrelis. Dabar tiesiog už-
pildomos detalės – sprendimai, kokiais metodais ga-
lime tą požiūrį pavaizduoti per atvirutę ar per skel-
bimą.

E. Aš esu racionalesnis žmogus nei Dainius.
Nors aš esu menininkė pagal profesiją, o Dainius yra
mokslininkas, aš jaučiu, kad Dainius yra ypatingai
kūrybingas ir turi daug drą sos fantazijos pasireiš-
kimui. Drą sesnis už mane. Tai jei prieš mums susi-
pažįstant mokyklos vizija jau egzistavo, ir buvo sie-
jama su rimtu požiūriu, originalumu ir kokybe, da-
 bar, sakyčiau, su Dainiaus ir kitų žmo nių atsiradi-
mu bei mokyklos na tūraliu augimu, toje vizijoje at-
siradę daugiau drąsos.

Egle, kokią svarbą teiki auto ri tetų turėjimui ir sekimui?
E. Visada  yra troškimas turėti savo mokytoją,

tačiau pasitikėjimą savimi suteikia tapimas moky-
toju kažkam kitam. Visada turi turėti priešaky tą ži-
burį, kuriuo gali sekti, matyti erdvę tobulėjimui, kur
tu esi mažas, kad turėtum kuo žavėtis.

Mes daug kalbame apie šokio ir fotografijos menus.
Ar judu turite kažkokią kitą sritį, kuria abu domitės?

D. Kompiuteriai.
E. (juokiasi) Na, o aš norėjau sa kyti – muzika...

Muzika, o ypatingai klasikinė muzika, buvo ir yra
sritis, kuri mus vienijo nuo to laiko, kai mu du su-
sitikome. Aš taip džiaugiausi, kad suradau žmogų,
su kuriuo paga liau galėjau pasikalbėti apie klasiki -
nę muziką! Dainius žino muziką, kas yra labai reta
tarp vyrų ne muzikantų. Nors ir ne profesionalas, su
Dai niumi galima jos klausytis ir galima ją analizuoti.

Kitų muzikos žanrų Dainiaus pasirinkimai man
taip pat labai patinka. Nors aš galbūt esu mažesnė ži-
novė tame, tačiau žinau, kad man patiks Dainiaus pa-
sirinkimas – tai, matyt, mūsų skoniai su tam pa. Bet
jei nuoširdžiai, kas die niame gyvenime, iš tiesų,
kompiuteriai užima didelę mūsų gyvenimo dalį.

O ką konkrečiai su tais kom piuteriais veikiate?
D. Mes turime įvairiausių kompiuterinių žaidi-

mų. Kartu kuriame specialiai mokyklai pritaikytą
duo me nų bazę. Kas dieną tobuliname ,,Photoshop”
įgūdžius, patys montuojame video medžiagą, kuria-
me ir pa laikome interneto svetaines. Su malonumu
galime taip susėdę praleisti vakarą prie kompiuterių
maketuodami kito mokyklos spektaklio vizua linio
pristatymo medžiagą. 

Per praėjusį pokalbį tu, Egle, man užsiminei, kad tau
patinka dirbti su skaičiais, patinka buhalteriniai mokyklos
darbai. Papa sakok plačiau apie tai.

E. Tai yra tam tikra meditacija. Skaičiai veikia
raminančiai. Skaičių analizavimas lyg padeda pa-
matyti situaciją iš šalies, paskatina mąstyti ieškant
geriausio sprendimo.  Nura mi na emocijas. Aš įsi-
vaizduoju, kad kai žmonėm tai yra darbo kasdieny-
bė, profesija, tai jau yra kitaip. Ta čiau man skaičiai
yra tokie tvarkos nešėjai. Mene daug chaoso. Kūry-
boje negali per tvirtai kažko suimti, per daug užveržti,
negali per daug atleis ti... O skaičiai yra labai konk-
retūs. Kartais emocija leidžia pamatyti tiksliau esa-
mą padėtį, o kartais skaičiai atspindi ją tiksliau.
Mėgstu juos.

Kalbant apie skaičius, norėčiau paklausti Dainiaus apie
jo oficialią profesiją. Dainiau, tu turi neorganinės chemi-

jos daktaro laipsnį – Ph.D. Papasakok „Drau go” skaityto-
jams trumpai apie savo mokslo sritį.

D. Kuriu vaistus ir tobulinu jau esančius. Dabar
dirbu gana mažoje kompanijoje, nes darbas di-
džiausiose vaistų kompanijose per daug priminė gy-
venimą Tarybų Sąjungoje. Esu at sakingas už vaisto
įsisavinimo savybių gerinimą. Pavyzdžiui, suvalgius
smėlio saują, jis išeis pro antrą galą taip ir nepate-
kęs į žmogaus kraujo apytaką. Taigi, mano darbas yra
patobulinti tą procesą, kad suvartojus vaistą jis ga-
lėtų absorbuotis į organizmą, kad patektų ten, kur
vaistui reikia pakliūti. 

Šiuo metu mano kompanija ku ria vaistus, kurie
gydys (tikėsimės) reto genetinio sutrikimo sukeltą ge-
le žies kaupimąsi smegenyse. Kartais mes imamės pa-
gerinti jau egzistuojančius vaistus. Tarkime, sten-
giamės sumažinti pašalinius efektus, optimizuoti
vaisto įsisavinimą, veiklumo organizme laiką.

Ar pasiliksite San Diege ilgesniam laikui?
E. Dabar  yra didelė vertybė būti pasaulio pilie-

čiu. Svajoju prisidėti prie to, kad čia atvyktų mūsų
mokyklos mokiniai ir mokytojai, o paskui atvirkščiai
–  Amerikos baleto šokėjai ir pedagogai atvažiuotų
į Lietuvą. Gera turėti galimybę nebūti užsi da riusiam
savo nuostabiame mieste arba nuostabioje šalyje, bet
atsiradus galimybei ir norui, patekti į kitą pa saulio
kraštą mokytis ir dalintis tuo, kuo gyveni.

D. Mums patinka neprisirišti prie vietos. Nuo-
mojamės būstą, kad užsimanę išvykti į kokią Švedi-
ją arba į Islandiją, lengvai galėtume tai pada ryti. Tik
katiną reikėtų pasiimti (ka tinas vardu Zuikis in-
tensyviai dalyvavo mūsų pokalbyje). Mums abiems
norisi naujų potyrių.

Ačiū už pokalbį.

Povandeninės fotografijos sesija.
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iš ateitiNiNkų gyVeNimo

Ateitininkų įstatai 
Laukiam atsiLiepiančių

Birželio 6 d. Ateitininkų na-
muose Lemonte vyko visų Š. Ame-
rikos ateitininkų (ŠAA) metinis narių
susirinkimas (per internetinį ryšį da-
lyvavo ateitininkai ir iš kitų vietovių).
Susirinkimo metu buvo aptariami at-
naujinti Š. Amerikos ateitininkų įsta-
tai. Kadangi iškilo rimtos diskusijos
apie kai kurias įstatų nuostatas, na-
rių teises ir organizacijos struktūrą
apskritai, ŠAA taryba kviečia ateiti-
ninkus susipažinti su įstatais tinkla-
lapyje ateitis.org. Savo komentarus
ir siūlomus pakeitimus malonėkite
siųsti iki lapkričio 20 d.: 

LCFAtaryba@gmail.com

Jaunučių stovyklose vaikams dažnai yra
užduodama rašymo tema: ,,Kas gyveno
Dainavoje prieš milijoną metų?” Jų fan-

tastiniai pasakojimai būna išspausdinti sto-
vyklos laikraštėliuose. Kas buvo prieš milijo-
ną metų tebelieka vaikų vaizduotėse, bet kas
klajojo Dainavos pievomis ir miškais prieš 15
000 metų jau nebe spėlionė. Š. m. spalio 2 d. prie
Chelsea miestelio, Michigano valstijoje, apie 20
mylių nuo Dainavos jaunimo stovyklavietės, du
ūkininkai kasdami griovį, aptiko didelius kie-
tus kaulus.  Susigaudę, kad tai ne paprasto ūki-
nio gyvulio kaulai, jie iškvietė Michigano
universiteto paleontologus. Šie iškasė mamu-
to liekanas – iltis, kaukolę, nugarkaulį ir dar
kelis didesnius kaulus.

Nustatyta, kad  kaulai yra suaugusio vy-
riškos lyties mamuto, kuris greičiausiai gy-
veno prieš 11 700  iki 15 000 metų.  Paleontolo-
gas Daniel Fisher, vadovavęs kasinėjimui ir ap-
žiūrėjęs išlikusių kaulų kiekį bei kaip jie
buvo griovyje išdėlioję,  spėja, kad mamutas ga-
lėjo būti užmuštas žmonių. Pagal mokslinin-
kų dabar tiriamą hipotezę, senovės žmonės  pa-
slėpdavo mamuto liekanas specialiuose tven-
kiniuose. Spėjama, kad taip galėjo būti ir šiuo
atveju. Hipotezę patvirtina tai, kad prie ma-
muto rasti dideli akmenys, kuriuos senovės
žmonės būtų užridenę ant mamuto liekanų,
kad galėtų jas paskandinti. Galvojama, jog
mėsą skandindavo tam, kad jos kvapas nepri-
trauktų kitų mėsėdžių, o taip pat, kad ji negestų
ilgesnį laiką ir tiktų maistui. 

Michigano valstijoje gyveno ir mamutai,

ir mastadonai – abu į dramblius panašūs gy-
vūnai. Nors mastadonų kaulai aptinkami daž-
nai  – Michigane rasta per 300 jų griaučių, ma-
mutai yra kur kas retesni. Ligi šiol rasta apie
30 griaučių, o šis radinys ypatingai retas, nes
visi kaklo slanksteliai  yra vienoje vietoje. Pa-
sak paleontologo Fisher, tai būna retai, nes visi
padvėsusio mamuto mažesni kauleliai daž-
niausia būna kitų gyvulių išnešiojami, todėl šis
radinys yra ,,lyg būtų išpjautas didelis mamuto
gabalas ir paslėptas tvenkinyje”. 

Kaulai buvo nugabenti į Michigano uni-
versitetą. Ten bus plaunami ir tiriami ar nėra
įpjovimo  ženklų, kurie įrodytų, jog tai žmo-
gaus darbas. Toliau patyrinėjus tikimasi, kad
bus galima ir daugiau pasakyti apie priešis-
torinio žmogaus gyvenimą netoli Dainavos jau-
nimo stovyklavietės.

Paruošta pagal University of Michigan žinias

LILĖ SADAUSKAITĖ

Čikagos kunigo Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro
Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopa kviečia vi-
sus gimnazistus prisijungti prie kuopos veiklos ir da-

lyvauti susirinkime lapkričio 14 d. Šiais metais mūsų
kuopos tema yra ,,Visą atnaujinti veiksmais”, kuri iš-
plaukia iš ateitininkų šūkio ,,Visa atnaujinti Kristuje”.
Mūsų veiklos tikslas  – padedant kitiems, ypač lietuviams,
suburti moksleivius įvairiems tarnavimo projektams. Taip
pat, mes stengsimės pastiprinti mūsų dalyvių tikėjimą Die-
vu ir padėsime vienas kitam bręsti  gerais žmonėmis.  Val-
dybos nariai jau planuoja daug iškylų ir projektų metine
tema. 

Jau praėjo  du sėkmingi susirinkimai. Pirmame susi-
rinkime  dalyvavo 35 dalyviai, kurie susipažino vienas su
kitu. Į antrą susirinkimą atvyko 30 moksleivių. Šiame su-
sirinkime mes žiūrėjome filmą ,,Book Thief” ir diskutavome
filme iškeltus svarbius klausimus.

Šįmet kuopa turi du pirmininkus – Zigmą Kisielių ir
Luką Kulbį. Kiti valdybos nariai yra Ūla Lapkutė, Gustė Sa-
vukynaitė, Jokūbas Baranauskas, Liucė Siliūnaitė, Nida
Aleksaitė, Julija Žliobaitė, Vincas Rušėnas ir Lilė Sadaus-
kaitė. Mūsų globėjai yra Kristina Quinn, Jonas Čyvas ir Sva-
ja Mikulionytė. Jeigu turite klausimų arba norite prie mūsų
prisijungti, prašome kreiptis į pirmininkus Zigmą arba
Luką. Galima parašyti el. paštu: zisielius@gmail.com. Vi-
sada priimami nauji dalyviai!

Čikagos  Kun. Alfonso  Lipniūno-Prez. Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos nariai. Tomo Čyvo nuotr.

Mamuto kaukolė ir iltys iškeliamos iš kasinėjimo duobės, Chelsea, MI. 
Daryl Marshke, Michigan nuotr.

Mamutų medžioklė prie Dainavos

Ateitininkų namų 
knygų klubas

Ateitininkų namų knygų skaitymo
būrelis rinksis trečiadienį, lapkričio 4 d., 10
val. r. Šįkart bus aptariamas Jodi Picoult
romanas ,,Leaving time”. Jodi Picoult (g.
1966) yra viena populiariausių šiuolaikinių
JAV rašytojų. 2003 m. jai buvo paskirta New
England Book Award premija už visą kūry-
bą. J. Picoult yra parašiusi keliolika romanų,
sulaukusių didžiulio skaitytojų pripažini-
mo. Jos knygos parduotos daugiau nei 14
milijonų tiražu.

Jei yra norinčių sudaryti skaitymo
būrelį, kuris rinktųsi vakarais ar savaitgalį,
prašome susisiekti su Ateitininkų namų pir-
mininke Daine Quinn el. paštu:

dainequinn@gmail.com.

Mamuto rekonstrukcija  Karališkame Britų Ko lum-
bijos gamtos muziejuje, Kanadoje.

Čikagos moksleiviai pradėjo naujus veiklos metus
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Kviečiame į LTSC popietę

,,JaV lietuvių muzikinės veiklos istorija”

prezidiumas:
Juozas Polikaitis – pirmininkas
Regina Balčaitienė – protokolų sekr.
Rima Girniuvienė – atsakinga už
nutarimus ir darbą su Tarybos
komisijomis
Laima Šileikytė-Hood – atsakinga už
Tarybos sesijas ir darbą su sesijų
rengimo komitetais
Dalia Shilas – spauda ir informacija

konfliktų sprendimo komisija:
Raimundas Šilkaitis – ko-pirmininkas
Laura Vidžiūnaitė – ko-pirmininkė
Algimantas Gečys (LB narys)
Violeta Gedgaudienė
Monika Paulavičiūtė-Kungienė
Živilė Ramašauskienė
Aušra Buožienė (LB narė)

kandidatai:
Sigita Damašienė (LB narė)

Tomas Girnius
Giedrė Stankūnienė

kontrolės komisija:
Rimvydas Baltaduonis – pirmininkas
Nerija Orentienė
Daina Petkevičienė

LR seimo/pLB komisija:
(kadencija sutampa su 

Seimo kadencija)

JaV atstovai:
Jonas Prunskis – pirmininkas

Regina Narušienė
Kęstutis Eidukonis

antrininkai:
Arvydas Urbonavičius

Laura Garnytė
Gediminas Damašius

Lapkričio 8 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje
Le monte, Pasaulio lietuvių centre,
vyks Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro popietė ,,JAV lietuvių muzi-
kinės veiklos istorija”. Bus prista-
toma Klai pėdos universiteto dės-
tytojos prof. dr. D. Petrauskaitės
knyga ,,Lie tu vių mu zikinė kultūra
Jungtinėse Amerikos Valstijose
1870–1990”, dalyvaus knygos au-
torė, knygą pristatys muzikas Al-
vydas Vasaitis. Muziki nėje progra-
 moje dalyvaus ,,Daina vos” an-
samblio vyrų vienetas, Rūta Pakš tai-
tė-Cole ir Mindaugas Razu mas. Ren-
ginį remia Lietuvių Fondas.

Prof. dr. D. Petrauskaitės daugiau
kaip 1 000 puslapių apimties
knygoje pateikiama lietuvių mu-

zikinė kultū ra JAV tautinės tapatybės
kontekste, analizuojant muzikos trans-
formacijų bei emigrantų savivokos di-
namiką, parodant muzikos istoriją
kaip tapatybių kaitos atspindį bei at-
skleidžiant tautiškumo ir meninės
raiškos sąveiką.

Leidinyje pateikiama daug įdo-
 mių muzikinio gyvenimo faktų, pra de-
 dant XIX a. pabaiga, kai lietuviai ma-
siškai pradėjo keliauti į Ameriką. Au-
torė vaizdžiai perteikia jų pavojingas
keliones, kai reikėjo slapstytis nuo
carinės Rusijos imperijos žanda rų,
saugotis atšiaurių vokiečių, patirti
daug vargų plaukiant per Atlantą ir
drebėti „Ašarų” saloje – Ellis Is land, bi-
jantis, kad gali būti neįleisti į JAV. Kny-
goje nemažai vietos skirta iškiliau-
siems lietuvių muzikams – St asiui
Šimkui, besisielojusiam dėl vargstan-
čios Lietuvos ir rinkusiam aukas nu-
kentėjusiems nuo Pirmojo pasaulinio
karo šelpti; Mikui Pet raus kui, kuris
gražiausius savo gy venimo metus pra-
leido Amerikoje ir daugiausia jai pa-
sitarnavo, o paskui pačių Amerikos lie-
tuvių vos ne per prievartą buvo pasiųs-
tas į Lietuvą; Antanui Vanagaičiui, per
dainą ir juo kus bandžiusiam išsaugo-
ti lietuvių tautinę tapatybę; Juozui
Žilevi čiui – pirmosios lietuviškos sim-
fonijos autoriui, Amerikoje būrusiam

chorus, surengusiam
tarpukaryje vi suotinę
lietuvių dainų šventę ir
savo archyve kaupu-
siam lietuvišką muzi-
 kinį paveldą. Skaityto-
jas gali sužinoti ir apie
talentingą lietuvių pia-
nistą bei kompozitorių
Vytautą Bacevičių, įsi-
painiojusį į komunistų
tinklus, ir apie kitas lie-
tuviškos kilmės meno
žvaigždes, koncertavu-
sias garsiausiose JAV
scenose. Viename kny-
gos skyriuje yra apra-
šomos tarpukario metų
Amerikos lietuvių ke-
lionės į Lie tuvą, kita-
me – jau sovietmečio
me nininkų apsilanky-
mai JAV. Visa knyga
stengtasi nuosekliai ap-
žvelgti daugiau nei
šimtmetį trukusį (1870–
1990) lietuvių muzikinį
gyvenimą – pradedant
pavieniais atlikėjais,

cho rais ir baigiant stambaus masto
ren giniais, parodant, kaip lietuviai
dai nuodami, grodami, vaidindami ir
kurdami prisidėjo puoselėjant išeivi-
joje lietuvybę, atkuriant ir stiprinant
ne priklausomą Lietuvos valstybę.

Kaip rašoma knygos įvade, ,,jei
skai tytojai egzilio muzikinę veiklą su-
voks kaip neatsiejamą lietuvių kul tū-
rinio paveldo dalį, kaip laisvo var po
gausmą, garsiausiai skambėjusį ki-
lus pavojui tėvynei, jei ją įvertins,
anot poeto Stasio Santvaro, ‘kaip dar
vieną saiką gėrybių, atiduotų savo
tautos žmonėms’, autorė savo tikslą
bus pasiekusi”. 

Tad kviečiame visus lietuviškos
muzikos kūrėjus, atlikėjus ir mylėtojus
į mūsų popietę, jos metu turėsite pro-
gą išgirsti iš pačios autorės prof. dr. D.
Petrauskaitės lūpų apie šią mo nogra-
fiją, kuri, anot muziko A. Vasai čio, pui-
kiai atspindi XIX a. pabaigos.–XX a.
JAV lietuvių kultūrinio gyvenimo
reikšmingiausius įvykius ir išsa miai
pasakoja apie šio laikotarpio iš kiliau-
sias išeivijos muzikinio pasau lio as-
menybes.

***
Knygos autorė prof. dr. D. Pet raus-

 kaitė gimė 1952 m. Vilniuje. Bai gė J.
Gruodžio aukštesniąją muzikos mo-
kyklą, studijavo muzikos istoriją Lie-
tuvos valstybinėje konservatorijoje
(dabar Lietuvos Muzikos ir teatro aka-
demija). Dirbo Lietuvos televizijoje
muzikos redaktore, nuo 1980 m. dir ba
Klaipėdos universiteto Menų fa kultete.
1994 m.  jai suteiktas pedago ginis do-
centės vardas, nuo 2005 m. – profesorės,
nuo 2001 m. ji – Klaipėdos universite-
to Menų fakulteto Muziko logijos ins-
tituto direktorė.

1993 m. apsigynė socialinių moks-
lų srities edukologijos krypties daktaro
disertaciją, 1987 m. kaip muziko logė
priimta į Lietuvos kompozitorių są-
jungą.

Keletą kartų stažavosi Lituanisti-
 kos tyrimo ir studijų centre esančia me
J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno lietuvių
muzikologijos archyve ir Putna mo
„Alkos” archyve. 2004–2009 m. skai tė
paskaitas pagal Erasmus mo bi lumo
programą Vokietijos, Ispani jos, Švei-
carijos, Čekijos, Turkijos uni versitetuo-

LB XXi tarybos prezidiumas 2015–2018
kontrolės komisija (nebūtinai tarybos nariai)

konfliktų sprendimo komisija (nebūtinai tarybos nariai)

se, Ispanijos, Turkijos, Olandijos, Aust-
rijos konservatorijo se. 2005 m. paren-
gė tarptautinį Eras mus intensyvios
programos (IP) projektą, laimėjusį Eu-
ropos Komisijos finansavimą, vėliau
vadovavo šiam projektui.

Dalyvavo įvairiuose tarptauti-
niuose moksliniuose projektuose. 2009
m. parengė ir įgyvendino projektą
„Vy tauto Strolios biblioteka: sugrįži-
mas į Mažąją Lietuvą”, kurį finansavo
JAV lietuvių organizacijos.

Dalyvavo LMT visuotinės dotacijos
projekte „Lietuvių muzikinė kul tūra
migracijų kontekstuose: tauti nio tapa-
tumo ir muzikinės raiškos sąveika
(1870–1990)”, jį vykdant, pa ren gė mo-
nografiją „Lietuvių muziki nė kultūra
Jungtinėse Amerikos Vals tijose
1870–1990. Tautinės tapatybės kontūrai”. 

Yra paskelbusi apie 50 mokslinių
straipsnių Lietuvoje ir JAV spaudoje,

skaito pranešimus tarptautinėse kon-
ferencijose, veda koncertus, publi-
 kuoja muzikos kritikos straipsnius
Lietuvos periodinėje spaudoje, infor-
macinio pobūdžio straipsnius „Mažo -
sios Lietuvos enciklopedijoje” ir „Mu -
zikos enciklopedijoje”. Yra tarptauti-
nės draugijos ,,Association for the Ad-
vancment of  Baltic Studies’’ narė, Lie-
tuvos katalikų mokslo akademijos
narė, žurnalo „Kūrybos erdvės” re-
dakcinės kolegijos narė, Klaipėdos
miesto Koncertų salės Me no tarybos
pirmininkė (2007–2009). 2008–2010 m. –
Lituanistinės duome nų bazės eksper-
tė, 2009–2010 m. – Lietuvos mokslo ta-
rybos ekspertė. Už mokslinę veiklą
muzikologė 1995 m. apdovanota Ma-
žosios Lietuvos Fondo dr. Vydūno pre-
mija, 2005 m. – KLASCO premija.

LTSC informacija

Prof. dr. D. Petrauskaitė (v.) lankėsi LTSC muzikologijos archyve. Iš k.: dail. Magdalena
Stankūnienė,  muz. Vytas Beleška ir menininkė Ona Surdokienė.
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Kuriamas nesusekamas orlaivis 
Parengė Vitalius Zaikauskas

LietuVa ir PasauLis

NATO didins apsaugą prie Rusijos sienų 

New Yorkas (ELTA) – NATO
ketina didinti kariškių skaičių su
Rusija besiribojančiose Aljanso
šalyse. Svarstomi du pajėgų stiprini-
mo planai. Pagal pirmąjį Lenkijoje
ir trijose Baltijos šalyse būtų dislo-
kuota po batalioną, t. y. po 800–1000
kariškių. Pagal antrąjį planą visų
keturių vals tybių teritorijoje būtų
dislokuotas vienas batalionas.

Dauguma Aljanso šalių pritaria
šiai iniciatyvai, bet jos nepalaiko
Vokietija, kurios atstovai pareiškė
nenorį elgtis su Rusija kaip su prie-
šu arba atkirsti jos nuo Europos. Tad
Berlynas tikriausiai atmes griežtąjį
variantą, bet gali sutikti su švelnes-
niu.

Šie planai dar tik pradėti rengti.

Kiek kainuoja IS samdinys?

Briuselis (Faktai.lt) – Belgijoje
už kiekvieną žmogų, užverbuotą da -
ly vauti karo veiksmuose „Islamo
valstybės” (IS) pusėje, teroristai
moka iki 9 tūkstančių eurų.

Asmenims, Belgijoje verbuojan-
 tiems jaunuolius teroristinei IS orga-
nizacijai, mokama nuo vieno iki de -
vy nių tūkstančių eurų už žmogų.
Daugiausiai mokama už užverbuo-
tus IT specialistus ir gydytojus. 

Daugiausiai žmonių Europoje
užverbuota kaip tik Belgijoje. Per
pastaruosius penkerius metus IS pu -
sėje kariavo daugiau kaip 500 šios ša -

lies piliečių. Šiuo metu Sirijoje ka -
riau ja 207 belgai. Per pastaruosius
pen kerius metus 77 Belgijos piliečiai
žu vo, iš Sirijos į šalį grįžo 128 jau-
nuoliai. Iš jų 46 šiuo metu teisiami. 

Belgijoje gyvena 11,5 milijono
žmonių. Šalis užima pirmąją vietą
Europos Sąjungoje pagal išvykusių
ka riauti į Siriją islamistų skaičiaus
santykį su bendru gyventojų skaičiu-
mi. Didelė dalis šių žmonių – jauni-
mas, antrosios kartos migrantai,
gimę Belgijoje migrantų šeimose ir
gavę prieglobstį arba pilietybę.

Vilnius (BNS) – Lietuvos už-
sie nio reikalų ministras Linas
Linkevi čius paragino „neskubėti
su katego riškais vertinimais”,
Lenkijos prezidentui vetavus įsta-
tymą, kuris būtų leidęs platesnį
tautinių mažumų kal bų vartojimą
valdžios įstaigose.

„Dialogo ir geros kaimynys-
tės dvasioje Lietuva ir Lenkija pa-
jėgios pačios spręsti visus klau-
simus, ku rios susijusios su tauti-
nėmis mažumo mis”, – sakė mi-
nistras.

Lenkijos lietuviai ir vokie-
čiai pa sipiktino naujojo šalies
vadovo An drzej Duda sprendi-
mu. Šiuo metu tautinių mažumų
kalbos kaip pagalbinės Lenkijo-
je įteisintos žemesniu valsčių lygiu. Pa-
galbinės kalbos statusas leidžia kreip-
tis į institucijas tautinės mažumos
kalba, tačiau atsa kymas pateikiamas
valstybine kalba.

L. Linkevičius atkreipė dėmesį,
kad Lietuvoje į valdžios institucijas rei-
kia kreiptis valstybine kalba, nors,
pasak ministro, „niekas nežiūri biu-
rokratiškai”, ir Lietuvoje „jei kaž kas
kreiptųsi elektroniniu paštu tautinių
mažumų kalba, niekas tokio kreipi-
mosi neignoruotų”.

„Mums tikrai labai svarbu, kad
lietuvių tautinei mažumai Lenkijoje
būtų sudarytos palankios sąlygos puo-

selėti savo kalbą, kultūrą ir pa pro-
 čius. Suprantu, kad to nori ir Len kija,
kad lenkų tautinei mažumai taip pat
būtų sudarytos sąlygos. Tai mūsų vi-
daus politikos reikalai, ir tu rime įgy-
vendinti lūkesčius pagal tarp tautinę
teisę ir pagarbą žmogaus teisėms”, –
sakė L. Linkevičius.

Lenkijos prezidentas A. Duda ar-
 gumentavo, kad įstatymo įgyvendini-
mas brangiai kainuotų. A. Duda šie met
prezidento rinkimus laimėjo kaip kon-
servatyvios „Įstatymo ir teisingumo”
partijos kandidatas. Ši par tija laimėjo
ir parlamento rinki mus.

L. Linkevičius nesureikšmina Lenkijos veto
Washingtonas (BNS) – Beveik

visi duomenys apie naujausią Ame ri-
kos bombonešį yra griežtai įslaptinti,
bet ekspertai prognozuoja, kad tas
karo lėktuvas bus itin sunkiai su se ka-
mas radiolokatoriais, aprūpintas įvai-
riausiais jutikliais ir bus pajėgus nu-
skraidinti branduolinius užtaisus į
bet kurį pasaulio tašką.

Pentagonas paskelbė, kad bendro-
vė „Northrop Grumman” laimėjo kon-
kursą sukonstruoti ilgojo nuotolio smo-
giamąjį bombonešį (Long Ran ge Strike
Bomber – LRSB) per ilgiau negu de-
šimtmetį truksiančią programą, kurios
kaina tikriausiai gerokai viršys 100
mlrd. dolerių. JAV karinės oro pajėgos
nori turėti 100 tokių lėktuvų. Daug
metų to lėktuvo išvaizda ir vidaus
konstrukcijos de talės bus įslaptintos.

Žinant sparčiai kintančią tarp-

tautinio saugumo aplinką, ypač nau-
jąsias kibernetinio karo grėsmes, eks-
pertai prognozuoja, kad tame lėktuve
bus pritaikytos itin pažangios techno-
logijos, kurios leistų lėktuvui įskristi
į priešo teritoriją ir likti nepastebėtam
jo radarų.

„Jame  turėtų  būti  elektroninių
atakų įrangos, papildančios nesuse-
 ka mumą”, – sakė Lexington Institute
ekspertas Loren Thompson. Penta go-
nas nori, kad naujieji lėktuvai ga lėtų
papildyti degalų atsargas ore ir ka da
nors padaryti bepiločiais.

Paskutinė sąlyga – kad tie bombo-
nešiai būtų 100 proc. apsaugoti nuo ki-
bernetinių atakų, siekiant išvengti
scenarijų, kad kas nors įstengtų įsi-
brauti į branduolinį ginklą galinčio
nešti lėktuvo kompiuterines progra-
mas.

Steigs Užsienio lietuvių rinkimų apygardą

Vilnius (LRS.lt) – Seimo narys
Kęstutis Masiulis siūlo įsteigti atski-
 rą Užsienio lietuvių rinkimų apygar-
dą. „Užsienyje gyvena apie 260 tūkst.
Lietuvos piliečių, tai apie 9 proc. visų
piliečių, tačiau iki šiol jie mažai da-
lyvauja Lietuvos politinia me gyveni-
me. Kaip rodo kitų šalių patirtis, bū-
tina stiprinti emigrantų ir parlamen-
to ryšius, o vienas iš efektyviausių
būdų yra įsteigti užsienyje gyvenančių
piliečių rinkimų apygar dą, kad būtų
išrinktas užsienio lietuvių atstovas.
Taip yra Kroatijoje, kur renkami 3 par-
lamentarai iš 140, ar Portugalijoje,
kur renkami 4 iš 230. Vie nas atstovas
galėtų būti renkamas ir Lietuvoje”, –
sako parlamentaras.

Iki šiol įstatymas numatė, kad ki-
tose valstybėse esantys Lietuvos Res-

publikos piliečiai įrašomi į Nau ja-
miesčio rinkimų apygardos rinkėjų są-
rašą. Pasak K. Masiulio, dėl to šioje
apygardoje rinkėjų skaičius būna ge-
rokai didesnis nei kitur Lietuvoje.

„Užsienio lietuviai nėra atitrūkę
nuo Lietuvos, tai rodo kasmet didėjan -
čios pinigų perlaidos į Tėvynę, apie 1,5
mlrd. eurų per metus. Lygiai tą patį
sako ir Pasaulio Lietuvių Ben druome-
nė, kuri prašo atskiros apygardos.
Džiaugiuosi, kad Konstitu ci nis Tei-
smas išaiškino, kad reikia sutvarkyti
rinkiminių apygardų ribas, tačiau
emigrantų atstovavimo problema liko
neišspręsta”, – argumentavo K. Ma-
siulis.

2012 m. Seimo rinkimuose balsavo
13 tūkst. užsienyje gyvenančių Lietu-
vos piliečių. 

Kijeve atidaryta lietuvių mokykla

Vilnius (Alkas.lt) – Spalio 28–31 d.
Vilniaus universitete vyko XII Tarp tau-
tinis baltistų kongresas – svarbiausias
pastarųjų penkerių me tų ne tik bal-
tistų, bet ir lituanistų, lat vistų, prū-
sistų mokslo renginys, skirtas baltų
kalbų ir jų raštijos tyrimams. Kongrese
pranešimus skaitys daugiau nei 240
baltistų, atstovaujan čių Lietuvos ir
Latvijos mokslo institucijoms, taip
pat atvykusių iš Len kijos, Vokietijos,
Čekijos, Italijos, Ru sijos, Prancūzijos,
Švedijos, JAV (dau giau nei iš 20 šalių).

Kongrese baltų kalbotyros, filo-
lo gijos ir sociolingvistikos klausimais

diskutuota keturiolikoje pačių tyrėjų
iniciatyva suorganizuotų teminių sek-
 cijų. Be tradicinės tematikos, skirtos
baltų kalbų bei tarmių sandarai, var-
dynui, tekstams ir kontaktams su ki-
tomis kalbomis, kongreso darbas ap-
ėmė ir erdvės suvokimo bei raiš kos,
globalizacijos bei regionalizmo tyri-
mus, veikė atskira latgalistikos sekci-
ja. Kviestiniai pranešėjai – tarptauti-
niu mastu pripažinti mokslinin kai:
Jay Jasanoff  (Harvardo universite-
tas), Axel Holvoet (Vilniaus, Var šuvos
universitetai), Wojciech Smo czyński
(Krokuvos Jogailaičių universitetas). 

Japonijoje daugiausia šimtamečių
Tokijas (ELTA) – Japonijos ,,šim-

tamečių klubas” toliau didėja: šalyje
gyvena daugiau kaip 60 000 žmonių,
kurių amžius yra 100 ar daugiau metų. 

Šimtamečių skaičius Japonijoje
auga jau 45 metus. Šiuo metu ,,šimta-
mečių klubui” priklauso 61 568 asme-
 nys, ir tai yra 2 748
daugiau nei dar
prieš metus.

Kai ministerija
1963-aisiais pra dėjo
skaičiuoti šimta-
mečius, jų šalyje
buvo 153. Tačiau jau
po 25 metų skai čius
perkopė 10 000.

Remiantis nau-
jausiais duomeni-
 mis, beveik 90 proc.
visų šimtamečių
yra moterys. Viena
ilgo gyvenimo Ja po-
nijoje priežasčių
yra jų sveika tra dici-

nė virtuvė.
Tačiau dabar dėl mažėjančio gims-

 tamumo gyventojų skaičius Ja po nijoje
realiai pradėjo mažėti. Vidutinis ja-
ponų amžius yra 85 me tai. Tai ge-
riausias rodiklis pasaulyje. 

A. Duda. Scanpix nuotr.

Niekur nėra tiek šimtamečių kaip Japonijoje.    Reuters nuotr.



kritusi nuo dviračio. V. Luckus turėjo ir nesantuo-
 kinių vaikų – viena moteris pagimdė dukterį, kuri
buvo neįgali, dar buvo ir sūnus. Tatjana atvirai kal-
ba, kad li kimas jai neleido pasidžiaugti moti nyste
– ji kelis kartus patyrė persileidimą, o paskutinis
nėštumas baigėsi tragiškai – gimdant kūdikis mirė.
Tada Luckai ir įsidukrino naujagimę mergaitę Kot-
ryną, kurią pamatė po nesėkmingo gimdymo toje pa-
čioje ligoninėje. 

„Pamenu, kaip man sunku buvo pasakyti Kot-
rynai, kad ji yra įdukrinta. Kartą buvau  grįžusi į
Lietuvą, par sivežiau iš ten laikraštį su straipsniu
apie Vitą, kur buvo papasakota ir Katrytės istorija.
Kai jį perskai čiau, mergaitė pasakė, kad vis tiek yra
mano dukra. Verkėme abi. Dabar Kotryna dirba Na-
cionaliniame svei ka tos institute, mes turime dvi nuo-
s tabias anūkes”, – pasakojo T. Luckie nė-Aldag.

„Draugo” paprašyta ji prisiminė ir apie tai, jog
su dabartiniu vyru Ho ward Aldag susipažino labai
netikėtai – ieškodama šuns būdos. Kai gyve nant Was-
hingtone su Kotryna pusrūsyje jį vieną naktį užliejo
vanduo, teko pakeisti gyvenamąją vietą ir įsikurti
pas pagyvenusį profesorių, kuriam reikėjo padėti
buityje. Jis tu rėjo didelį šunį, kuriam reikėjo bū dos
ir kažkas nurodė meistrą, kuris laisvu laiku dirba
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Šis fotografas yra laikomas vienu pačių reikš-
mingiausių XX a. antrosios pusės Lietuvos fotogra-
fijos meno kūrėjų, kuris kartu su Antanu Sutku mi,
Aleksandru Macijausku, Romual du Rakausku, Al-
gimantu Kunčiumi ir kitais bendraminčiais padėjo
lietuvių fotografijos mokyklos pagrindus. Jis kūrė
ne tik meninę, bet ir taiko mąją, reklaminę fotogra-
fiją, gaudavo stambių užsakymų, tais laikais už dirb-
 davo didžiulius pinigus. 

Praėjusiais metais monografiją „Vitas Luckus.
Kūryba/biografija” apie šį menininką išleidusi fo-
tografijos istorikė Margarita Matulytė tei gia, jog
„Luckus vengė kompromisų ir prievolių, nepuoselėjo
iliuzijų ir neskatino idealizavimų, neieškojo teisybės
ir nemėgo nežinomybės, sau skelbė karus ir pa-
liaubas kitiems. O už atlapų pagriebtą gyvenimą jis
pri sitraukė taip arti savęs, kad gir dėjo jo gilų ir daž-
ną alsavimą, į kurį pajėgė atsakyti sutramdytu įnir-
šiu ir beprotiška meile – būtent tokios koncentruo-
tos būsenos yra pripildyta visa menininko kūryba.”
Ši monografija 2015 metų vasarą svarbiausiame
Eu ro pos fotografijos festivalyje Les Ren contres de’Ar-
les Prancūzijoje buvo paskelbta metų geriausia is-
torinės fotografijos knyga.

Su būsimuoju vyru Tatjana susipažino ligoni-
nėje. Aštuoniolikametė mergina tada studijavo Vil-
niaus me dicinos seserų mokykloje ir atliko prak tiką
ligoninėje, kurioje ausų už de gimą gydėsi 24-erių Vi-
tas – jam žavi tamsiaplaukė iškart krito į akį. Jie su-
 situokė po dvejų metų draugystės, 1969-aisiais, po ke-
lerių metų apsigyveno prabangiame bute Vilniaus
centre, čia nuolat sukiojosi įvairūs menininkai iš
Maskvos, tuomečio Leningrado, kitų miestų. Pasa-
koja ma, kad vynu V. Luckų girdė Tbilisio milicija,
Odesos vagys atvažiuodavo jo aplankyti į Vilnių tie-
siog šiaip sau, o gerbėjai iš Baškirijos gilumos jam
siuntė medaus. 

24-ojo gimtadienio proga Vitas padovanojo žmo-
nai iš Kauno zoologijos sodo gautą liūtuką Simbą,
kurį po ra vedžiodavosi Neries pakrantė mis. Galima
tik įsivaizduoti, kokių kal bų turėjo sklisti apie šią
porą. Tais laikais mėsos gauti nebuvo lengva, bet Vi-
tas gaudavo talonus, kuriuos iš keisdavo į mėsą.
Simba buvo užmig dy tas, kai netyčia iškrito per
langą ir susižalojo koją.

Paties kūrėjo gyvenimas tragiš kai nutrūko 1987
metų kovą, kai savo bute jis peiliu nudūrė vieną sve-
čią, o po to pats iššoko pro langą iš ketvirto aukšto
ir žuvo. Likusi viena jo žmona Tatjana dar šiek tiek
pagyveno Vil niu je, bet nepakeldama apkalbų naštos
paliko Lietuvą ir su maža mergai te ant rankų atsi-
dūrė už Atlanto.

„Aš su savimi turėjau Kotryną ant rankų, 50 do-
lerių kišenėje, fotoaparatą ir du lagaminus su Vito
archyvais. Pradžia buvo labai sunki, teko daug iš-
gyventi, bet laikas bėgo, pa ma žu viskas susitvarkė
ir dabar tu riu ramų gerą gyvenimą”, – pasakojo spa-
lio viduryje savaitei į Lietuvą grįžusi Tatjana Luc-
kienė-Aldag.   

1991-aisiais atsidūrusi New Yorke, moteris su
dukra prisiglaudė pas vieną bendrą savo  ir Vito drau-
gą žydą, kuris prieš kelerius metus buvo persikėlęs
iš Maskvos. Nedideliame kambarėkyje ji ištvėrė vos
dvi savai tes, tada moterį priglaudė buvusi Vito
mergina Aleksandra. Iš Vilniaus Tatjana buvo atsi-
vežusi vieno ameri kiečio diplomato, kuris domėjo-
si V. Luckaus kūryba vizitinę kortelę. Kai Tatjana su-
kaupusi drąsą jam pa skam bino, šis moterį įdarbino
savo draugo rusiškų suvenyrų parduotuvėlėje Was-
hingtone ir supažindino su popu. Ši šventiko šeima
surado Tat ja nai su dukra namus, kartais prižiūrė-
davo Kotryną, kuriai tada buvo vos septyneri metai.

Lietuvoje Tatjana beveik 18 metų dirbo Vil-
niaus modelių namuose, ku rie leido „Bangos” žur-
nalą, nemažai fotografavo ir ji pati, bet po Vito mir-
ties buvo sunku vėl kažką pradėti. Jai jau gyvenant
Amerikoje 1991 metais JAV, Atlantic City mieste vyko
kon kursas „Mis Amerika”, jo rengėjai nu pirko daug
moters darytų nuotraukų, vienas žurnalas netgi kvie-
tė padirbėti, bet Tatjanai neužteko drąsos. Buvo ir
siūlymų kurti modelių agentūrą, tačiau tada svar-
biausia T. Luckienei buvo užauginti Kotryną. 

Painus ir labai sudėtingas buvo V. Luckaus as-
meninis gyvenimas. Iki pažinties su Tatjana jis jau
buvo ve dęs, su pirmąja žmona susilaukė dukters,
kuri būdama vos septynerių me tų tragiškai žuvo nu-

Iš Amerikos į Lietuvą – pristatyti filmo apie neeilinį menininką
medžio darbus. 

Tai ir buvo Howard, su kuriuo angliškai nemo-
kanti Tatjana dar ne susikalbėjo. Kai ji vėl nu-
sprendė kraus tytis į Washingtoną, įsikūrė pas Ho-
ward ir 1993 metais jie susituokė. Dabar Maryland
jie turi gražų namą, kuriame gyvena, ir dar vieną,
pen kiolikos kambarių, kuriame įsikūrę septyni
profesionalios medikų prie žiū ros reikalaujantys
pagyvenę žmo nės – juos medicinos diplomą turinti
Tatjana ir prižiūri. 

Tatjana džiaugiasi, kad dabartinis jos vyras nuo
pat pirmos dienos ją suprato ir palaikė. Kai 1994 me-
tais Nyderlandų sostinėje Amsterdame išėjo knyga
apie Vitą Luckų, parodai iš negatyvų reikėjo iš-
spausdinti jo da rytas nuotraukas – Howard tada įren-
gė laboratoriją ir padėjo kiekvie name žingsnyje, nes
nepaprastai tikė jo tuo, ką ji darė. Jis  padėjo namuose
įkurdinti ir Vito fotoarchyvą.

Gyvenimas bėgo, praėjo beveik dvi dešimt metų,
kai netikėtai 2007 me tų rudenį T. Luckienė gavo laiš-
ką iš jaunos dokumentinio kino režisie rės G. Žic-
kytės, kuriame ji pasakojo apie savo norą sukurti fil-
mą apie V. Luckų. 

„Aš gimiau, kai Vito Luckaus jau nebuvo tarp
gyvųjų. Apie šį žmogų man papasakojo dabar jau
šviesios atminties kino kritikas menotyrinin kas
Skirmantas Valiulis. Pradėjau do mėtis, atradau jo fo-
tografijas, suti kau daugybę žmonių, puikiai paži-
nojusių Vitą, tačiau be Tatjanos nebūtų buvę ir fil-
mo. Tad parašiau jai į Ameriką, bet laikas bėgo, o at-
sakymo nebuvo”, – „Draugui” pasakojo reži sie rė.

„Apsispręsti nebuvo lengva. Ilgai galvojau, ta-
čiau suprantu, kad Vitas priklauso Lietuvai, apie jį
ir jo kūrybą būtina kalbėti, tad apsisprendžiau ir po
dviejų mėnesių apmąstymų Gied rei parašiau – „Yes,
Giedre, I will take you back to Vitas life and time”.
Tokį mano atsakymą ji gavo prieš pat tų metų Ka-
lėdas, o 2011 metais atvažiavo pas mus”, – sakė T. Luc-
kienė-Aldag.

Pernai sukurtas filmas šiemet pelnė net keturis
aukščiausius Lietu vos kino apdovanojimus – „Si-
dabri nes gerves”. Jis rodytas keliolikoje kino festi-
valių, šiomis dienomis G. Žickytė su filmu vieši Gru-
zijoje. 67-erių metų amžiaus Tatjanos žinio mis,
„Meistras ir Tatjana” netrukus bus rodomas ir Ka-
nadoje, po to pa sieks Amerikos kino ekranus.   

„Nors gyventi su Vitu nebuvo lengva, ne kartą
buvome atsidūrę ant skyrybų ribos, nes Dvynių ženk-
las lėmė jo dvi puses, iš kurių viena, tamsioji, man
buvo nepriimtina, aš dėl nieko nesigailiu ir nieko ne-
bijau. Čia turbūt tas atvejis, kai meilė nugali mirtį.
Esu labai laiminga, kad ši isto rija pasiekė kino ek-
ranus, kad Giedrė sukūrė tokį filmą, kuris tarsi nu-
trina ribas tarp dokumentinio ir vaidybinio filmo.
Džiaugiuosi, kad Vito dar bai vėl atrasti iš naujo, iš-
leista mo nografija, rengiamos parodos. 

Esu apsisprendusi visą mano tu rėtą Vito ar-
chyvą, iš kurio nė vienos nuotraukos niekam ne-
atidaviau ar pardaviau, perduoti Lietuvai, kur jo ir
vieta, dabar yra tvarkomi forma lumai. O mano na-
mai – jau Amerika, Lietuvoje aš tik svečias”, – kal-
bėjo „Draugui” T. Luckienė-Aldag kelio nės į Ameriką
išvakarėse.  

Ji nusišypsojo, kai  pastebėjau, jog po savaitės
viešnagės Lietuvoje labai patobulėjo ir jos lietuvių
kalba, kuria jau 24-erius metus Amerikoje gyvenanti
moteris ten beveik nekalba. Kartu su ja kelionėje po
Lietuvą važinėjęs jos vyras H. Aldag sakė, kad per
savaitės kino rodymo maratoną ir susitikimus su žiū-
rovais įvai riuose Lietuvos miestuose šiek tiek pa-
vargo, bet tai buvo jaudinanti ir įdomi patirtis. 

Režisierei G. Žickytei šis filmas – jau maloni
praeitis, nes ji dirba su naujais projektais. Vienas jų
– 25 mi nučių trukmės dokumentinis filmas kuriamas
Čilėje, kur ji neseniai lan kėsi ir dar kartą grįš. Tuo
pačiu metu gimsta ir naujas intriguojantis filmas
„Padėkos diena”, kuris pasakoja apie legendinį da-
bar jau 85-erių metų am žiaus jūrininką Simą Ku-
dirką, kuris 1970 metais iš sovietinio laivo peršo ko
į JAV laivą, bet buvo grąžintas at gal. 

„Simas nėra lengvas pašnekovas, bet iš pradžių
mes tarpusavyje nuglu dinome visus kampus, o tada
ėmėmės darbo. Šiuo metu vaikai jį yra išsive žę į Ame-
riką, netrukus ir aš pasileisiu jo pėdomis, nes filmo
kūrimas jau eina į pabaigą”, – pasakojo „Draugo”  ko-
respondentui įdomių kūrybinių sumanymų nesto ko-
janti režisierė.

T. Luckienė-Aldag džiaugiasi, kad filmas „Meistras ir Tat-
jana” sujaudino žiūrovus.

Archyvinėje nuotraukoje – Tatjana su Vito dovanotu liū-
tuku Simba.
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Nesavanoriausi – nepažinsi savęs
30 metų be kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus (lll)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. Pradžia – spalio 17 d. laidoje

Vėžlio žingsniu slinko tie metai Muzikologijos
archyve. Iš pradžių pradėjau kukliai – sava-
noriaudamas tik šeštadieniais. Paskui  dar ir

sekmadieniais, o vasaros metu – šešias ar net sep-
tynias dienas per savaitę. Kelias pas jėzuitus buvo var-
gingas. Iš Melrose  Parko autobusu iki Oak Par ke
esančios metro stotelės. Traukinu ku iki Čikagos cent-
ro, iš ten – Archer gatvės autobusu iki Western. Ga-
lop, po trečiojo persėdimo, keliaudavau Western
gatvės autobusu iki 56-osios. Nuo sustojimo – jau vos
keli žingsniai iki Jėzuitų vienuolyno, 2345 West 56-
oje gatvėje. Reikėdavo paspausti skam butį ir laukti
tol, kol tave įleisdavo. Savaitgaliais budėdavo patys
jėzuitai, o darbo dienomis – sekretorė Alek sandra Li-
kanderienė, kurią šių namų gyventojas Juozas Ži-
levičius vadinda vo „barškalu, tarškalu”, nors ir
pats mėgdavo su ja paflirtuoti (ponia Olė dažnai ak-
lam Žilevičiui susukdavo telefono numerius). Norė-
damas iš vengti „tokių pompastiškų  atvykimo ri-
tualų”, su  Žilevičiumi sutariau, kad eisiu per kiemą.
Ten pasibelsdavau į rūsyje esančio archyvo langą, ir
po kiek laiko, lėtai tapsnodamas pats archyvo šei-
mininkas (ar tuo metu dirbantis savanoris) ateida-
vo atidaryti šiaip jau visada užrakintas duris.

Pirmieji sutikti archyvo gyventojai

Pradėjęs dirbti Muzikologijos archyve, susipa-
žinau su keliais sava noriais ir tarnautojais – Graž-
vyda Giedraityte, skautininkėmis Irena Šereliene ir
Danute Gierštikiene. Čia taipogi dirbo Jonas Naru-
kynas ir Antanas Gauronskis. Irena ir Danutė buvo
linksmo būdo. Jos nuolat kikendavo, klausydamosios
šeimininko anekdotų – Žilevičius pasižymėjo ašt riu
liežuviu ir dideliu anekdotų baga žu. Neatsimenu, kad
skautininkės kada nors būtų piktos – skirtingai
nuo Gražvydos, rašytojo, pedagogo An tano Giedraičio
dukters (nors archyvo šeimininkas ir bandydavo ją
prajuokinti, pakutendamas alkūnę).

Beruošiant šių straipsnių seriją, nebuvo lengva
rasti liudininkų, pažinojusių Juozą Žilevičių. Po ke-
lių mė nesių paieškų atradau Danutės Gierš tikienės
pėdsakus – pasirodo, ji gyvena  netoli „Draugo” re-
dakcijos. Paskambinau. Atsiliepė pažįstamas, nors
kiek sulė tėjusio tembro balsas. Pasirodo, prieš porą
metų pergyvenusi infarktą, bet jos kalba atsistatė. Ap-
lankiau ją – 85-erių Danutė sutiko mane su šypsena
– tokia, kokią prisimenu  matęs prieš 45 metus. 1964
m. Gierštikienę talki ninkauti archyve pakvietė jos
draugė  Irena Šerelienė. Muzikologijos ar chy ve Da-
 nutė dirbo sekretore. Bet ji ne tik spausdindavo Ži-
levičiaus dik tuojamus laiškus, bet ir tvarkydavo
natas, mat dar Kauno konservatorijoje mokėsi skam-
binti pianinu pas generolo Glovackio marčią, o karo
metu, kai vokiečiai uždarė konservatoriją, ji priva-
čiai tęsė mokslus pas pedagogę, pianistę Galiną
Leo nienę.  

Sykį Gierštikienei teko nutraukti darbą prie ra-
šomosios mašinėlės, nes susirgo  virėja.  Kartu su ku-
nigais Jonu Borevičiumi ir Juozu Vaiš niu nutarė vie-
nuolyno gyventojams pagaminti cepelinų. Tačiau ne-
sisekė: bulvės įstrigo tarkavimo mašinoje, mat jos
buvo virtos! Kunigas Borevi čius paliko Vaišnį su
Gierštikiene krapštytis iš padėties, tačiau po kiek lai-
ko, tarsi atgailaudamas atėjo iš koplyčios su buteliu
bažnytinėms apeigoms skirtu vynu...

Danutė prisimena, jog Žilevičius visus – ypač
savo globėjus jėzuitus – pravardžiuodavo: drėniai, nu-
smukt kelniai (visi jėzuitai sulaukdavau to epiteto!),
butelninkai, girtuokliai. Gerai, kad koridoriuje pro
šalį einantis kunigėlis tik nusišypsodavo į gir dimus
„komplimentus”. Skautininkė Gierštikienė puikiai
prisimena Juo zines. Žilevičius visada nusiųsdavo Lie-
tuvos garbės konsulei Juzefai Daužvardienei gėlių
puokštę ir Da nutės užrašytą atviruką. Ir jis pats ne-
likdavo pamirštas. Danutė ir Irena Juozinių proga pa-
dovanodavo Žilevi čiui konjako. „Įpildavome jam
šimtą gramų, jis iškart maukt, ir dešinioji akis –
‘ping’ – staiga stebuklingai pra dėdavo mirksėti.

Mudvi su Irena mirdavome iš juoko...” Juodvi su Ire-
 na visada laukdavo tų Juozinių. „Žile vičius nuolat
burbėdavo, jis nebuvo itin pakantus kitiems”, – pri-
simena eilę metų pas jį savanoriavusi skautininkė
Gierštikienė. Ji išėjo iš archyvo, kai jį perėmė Ka-
zys Skaisgirys.

Jonas Narukynas savanoriavo archyve nuo
pirmųjų jo įkūrimo Či kagoje dienų. Žilevičius tvir-
tino, jog jis labai gerai perrašinėjo natas. Tar puka-
ryje Narukynas vargonininkavo Marijampolėje,
vėliau studijavo muz i kos teoriją Kauno konserva-
torijoje. Atvykęs į Čikagą talkininkavo „Dai na -
vos” chorui, ruošdavo jiems gai das. Naktimis, be-
rods, Narukynas buvo „dženitorius” (valytojas) Šv.
Kryžiaus ligoninėje Marquette Parke. Iš ten gaudavo
aibes nemokamų kartoninių dėžių, į kurias buvo pa-
kuojamos „Kodak” rentgeno plokštelės. Jas į ar-
chyvą atgabendavo brolis Petras Kleinotas. Jonas tas
dėžes tinkamai apipjaustydavo, pritaikyda mas ar-
chyvo lentynų aukščiui.

Narukynas buvo darbštus ir kuklus. Tačiau
buvo liūdna ir tragiko miš ka girdėti pokalbius. Ar-
chyvo kambario viduryje nuo grindų iki lubų buvo
medinės lentynos – tarsi pertvara. Už jos Naruky-
nas rūšiuodavo natas. Žilevičius sušukdavo: „Jonai”!
Tyla. Šeimininkas vėl šau kia. Jonas vis tyli. „Ot ru-
pūžė, tas nu smuktkelnis”, – murmėdavo Žilevi-
 čius. Sunerimęs šeimininkas šiaip taip atsikeldavo
iš savo kėdės, žvilgte rėdavo, kas vyksta kitoje len-
tynų pu sėje  – juk jokios reakcijos! „Kur Tamstele
dingai?” – klausdavo jis, o Narukynas savo lėtu bal-
seliu nustebęs atsakydavo: „Tai Jūs, pone profeso-
riau, manęs ieškojote?” Vaizdelis tarsi iš „Laurel and
Hardy” komedijos: vienas aklas, kitas kurčias.  

Beveik kurčias buvo ir savanoris Antanas Gau-
ronskis. Žmogus šiek tiek keistokas, vienok gera-
širdis ir labai paklusnus Žilevičiui. Kas buvo An-
tanas iš profesijos, nežinau. Prisi menu tik, kad jo
klausa buvo nė kiek ne geresnė nei Narukyno. Jo-
nas iš dirbo archyve iki pat savo mirties 1977 m. gruo-
džio 22 d., o Antanas – iki Juozo Žilevičiaus išvykimo
į Balti mo rę 1979-taisiais.

Gimęs būti kolekcininku

Lemtinga Juozui Žilevičiui Plun gėje buvo pa-
žintis su iškiliu to meto Peterburgo universiteto pro-
fesoriumi Eduardu Volteriu, tyrinėjusiu Lie tuvos et-
nografiją ir paskatinusį jį rink ti žemaičių krašto dai-
nas. Tai bu vo 1908-tieji. Pirmąsias savo surinktas
Plungės ir Tverų apylinkių seną sias liaudies dainas
į Peterburgą Vol teriui jaunasis Juozas nusiuntė dar
1911 m. Jomis tuo metu itin su sido mėjo Česlovas Sas-
nauskas. Prasidė jus Pirmajam pasauliniam karui,
Žile vičius atsidūrė Peterburge, kur ir gy veno iki 1919
m. Gavęs Sasnausko  re komendaciją, Juozas pradėjo
dirbti Šv. Kotrynos gimnazijos chorvedžiu. Sas-

nauskas jam padėjo pasirengti ir stojimui į Impe-
ratoriškąją konservatoriją. Jis mokėsi groti var-
gonais pas Handšiną, o kompozicijos žinias gilino
pas Žitomirskį, Vytuolį ir Glazu no vą. Gyvendamas
Peterburge, Žile vi čius tapo dailininko Pauliaus
Ga launės pagalbininku. Jiedu ieškojo į Rusiją iš-
vežtų Lietuvos valstybei pri klausiusių kultūros
vertybių. 

Kaip tvirtina muzikologė Danutė Petrauskaitė,
dar studijų metais Pe terburgo konservatorijoje,
Žilevičius  antikvariatuose pigiai įsigydavo vertingų
senų leidinių, ypač muziki nės kultūros klausi-
mais. Jis jų pri rinko net kelias dėžes, kurias vėliau
pargabeno į Lietuvą. Archyvas buvo laikomas jo
nuomojamame bute Kau ne ir, progai pasitaikius, pa-
pildomas nauja medžiaga. Ar jis buvo prieinamas
visuomenei, nežinoma. Pats Juo zas Žilevičius savo
archyvo įkūrimo data laikė 1920 metus. 1924 m. va-
sarą Žilevičius persikėlė į Klaipėdą ir pra dėjo mo-
kytojauti Stasio Šimkaus įsteig toje konservatorijoje.
Jis atsive žė ir archyvą. Jį plėsti jam padėjo kon ser-
vatorijos studentai, atostogų metu rinkę liaudies
muzikos instrumentus. Jie buvo registruojami ir ap-
rašomi specialioje knygoje. Oficia lus archyvo, arba
muziejaus, atidarymas įvyko Klaipėdoje 1927 m. bir-
želio 4 d., Mažosios Lietuvos Dainų šventės išva-
karėse. Dviejuose Žilevičiaus bu to kambariuose lan-
kytojams buvo parengta speciali paroda. Didžiausią
ekspozicijos dalį, apie 300 vienetų, su darė 26 rūšių
muzikos instrumentai, mažesnę – senos knygos, natų
lei di niai, kompozitorių rankraščiai. Visi šie eks-
ponatai buvo ne konservatorijos, o Žilevičiaus nuo-
savybė. Jis buvo vadinamas ne tik profesoriumi, bet
ir muziejaus direktoriumi. 1929 m. mu ziejaus di-
rektorius išvyko į JAV. Savo instrumentų kolekci-
ją ir kai kuriuos spaudinius tada paliko saugoti
Gargž dų kanauninkui Giniotui, tikėdamasis po
kelerių metų sugrįžti į Lie tuvą ir unikalų turtą at-
gauti. Deja, grįžti nepavyko, ir instrumentų rinki-
nys per karą žuvo. Žilevičius nenumatė istorinių ka-
taklizmų ir nesiėmė jokių priemonių savo kolekci-
ją apsaugoti.

Muziejininkai ar kaupėjai?

Būdamas diplomuotu bibliote ki ninku ir mu-
ziejininku aš galiu drąsiai tvirtinti – deja, išvyk-
damas į JAV Žilevičius tėvynėje paliko ir rimtesnius
savo kolekcininko įgūdžius. Tai, ką jis surinko
Amerikoje, buvo atsitiktinumų grandinės rezulta-
tas. Nors jis subūrė draugų (ypač vargoninin kų)
tinklą, kurie siųsdavo jam viską, kas patekdavo į jų
rankas, sistematingų paieškų Žilevičius nevykdė.
Tam tikslui jis nenorėjo, o gal ne galėjo skirti fi-
nansinių lėšų (kas čia žino – ar kalta kukli vargo-
nininko alga, ar skūpumas?). 

Ne paslaptis, jog Žilevičius turėjo daugiau prie-

Savanorių būrys Muzikologijos archyve. Iš kairės: Juozas Žilevičius, Irena Šerelienė, jėzuitas kunigas Algimantas
Kezys, Danutė Gierštikienė, Jonas Narukynas ir Antanas Gauronskis. Čikaga, 1964 m. (?). 

Vaclovo Noreikos nuotrauka. Iš Danutės Gierštikienės albumo



misteris Al bi nas Trečiokas niekad ne-
sulaukė. Jis keistai į mane žvilgterėjo,
bet įsi leido. „Mano pati guli hospitalyje.
Negaliu Tamstos priimti”, – teisinosi.
Pavaišino „Seven-Up”. Išklausęs apie
mano kelionės misiją, pasakė „OK –
sure, leidžiamės į basement. Galėsi
pasiimti, ką tik norėsi.” Rū sy je neį-
manoma praeiti – dėžių nuo grindų iki
lubų. Žvilgterėjau į vieną dėžę – ten su-
dėti Lietuvos prezidento Antano Sme-
tonos laiškai. Atidarau kitą – sumesti
įvairūs Dariaus ir Gi rėno transatlan-
tinio skrydžio komiteto dokumentai.
Velniai  rautų – pra keiktas laikrodis ne-
gailestingai tiksi! Trečiokui reikia va-
žiuoti žmonos aplankyti – aš liksiu be
pastogės! Atrinkau dešimt dėžių, grei-
tai jas su rišom, Žilevičiaus draugas pa-
spaudė man dešinę ir pasodino į taksi
(aišku, ne jo sąskaiton). Ir vėl į traukinį
– tačiau šįsyk buvau apsikrovęs kaip
kupranugaris. Apie dosnų Trečioką
aš nieko blogo negalėjau pasakyti, ta-
čiau Žilevičiaus adresu mintyse man
pritrūko ne tik angliškų ar lietuviškų,
bet ir rusiškų bei lenkiškų keiksma-
žodžių! Papasakojęs apie tai tuometi-
niam Šiaurės Amerikos lietuvių stu-
dentų sąjungos pirmininkui Vytui Ma-
ciūnui, sulaukiau supratimo. Jis kar-
tu su savo tėvu, buvusiu University of
Pennsylvania biblio te kininku dr. Vin-
cu Maciūnu, iš Phila delphijos nuvyko
į netolimą Newark ir iš Albino Tre-
čioko atsigabeno per 40 dėžių. Vėliau
jas visas man per siuntė į Čikagą. Be-
veik 95 proc. to viso turto padovanojau
Pasaulio lietuvių archyvui Jaunimo
centre, tarp jų  ir „Committee for Lit-
huanian Refu gees” retų dokumentų
rinkinį. Dabar gailiuosi, padaręs tokį
sprendimą. Šiuos svarbius dokumen-
tus man reikėjo deponuoti University
of  Penn sylvania Van Pelt bibliotekoje,
kur saugomas diplomato dr. Jurgio
Šaulio archyvas. 

Didysis šuolis į naują pastogę

1974-tieji buvo lemtingi metai Juo-
zui Žilevičiui. Tarsi grybas po lietaus
Jėzuitų vienuolyno kieme išdygo di-
dingas trijų aukštų Jaunimo centro

priestatas. Sena čikagiečių svajonė
tapo tikrove (senajame pastate buvo ge-
rokai per ankšta). Šešta dieninės mo-
kyklos mokinių skaičius sparčiai iš-
augo ir jiems būtinai rei kėjo daugiau
klasių. Čiurlionio ga le ri jai reikėjo
šviesių, erdvesnių pa talpų. Norėjosi tu-
rėti ir jaukią kavi nę, kur po pamaldų
tinkintieji rinktųsi pabendrauti prie
kavos puo de lio, o penktadieniais da-
lyvauti kultūrinėse vakaronėse. Aišku,
ar chy vai ir bibliotekos neliko paskuti -
nėje vietoje. Naujojo priestato trečia-
jame aukšte erdvus kambarys buvo pa-
skirtas Pasaulio lietuvių archyvui, o du
kiek kuklesni kambarėliai – Muziko-
logijos archyvui. Laimė, kad pastate
buvo įrengtas ir liftas –  laiptais  „į dan-
gų” lipti nereikėjo!

Perkelti Muzikologijos archyvą į
naujas patalpas buvo itin sunkus fizi-
nis darbas. Trūko vyriškos talkos. Sa -
vo komandoje turėjome tik aklą vir ši-
ninką, du ne itin stiprius pensinin kus
savanorius (Joną Narukyną ir Antaną
Gauronskį), tėvą Joną Rai bužį, brolį
Petrą Kleinotą bei mane – tuomet 19-
metį universiteto studentą. Dalis ar-
chyvo liko vienuolyno rūsyje. Nuo tol
darbas vyko dviejose patalpose – nau-
jose buvo „sandėliuojami” ekspona-
tai, (deja, šios funkcijos nie kada ne-
pakeitė tikras archyvas ar muziejus),
o senose liko raštinė / ad ministracija.

Neįsivaizduoju, kaip mes būtu me
pergabenę eksponatus į naujas patal-
pas, jei ne ilga medinė platforma su ra-
tukais. Berods, šį „vežimą” jau gerokai
anksčiau buvo sukalęs nagingasis tė-
vas Raibužis tam, kad  pro rūsio langą
į vienuolyno virtuvę būtų galima leng-
vai perduoti maisto produktus (tuomet
vienuolyne gyveno apie 25 vyrai).

Šis tėvo Raibužio suprojektuotas
„transportas” tapo mūsų išganymu.
Deja, nebuvau tas išrinktasis kapito-
 nas, kuriam patikėta traukti vežimą su
rankena. Man teko pro rūsio langą į
gatvę krauti sunkiai sveriančias dė žes.
Vieton „algos” užsidirbau sau „kelia-
lapį į ligoninę” (ne, ne tuojau pat, bet
po kelių metų, gydytojas nustatė, kad
aš gavau trūkį). Atspėkite, nuo ko ir
kada?                                      Bus daugiau
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šų negu draugų. Jei jis  (nors  ir beveik
aklas)  kreivai į tave žiūrėdavo, žinok,
kad tavo vardinė by la archyvo fon-
duose bus labai kukli – arba ji iš viso
neegzistuos! Tiesiog keis tas ir nesu-
prantamas buvo Žile vičiaus požiūris į
kolekcionavimą. Juk kiekvieno ko-
lekcininko svajonė yra turėti kuo pil-
nesnį rinkinį...

Nors ir turėdamas gerus ryšius su
tuometinėje Lietuvoje gyve nan čiais
muzikologais (ypač Juozu Gau drimu ir
Vytautu Jurkštu), Žilevičius nepasi-
naudojo draugyste su jais. Ži levičiaus
kolekcijoje trūko daugelio tarybų Lie-
tuvoje leidžiamų pagrindinių muzi-
kologinių veikalų, o ką jau bekalbėti
apie „buržazinių laikų” spaudinius!
Beje, net tais laikais bu vo įmanoma be
sunkumų oficialiai jų nusipirkti. Štai
vienas pavyzdys. Žile vičiaus archyve,
berods, buvo tik du tomai iš dr. Jono
Balio 1935–1940 m. Kaune redaguoto
„Tautosakos dar bų” septyntomio: III
tomas „Iš Mažo sios Lietuvos tautosa-
kos” bei du V to mo „Lietuvių liaudies
melodijos” egzemplioriai – (vienas ati-
teko man su „Naujienų” dienraščio Či-
kagoje muzikos recenzentės Noros Gu-
gienės parašu). 1977 m. studijuoda-
mas lietuvių kalbos kursuose užsienio
lietuviams Vilniaus universitete, be-
veik kas dien užeidavau į antikvarinių
kny gų parduotuvę Garelio gatvėje.
Ten be jokių sunkumų suradau trūks-
tamus tomus iš tos serijos. Jie buvo ne-
 brangūs – po tris rublius. Tiesa, jiems

išsiųsti reikėdavo leidimo. Ma no kny-
gų siuntimu tuomet pasirū pino uni-
versiteto biblioteka. Gaila, kad Žilevi-
čius nepasinaudojo savo vilnietiškomis
pažintimis. Nesupran ta ma ir tai, jog
tautosakininko Jono Balio sukauptas
turtas buvo de po nuo tas ne Muzikolo-
gijos archyve Či kagoje (kur logiškai tu-
rėjo rasti užuo vėją), o prelato Pran-
ciškaus Juro įsteigtame „Alkos” mu-
ziejuje / biblio tekoje Putname, CT. Ko-
dėl žymusis folkloristas nenusipelnė
garbingos vietos užsispyrusio žemai-
čio tvarkomame archyve?

Įdomu, jog pedagogo, vargoninin-
 ko, chorvedžio Juozo Kreivėno archy-
vas (1986 m. sujungtas su  Žilevičiaus
rinkiniu) buvo sudaromas žymiai sis-
tematingiau. Kolekcininkas žinojo, ko
jo rinkiniui trūksta. Spragoms už pildy-
ti Kreivėnas negailėjo nei laiko, nei pi-
nigų iš savo kuklios „dženi to riaus” al-
gos. Panašiai elgėsi ir Fair Lawn, NJ
gyvenęs fagotistas Vytau tas Strolia.
Nors Vytauto kolekciona vimo sfera
buvo itin specifiška –  lie tuviškos gra-
mofono plokštelės, jis „šukuodavo visą
pasaulį”, lindo į kiek vieną kupetą,
ieškodamas pa slėp tos „muzikinės ada-

tos”. Užsispy ri mo dėka Stroliai pavy-
ko sudaryti vieną išsamiausių lietu-
viškų plokšte lių rinkinių pasaulyje.
Nors jis dažnai aplankydavo Žilevičių
Čikagoje, tačiau Vytauto Strolios po-
mirtinė va lia buvo, kad jo sukauptas
archyvas būtu deponuotas Nacionali-
nėje Maž vydo bibliotekoje ir Klaipėdos
universitete.

Retas  težino, jog Žilevičius buvo ir
pašto ženklų rinkėjas. Jis buvo vie nas
iš pirmųjų, įstojęs į 1946 m. spalio 20 d.
Čikagoje tuometinio „Draugo” dien-
raščio redaktoriaus Igno Sakalo įsteig-
tą filatelistų draugiją „Lietu va”. Tačiau
jis nepasižymėjo kaip ypa tingas fila-
telistas. Prieš atsi kraus tydamas į Či-
kagą Žilevičius pardavė savo rinkinį
mano geram pa žįstamui, New Yorke
gyvenančiam Algirdui Ruzgui. „Big
Al” (kaip mes jį vadinome), buvo iš tų
kolekci nin kų, kurie visada didžiuo-
davosi savo naujais laimikiais, tačiau
apie iš kompozitoriaus Juozo Žilevi-
čiaus gau tą pašto ženklų rinkinėlį jis
kaž kodėl nepasakodavo. Nelabai buvo
apie ką?

Avantiūra

Juozo Žilevičiaus artimas bičiu lis
buvo Newarke, NJ gyvenęs visuo meni-
ninkas Albinas Trečiokas (1893–1980).
Į JAV Trečiokas imigravo 1917 m. ir iš-
kart aktyviai įsijungė į visas įmano-
mas organizacijas. Jis ypač mėgo iž-
dininko pareigas. Trečiokas buvo

„pack rat” (žmogus, ne-
išmetantis nė men-
kiausio popierėlio).
Savo surinktas įvairias
koncertų progra mėles,
afišas, nuotraukas ir
kitą su muzikine veikla
susijusią medžiagą nuo-
lat siųsdavo Žilevičiui į
Čikagą.  „Nuvažiuok
pas jį, – kartą sako man
Žilevičius. – Parsiveši
sau ir atveši man retų
eksponatų. Aš jam pa-
skambinsiu, pasakysiu,
kad pasitiktų Tave ge-
ležinkelio stotyje”. Tai-
gi aš, pen kiolikmetis,
už paskutinius kišenėje
turėtus dolerius sėdau į
popietinį „Amtrak”
traukinį, vykstantį iš
Či ka gos į Newark. Kitą
rytą atsidūriau pramo-
niniame, ne itin šva-
riame Ne wark mieste.

Archyve buvau matęs daug Trečioko
nuotraukų, visad vil kint baltu kos-
tiumu, taigi, galvojau, kad lengvai jį at-
pažinsiu. Deje, jokio „balto angelo” Ne-
warko geležinkelio stoties perone ne-
mačiau. Nusibel džiau autobusu pas jį
į Orange prie miestį. Atradau jo kuklų
„bungalow” stiliaus namelį. Spaudžiu
skambutį. Sykį. Du. Dešimt. Tyla. Ką
daryti? No rėjau atsisėsti ant laiptų ir
verkti! Galop kažkas atidarė duris:
„Who the hell are you”? O aš – lietu-
viškai: „Rai mundas Marius Lapas,
Juozo Žilevi čiaus padėjėjas iš Čika-
gos.” Pasirodo, savo draugo skambučio

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Tėvas Jonas Raibužis ne tik gyveno šalia Juozo Žilevičiaus miegamojo vienuolyne, bet
buvo ir Muzikologijos archyvo „angelo sargas”. Kur reikėdavo – meistriškai padažyda-
vo, prikaldavo, prišriūbuodavo... Iš kairės Tėvas Raibužis, savanoris Raimundas Marius
Lapas ir archyvo šeimininkas Juozas Žilevičius. Čikaga, 1970 m.

Vaclovo Noreikos nuotrauka. Iš R. M. Lapo asmeninio archyvo

Dalis kanklių, kurios su kitais Žilevičiaus surinktais  muzi-
kos instrumentais sudegė gaisro metu  Gargžduose 1941
m. birželio 22 d. Iš reklaminio bukleto The Juozas Žilevičius
Library of Lithuanian Musicology (Chicago, 1973)
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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 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShInGO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

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

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

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKE FOR mE” KAVInĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS •  773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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ĮVAIRŪS

DAntŲ GYDYtOjAi

EUGEnE C. DECKER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
25 E washington, Ste1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

Surašymas nr. 51
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

4 raidės:
ESMĖ – EŽYS – PĖDA – ŪGIS.

5 raidės:
APORT – ASIRĖ – DIADA – IGLUS – ILGIS – INDAI – IŠSYK – KNYGA –
LYGMĖ – MOLIS – TODĖL – TRIKO.

6 raidės:
ARIMAI – ASAMAI – KALĖDA – KOLONA – MADERA – NEMIGA – ŽIEDAI
– ŽIOGAI.

7 raidės:
GAMINYS – GYVŪNAI – IŠTUOKA – SAPIEGA.

8 raidės:
AGUONĖLĖ – AKYLUMAS – ATSKAITA – ČAPLINAS – ČESNAKAS – ĖRIŠ-
KIAI – ĖSDIKLIS – IŠDRĖSKA – IŠKILMĖS – JAKUTIJA – JĖZUITAI –
LAMERMUR – MIGDOLAI – PERNELYG – RUDŽEMIS – SANKIRTA – SĄS-
KAITA – SFINKSAI – SIGNALAS – SIMBOLIS – SKREPLYS – SLOGULYS –
SPROGMUO – ZYLIUKAS.

9 raidės:
RŪGPIENIS – VIENIŠIUS.

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu arba gali išleisti atostogų,
arba pakeisti. tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vai-
kus, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. tel. 773-615-5235

�  Moteris, turinti medicininį išsilavini-
mą, pasišventusi ligonių ir senų žmonių
priežiūrai, ieško darbo. Gali dirbti Čika-
goje ir jos priemiesčiuose. tel. 773-330-
0092.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-

vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. tel.
708-691-6996

�  Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti li-
gonius ar vyresnio amžiaus žmones.
Galite siūlyti ir kitus darbus.  Legalūs do-
kumentai. Vairuoja automobilį. tel. 773-
254-8850.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis,
minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais . tel. 773-940-5264.

�  Moteris ieško darbo su grįžimu. Gali
pakeisti ar dirbti ne pilną darbo dieną.
tel. 708-268-1802.

Remkime 
Draugo fondą

www.
draugofondas.org
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Parengė Dainius Ruževičius

sPortas

Gyvenimas, pašvęstas tink liniui

Turbūt nedaug pasaulyje rastume
žmonių, kurie beveik visą savo
gyvenimą paaukotų savo myli-

mai ir išpuoselėtai sporto šakai. Vienas
iš tų neeilinių žmonių, kurio širdį taip
gi liai pavergė tinklinis, buvo stipriau-
sias išeivijos tinklinio vadovas, tre ne-
 ris bei auklėtojas – Zigmas Žiups nys.
Šis 1927 m. Kaune gimęs tinkli nio pa-
triarchas buvo neeilinė asme nybė.

Savo didžiąją gyvenimo dalį pra lei-
dęs Čikagoje, dar prieš atvykda mas čia,
Z. Žiupsnys Vokietijoje su būrė moterų
tinklinio komandą ir bu vo jos treneris.
Aistros tinkliniui jis neprarado ir per-
sikėlęs gyventi į JAV. Čia, Čikagoje,
1955 m. Zigmas įsteigė „Neries” spor-
to klubą, kurio veikloje jis dalyvavo
kone trisdešimtmetį ir kuriame jis pa-
siekė didžiausių laimė jimų ir įgyven-
dino savo svajones.

Nenuilstantis darbuotojas ir ilga-
metis „Neries” klubo vadovas tarp iš-
eivijos lietuvių buvo iškili asmenybė,
tinkliniui atidavęs visą savo sielą. Z.
Žiupsnys pats aktyviai reiškėsi kaip
žaidėjas, vėliau kaip treneris ir įta-
kingas organizatorius. Jis buvo tink li-
ninkų komandų treneriu ir va do vu Š.
Amerikos lietuvių išvykose į Europą ir
Australiją. 1991 ir 1995 me tais su tink-
linio komandomis Z. Žiupsnys daly-
vavo Lietuvoje vykusiose Pa-
sau lio lietuvių sporto žaidynėse. 

Tačiau giliausiai Z. Žiups-
nio at mintyje išliko 1987 m. jo or-
ganizuota kelionė į okupuotą
Lietuvą. Šios iš vykos į tėvynę
idėją jis brandino il gus metus,
kuomet pagaliau, po dide lių var-
gų ją pavyko įgyvendinti.

Z. Žiupsnys buvo veiklus
ne tik tarp lietuvių tinklinio
sporto pasau lio, bet ir tarp ame-
rikiečių. Dar 1975–1980 ir 1983 m.
JAV jaunimo olimpi nėse žaidy-
nėse („Amateur Athletic Union”
– AAU) kartu su jaunųjų tinkli-
ninkų (berniukų ir mergaičių)
ko mandomis Z. Žiupsnys iško-
vojo aukš čiausius apdovanoji-
mus – čempionų („meisterių”)
vardus. Lietuvio pavar dė nuolat
buvo minima tarp JAV AAU
veikėjų bei spaudoje. 

Sulaukus pripažinimo ir įverti-
nus jo nuopelnus tinkliniui kelis me tus
(1993–1996 m.) Z. Žiupsniui buvo pati-
kėta vadovauti „Richards High School”
tinklinio komandai.

Meilę tinkliniui jis įskiepijo ir
savo vaikams – Ramunei ir Ritui. Pa-
starasis netgi buvo pripažintas ge-
riausiu AAU turnyro žaidėju ir tris kar-
tus buvo apdovanotas garbės me daliais.

46-ųjų Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠAL-
FASS) išvakarėse Z. Žiupsnys, sulaukęs
69-erių metų amžiaus, pa liko žemišką
gyvenimą. Savo tėvišku rū pestingumu,
nuolatiniu tinklinio mo kymo metodų
pažangos sekimu bei auklėjimu, jis
paliko ryškų pėdsaką išeivijos lietuvių
ir Lietuvos sporto istorijoje. Su šia
sporto šaka jis neišsiskyrė iki pat mir-
ties.

Už nuopelnus išeivijos lietuvių
sportui Zigmas Žiupsnys buvo pa-
skelbtas ŠALFASS garbės nariu. Išei-
vijos spor to visuomenės veikėjų pri-
siminimuose jis liks kaip geriausio
sporto vadovo pavyzdys. Iki šiol dar ne-
at si rado tokio žmogaus, kuris galėtų
pa keisti Z. Žiupsnį ir tęsti jo pradėtą
veiklą taip, kaip jis vykdė ir dalinosi su
kitais.

Nepaisant kokius titulus jam be-

Tinklinio čempionate
pirmauja „Šiauliai”

Jubiliejiniame, 10-ajame Ameri kos
lietuvių tinklinio lygos (ALTL) čem-
pionate spalio 25 d. Pasaulio lie tuvių
centre Lemonte sužaistos an tro jo turo
rungtynės. Po jų akivaiz džiai pirmauja
antrąją pergalę iš ei lės iškovoję ir nė
vieno taško kol kas nepraradę „Šiau-
lių” tinklininkai.

„Šiauliai” rezultatu 3:0 (25:12, 25:16,
25:10) iškovojo nesunkią pergalę rung-
tyniaudami su antrąją ne sėkmę paty-
rusia „Pilėnų” komanda.

Antrąsias pergales taip pat iško vo-
jo ir „Atlantic Express” bei „Gu ber -
nijos” komandos, kurios rungtyniau-
damos su varžovais prarado po tašką,
tačiau pergalių neišleido iš rankų.
Daugkartiniai ALTL čempionai „At-
lantic Express” tinklininkai rezultatu
2:1 (25:13, 25:13, 22:25) nu galėjo „Ne-
muno” komandą, o „Gu ber nija” to-
kiu pat rezultatu 2:1 (25:17, 19:25, 25:22)
įveikė bulgarų BG „Team” tinklinin-
kus.

Nesunkią pergalę antrojo turo
rungtynėse iškovojo „Panevėžio” tink-
lininkai, kurie rezultatu 3:0 nugalė jo
ALTL debiutantus, jaunuosius „Lock -
port” sportininkus. 

ALTL turnyrinė lentelė
po II turo rungtynių 

(vieta, komanda, taškai):

1. „Šiauliai” 6
2. „Atlantic Express” 5
3. „Gubernija” 4
4. „Panevėžys” 4
5. „Nemunas” 4
6. BG „Team” 1
7. „Pilėnai” 0
8. „Lockport” 0

III rato rungtynes ALTL komandos
žais lapkričio 8 d., sekmadienį, Kvie-
čiame visus tinklinio mylėtojus at-
vykti stebėti šių rungtynių.

ČLKL čempionate pralai-
mėjimų nepatyrė „Atle-
tas” ir „Radviliškis”

Spalio 24 d., šeštadienį, Čikagos
lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čem-
pionate sužaistos ketvirtojo rato rung-
 tynės, kuriose dar po vieną, ket virtąją,
pergalę į savo sąskaitą įsirašė „Atleto”
ir „Radviliškio” krepšinin kai.

„Atletas” net 41 taško skirtumu –
103:62 sutriuškino ČLKL debiutantus
„Jaunimo” krepšininkus, o „Radvi -
liš kis”, po kur kas sunkesnės kovos –
84:72 nugalėjo „Vilniaus” komandą.

Savo apsukų ir toliau nemažina
trečioje vietoje žengiantys „Švytu rio”

Lietuvis Zigmas Žiupsnys įamžintas vardinėse taurėse
kabintume, jis buvo ir visada mūsų
atmintyje išliks nuoširdus vyras, tau-
rus lietuvis, puikus šeimos tėvas ir
ne pakeičiamas sporto entuziastas ir
organizatorius.

Amerikiečiai įvertino
„Tinklinio ikonos” nuopelnus

Kilni Z. Žiupsnio veikla sporte ir
daugybė pasiekimų tinklinio srityje
neliko nepastebėti amerikiečių. 1996
m., po jo mirties, pagerbdama šią
kil n ią asmenybę ir įvertindama lie-
tuvio nuopelnus tinkliniui, AAU spor-
to or ga nizacija įsteigė vardines Z.
Žiups nio taures. Jomis kasmet yra ap-
dova nojami pajėgiausi kiekvienos
klasės (U 15-U 18) tinklininkai (MVP).

Šiemet birželio mėnesio pabai-
goje Orlando mieste Floridoje vyku-
siose AAU tinklinio varžybose ge-
riausioms turnyro žaidėjoms skir-
tas Z. Žiupsnio vardu išgraviruotas
taures buvo patikėta įteikti specialiai
į šias žaidynes pakviestai „Ziggy”
našlei Ži butei. Sugrįžusi iš šios tink-
linio šventės ji pasidalino savo įspū-
džiais su „Draugo” skaitytojais: „Aš
likau su žavėta aplankytu renginiu:
AAU ‘Junior Olimpics’ tinklinio spor-
to festivalis buvo neapsakomai įspū-

dingas, varžybose dalyvavo
per 2 000 mer gaičių, kurios
atstovavo skirtingų JAV vals-
tijų tinklinio komandoms. Zig-
mas buvo minimas prieš kiek-
 vieną MVP apdovanojimą. Or-
ga nizatoriai gan plačiai pasi-
dalino pri siminimais iš Zigmo
gyvenimo, pa brėžė jo didžiulį
indėlį į JAV tinklinio sportą
bei tai, kad jis buvo vienas iš
AAU steigėjų. Man buvo be
galo malonu asmeniškai įteik-
ti MVP ‘Ziggy’ taures geriau-
sioms kiekvienos am žiaus gru-
pės tinklininkėms.

Vienu žodžiu – ši AAU
tinklinio šventė man buvo
kaip pasaka. Aš sugrįžau į
praeitį. Malonu, kad ameri-
kie čiai taip pagarbiai prisi-
minė Zigmą ir netgi įvardijo jį
kaip ‘Volleyball Icon’.” 

Lietuvio nuopelnai tinkliniui įamžinti šioje
taurėje.

Šiemet Orlando mieste (FL) vykusiose AAU
tinklinio varžybose, geriausioms turnyro
žaidėjoms skirtas vardines „Ziggy” taures
buvo patikėta įteikti specialiai į šias žaidynes
pakviestai Z. Žiupsnio žmonai Žibutei.

Z. Žiupsnys  beveik visą savo gyvenimą ne-
siskyrė su tinklinio kamuoliu.

AAU turnyre šiemet rungtyniavo ir Joliet (IL) UNO tinklinio
klube sportinių aukštumų siekianti 16-etė lietuvaitė Rober-
ta Jokubauskaitė,
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

www.draugas.org/mirties.html

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako

paskutinė knyga

,,mano Pasaulėjautos
kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun.
Trimako parašyti tekstai apie savo jaunų die-
nų patirtį; 2. jaunytės dienoraščiai iš karo pa-
bėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie
autorių – su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga išleista
kun. Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga  parduodama  ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be persiun-
 timo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į kankinės
Adelės Dirsytės fondą. 

tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

krepšininkai, kurie dar vienerio -
se rezultatyviose rungtynėse per-
pus, net 56 taškų skirtumu –
113:57 „nu skriaudė” „Lituani-
cos 9-okų” koman dą. Pastaroji
rimčiau nepasipriešino ir ČLKL
čempionų titulą ginantiems
„Juodkrantės” krepšininkams,
ku riems nusileido 55:96. Po šios,
antrosios pergalės „Juodkran-
tės” komanda iš 8-osios vietos
šoktelėjo į ketvir tąją turnyrinės
lentelės vietą.

Po pralaimėjimo „Atleto”
koman dai tą pačią dieną vyku-
siose antrose rungtynėse, po pen-
kių nesėkmių iš eilės, pirmąją
pergalę šiame čempio nate iško-
vojo „Jaunimo” krepšinin kai,
kurie rezultatu 72:63 privertė pa-
siduoti ČLKL senbuvę „Lieta-
vos” komandą. 

Kitas rungtynes komandos
žais spalio 31 d., šeštadienį. Tą-
dien, nuo 1 val. dienos iki 8 val.
vakaro, bus su žaistos šešerios
rungtynės. Visą ČLKL varžybų
tvarkaraštį galima ras ti inter-
nete – www.clkl.net. 

ČLKL mėgėjų lygos
varžybose

ČLKL mėgėjų lygos varžybose spalio 18
d. prasidėjusiame šešių komandų čempionate
sužaistos pen kerios rungtynės. Jų rezultatai:
„Ar ka” – „Pelenai” 62:53, „Ąžuolas” – „Sa vas”
LT 55:49, „Arka” – „Alytus” 52:46, „Ąžuolas”
– „Panevėžys” 60:42, „Savas” LT – „Pelenai”
52:38.

ČLKL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1. „Atletas” 4 0
2. „Radviliškis” 4 0
3. „Švyturys” 3 1
4. „Juodkrantė” 2 2
5. „Lietkabelis” 2 0
6. „Lituanica” 2 0
7. „Stumbras” 1 2
8. „Lietava” 1 3
9. „Jaunimas” 1 5
10. „Vilnius” 1 2
11. „Lituanica 9-okai” 0 6

A † A
TAURAS VINCENT PREIKSTAS

Mirė 2015 m. spalio 23 d.
Gimė 1950 m. vasario 4 d. Philadelphia,

gyveno Peoria, IL; Ocean Township, NJ; su
žmona persikėlė į Lexington, KY; vėliau į
Newark, DE, kur išgyveno 20 metų.

Nuliūdę liko: žmona Barb McNulty-
Preikstas, mama Birutė Preikstas, brolis
Darius  Preikstas,  sūnėnas  Vincent
Preiks tas, pusbroliai Rasa ir Bruce Segar,
Rudy ir Kathy Avizius ir Algis Avizius.

Šeimai ir draugams atsisveikinimas su
velioniu vyks jo na muo se 70 General
Maxwell Ct., Newark, DE 19702, lapkričio
7 d. nuo 2 val. p. p. iki 6 val. vakaro.

Vietoje gėlių jo vardu prašom aukoti bet kuriai ASPCA/ Ani-
mal Rescue, Feeding America, Doctors without Borders arba Can-
cer Society.

Nuliūdusi šeima˙

www.daniels-hutchison.com
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www.draugas.org/kalendorius.html

� Vilniaus universiteto choras „Pro musi-
ca” (meno vadovė Rasa Gelgotienė) surengs
Vėlinėms skirtus koncertus New Yorke (spa-
lio 31 d., šeštadienį, 12;30 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje
Brooklyne) ir Washingtone (lapkričio 2 d., pir-
madienį, 7 val. v. Šventosios žemės Ameri-
koje pranciškonų vienuolyne). Skambės už-
sienio ir lietuvių kompozitorių kūriniai. Klau-
sytojai išgirs ir Vėlinėms itin tinkantį Vytau-
to Kernagio „Baltą paukštį”. Visi kviečiami.

� JAV  LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius lapkričio 4 d., trečiadienį, 1 val.

p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite Lietuvos televizijos filmą apie
Petrą Vileišį – patriotą, inžinierių, pramoni-
ninką, ministrą, visuomenės veikėją, vieną
iš pagrindinių planuotojų ir rėmėjų, pajėgu-
sių po 1918 m. Nepriklausomybės paskel-
bimo paversti Kauną moderniu Europos
miestu.

� Draugo Fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 14 d. 10 val. r. ,,Draugo” pa-
talpose, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629. DF nariai ir svečiai kviečiami gau-
siai ir aktyviai dalyvauti. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

nepamirškite atsukti laikrodį
Paskutinę spalio dieną, naktį iš šeštadienio į sekmadienį, JAV pereinama
prie žiemos laiko  atsukant laikrodžių rodykles viena valanda atgal. Lietuva
pagal žiemos laiką gyvena jau visą savaitę. Iki pasimatymo pavasarį, šviesūs
ir šilti vakarai! 

VISUS   VISUS!
LapkRičiO  15 d.,  sekmadienį,  3 val. p. p.

kviečiame į labdaringą popietę

,,PAŽADINK  SAVYJE  GERUMĄ”
prince of peace Lutheran Church salėje

434 Aldrich Rd., Howell, NJ 07731

Aukos bus skiriamos sunkiai gyvenantiems ir sergantiems vaikams
Lietuvoje paremti bei akcijai ,,VAIKŲ SVAJONėS” – dovanoms surinkti. 

Jūsų laukia šauniųjų lietuviukų pasirodymai, smagūs žaidimai bei
kitos linksmybės!

Dalyvaus ,,Lietuvėlės”, Elizabeth, kitų kaimyninių lituanistinių mo-
kyklų mokinukai bei vaikų muzikos grupė ,,Spindulėlis” –  kviečia-
mi visi!

Ypatinga  dailininko iš Lietuvos LAIMONO ŠMERGELIO dovana  –

nuotaikingų paveikslų reprodukcijų paroda. 

Renginį ruošia 
Centrinė NJ  kartu su kaimyninių bendruomenių lietuviais.
Pasiteirauti el. paštu: lietuviskabendrija@yahoo.com

tel.  848-992-4222 arba 732-597-8486

Spalio 25 d. Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijiečiai ir svečiai paminėjo kunigo Liudo Miliausko tarnystės šioje parapijoje 10-metį. Dešinėje 1-je eil. sėdi (iš k.): kuni-
gas Liudas Miliauskas, Rūta Žilinskienė, Toronto Išganytojo parapijos kunigas Algimantas Žilinskas, diakonė Erika Brooks, Donna Dumpys ir vyskupas emeritas Hansas Dumpys.  

Hermano Mikaičio nuotr.


