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Kuo daugiau katei glostai nugarą, juo aukščiau ji kelia uodegą. – Anonimas
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ŠIAME NUMERYJE:

Duetas „Elle G” – 4 psl. 

,,Gintarinio obuo liuko”
premija – 7 psl.

Prezidentę D. Grybauskaitę su pergale pasveikino jos varžovas rinkimuose Z. Balčytis ir premjeras A. Butkevičius.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

D. Grybauskaitė išrinkta Lr preziDente

Gegužės 22 d., ketvirtadienį, Kau-
no technologijos universiteto
(KTU) garbės daktaro regalijos

buvo įteiktos Kazickų šeimos fondo
prezidentei, ilgametei Universiteto me-
cenatei Jūratei Kristinai Kazickaitei-Alt-
man. Iškilmingame senato ir rektorato
posėdyje dalyvavo ir naująją KTU garbės
daktarę sveikino  gerb. Alma Adamkie-
nė, Kauno meras Andrius Kupčinskas ir
kiti svečiai. Pasveikinti žmonos privačiu
lėktuvu atskrido jos vyras, buvęs JAV pre-
zidentų Jimmy Carter ir Bill Clinton Iždo
departamento  administracijos vado-
vas Roger Altman. 

„Priimu šį garbingą vardą ne todėl,
kad jį užsitarnavau, kaip kad daugelis iš
jūsų čia esančių, kaip mano tėvas. Priimu
šią garbę galvodama apie ateitį – šis var-
das motyvuoja mane dirbti Lietuvai. Ji
mano tėvynė, kurią myliu”, – dėkodama
už suteiktą garbę sakė J. K. Kazickaitė-
Altman. – 3

Šeštą kartą po Nepriklausomybės
atkūrimo Lietuvos piliečiai rin-
ko Respublikos Prezidentą. Pa-

gal Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) turimus rezultatus, rinkimus
laimėjo antrosios kadencijos siekusi
dabartinė šalies vadovė D. Grybaus-
kaitė.

Kaip per spaudos konferenciją
ge gužės 26 d. pranešė VRK pirmi-
nin kas  Zenonas Vaigauskas, oficialiai
patvirtinus rinkimų rezultatus kitą
savaitę Daliai Grybauskaitei bus įteik-

tas Prezidento pažymėjimas, o prie-
saika numatyta liepos 12 d. Z. Vaigaus -
kas pažymėjo, kad D. Grybauskaitė
rinkimus laimėjo surinkusi 700,647
balsus arba 57.87 proc. nuo visų bal-
savusių. Socialdemokratas europar-
lamentaras Zigmantas Balčytis su-
rinko 485,968 balsus arba 40.14 proc.
nuo visų balsavusių. Negaliojančių
biuletenių Prezidento rinkimuose
rasta 24,126.

Prezidentas Lietuvoje renkamas
penkerių metų kadencijai.        ELTA

KazicKaitĖ-altman
garbĖs daKtarĖ

JAV ATSTOVŲ RŪMAI PATVIRTINO
,,JUODOJO KASPINO DIENĄ”
Sovietų ir nacių teroro aukos nebus užmirštos

Praėjusį ketvirtadienį JAV Atstovų Rūmai patvirtino įstatyminę rezo-
liuciją, nustatančią, kad rugpjūčio 23 diena būtų minima kaip „Juodojo
kaspino diena”. Kongreso nario, lietuvių kilmės John Shimkaus pasiū -

lytai rezoliucijai pritarė net 50 atstovų, kurie tapo rezoliucijos rėmėjai.  Kong-
reso narys Shimkus ir jo štabo nariai sumaniai sekė šios rezoliucijos eigą, kol
ji buvo galutinai priimta. Rezoliucija buvo įtraukta į Nacionalinės gynybos
įgaliojimo aktą (HR 4435) kaip jos papildymas. Rezoliucija dabar perkelta į Se-
natą tolesnei eigai. Senatui patvirtinus, rezoliucija bus persiųsta į Baltuosius
Rūmus pasirašyti Prezidentui.  Tai reikš, kad įstatymas jau galutinai pa-
tvirtintas.  Jungtinio Pabaltiečių  Nacionalinio komiteto (JBANC)  įstaigos
Washingtone vedėjas Karl Altau pareiškė, kad rezoliucijos priėmimas buvo
kelerių metų atkaklaus darbo vaisius.  Išvakarėse  prieš balsavimą JBANC
atstovai Washingtone kreipėsi į visus JAV Atstovų Rūmų narius su asmeni-
niais prašymais teigiamai pasisakyti už rezoliuciją. – 2
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tapęs Daukanto aikštės rūmų šeimininku, sugebėtų
rasti dialogą ir su Kremliumi, ir su Varšuva. Tik ne-
paaiškino, kokią kainą bus privalu sumokėti už
draugišką dialogą su Lietuvai sėkmės nelinkinčiais
Rusijos ir Lenkijos vadovais. 

Laimė, Lietuvos rinkėjai nepatikėjo Z. Balčyčio
pažadais. Džiugu, jog daug Lietuvos rinkėjų mano
taip, kaip ir politikos apžvalgininkas Virgis Valen-
tinavičius: „Lietuvos – Rusijos ir Lietuvos – Lenki-
jos tarpusavio santykiai nepriklauso nuo oficialio-
jo Vilniaus kalbėjimo manierų”. 

Taigi: Rusijai ir Lenkijai nusispjauti, kokiu
tonu mes su jomis kalbėsimės. Šioms kaimynėms rei-
kalingos ne mūsų diplomatiškos vingrybės, o ženk-
lios nuolaidos ir atsitraukimai. Štai ir visa paslap-
tis. Neieškosime alternatyvų „Gazpromui”, įsileisi-
me lenkiškus užrašus ir raides, – pakęs bet kokią
mūsų kalbėsenos manierą. Net jei, vaizdžiai kalbant,
derėsimės žiaumodami kramtomąją gumą, į kišenes
susikišę rankas ar demonstratyviai išsidrėbę krės-
le. Bet jei nekursime išskirtinių sąlygų „Gazpromui”
ir nepasiduosime gudriai maskuojamai polonizaci-
jai,  nepadės net ir įmantriausios lietuviškos graž-
bylystės.

Be jokios abejonės, reikia turėti omenyje ir ap-
linkybę, kokiose rinkiminėse apylinkėse laimėjo
D. Grybauskaitės konkurentas Z. Balčytis. Ogi lai-
mėjo Šalčininkuose, Visagine... Vaizdžiai tariant, lai-
mėjo tuose kraštuose, kur lietuviškumo – ne tiek
daug. Jei ir smulkmena, tai ji – svarbi, nepaisant nuo-
statos, jog demokratinėse valstybėse piliečiai ne-
skirstomi pagal tautybes ir tikėjimus. Oficialiai, vie-
šai – neskirstomi. Bet žvelgiant į Rusijos ir Lenkijos
vidaus politiką puikiai matyti, kaip Maskva ir Var-
šuva slopina bet kokias tautinių mažumų pastangas
išsaugoti savo išskirtinumą tiek Rusijoje, tiek Len-
kijoje. Rusijoje ir Lenkijoje tautinės mažumos yra
skriau džiamos. 

O štai Lietuvoje ir Maskva, ir Var-
šuva savo tautiečiams siekia maksima -
liai išskirtinių sąlygų. Žymiai didesnių,
nei jų turi Amerikoje, Belgijoje ar Vo-
kietijoje gyvenantys rusai ir lenkai. Iš-
skirtinių sąlygų siekia ne kultūrinių
sumetimų vedini. Siekia tam, kad tau-
tines mažumas galėtų panaudoti kaip
spaudimo priemonę. Ypač tai ryšku Es-
tijoje ir Latvijoje.

Džiugu dar ir dėlto, kad gegužės 25-
osios diena – tai antausis ir liūdnai pa-

garsėjusiam Viktorui Uspaskichui, kurį principin-
gai prie gėdos stulpo Lietuvos prezidentė kalė visą
savo pirmąją kadenciją. Nors V. Uspaskichas – iškal -
bingas, sumanus, žodžio kišenėje neieškantis poli-
tikas, jį vargu ar galima priskirti nuoširdžiam Lie-
tuvos draugui ir bičiuliui. 

Gegužės 25-osios pergalė nemaloni ir liūdnai pa-
garsėjusiam Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vadovui
Valdemarui Tomaševskiui. Pirmosios kadencijos
metu D. Grybauskaitė aiškiai išdėstė savo nuomonę:
„lietuvių kalba negali būti derybų objektu”. Vadinasi,
Lietuva, antrą sykį pasirinkusi D. Grybauskaitę, ne-
turėtų įsileisti ir dirbtinai, įžūliai brukamų lenkiš-
kų rašmenų. Bent jau iki 2019-ųjų.

O tai, kad pirmosios kadencijos metu D. Gry-
bauskaitei nepavyko deramai reformuoti nei pro-
kuratūros, nei teismų, nei saugumo departamento, –
nieko nuostabaus. Tik naivuolis gali manyti, jog kar-
dinalias ir tuo pačiu protingas reformas tokiose sri-
tyse kaip teisėsauga ir slaptosios tarnybos įmanoma
įgyvendinti per keletą metų, tarsi pasakose. Tačiau
nejaugi nematyti, jog jau ir pirmosios kadencijos
metu D. Grybauskaitė intesyviai ieškojo būdų, kaip
lietuviškąją Temidę būtų įmanoma padaryti teisin-
gesne, padoresne, skaidresne? 

Ši jos iniciatyva dabar turėtų būti dar atkakliau
įgyvendinama, nes antrųjų kadencijų metu demok-
ratinių valstybių prezidentai dažnai tampa dar at-
kaklesni. Jiems jau nebaugu priimti nepopuliarių,
bet reikalingų sprendimų, mat trečioji kadencija –
neįmanoma. Todėl nebelieka priežasčių rūpintis
aukštais reitingais, nebereikia pataikauti populis-
tinėms rinkėjų užgaidoms.  

Taigi  viltis, jog antrosios kadencijos metu turė -
sime ir principingą prisiekusiųjų teismą, ir Lietuvos
saugumo reikalais rimtai susirūpinusį VSD vadovą,
ir protingas reformas įdiegusį generalinį prokuro-
rą, – reali.

Lietuva galinti lengviau atsi-
kvėpti. Prezidento rinkimai –
laimėti. Dalia Grybauskaitė

švenčia pergalę surinkusi įtikinamą
balsų persvarą, nors ir ne pirmajame
rinkimų ture, kaip buvo prieš penke-
rius metus. Ir vis tik ši pergalė, įskai-
tant antrąjį rinkimų turą, – taip pat
akivaizdi. Konkurentas nesugebėjo
lipti D. Grybauskaitei „ant kulnų”.

Prezidento rinkimai laimėti oriai,
solidžiai. Nesivelta į bergždžias dis-
kusijas su demagogais, kurie įsivaizduoja esą labai
svarbūs ir reikšmingi. Nesiginčyta su triukšmingais
visuomenininkais, vargu ar nuoširdžiai tikinčiais,
jog atstovauja visą Lietuvą. Teismuose nesibylinė-
ta dėl tyčinių šmeižtų ir įžeidimų. O juk akivaizdžių
padorumo pažeidimų narpliojant būtent kandidatės
D. Grybauskaitės biografiją viešojoje erdvėje – apstu.
Iš kalbinga jau vien tai, kad joks kitas kandidatas ne-
buvo taip kryptingai, atkakliai ir piktai puolamas,
užgauliojamas, kritikuojamas.

Svarbu pabrėžti ir aplinkybę, jog rinkimus D.
Grybauskaitė laimėjo „nešvaistydama milijonų”. Pa-
grindinis jos konkurentas rinkimams skyrė žymiai
daugiau pinigų. Viešojoje erdvėje net pasirodė abe-
jonių, ar ponas Zigmantas Balčytis neperžengė leis-
tinos ribos, pirkdamas žiniasklaidos dėmesį.

Žodžiu, Lietuvos Prezidento rinkimai įveikti, net
nepaisant kritiškų politologo Lauro Bielinio knygų,
ignoruojant užgaulius žurnalistės Rūtos Janutienės
bandymus sukompromituoti bet kokia kaina, ne-
kreipiant dėmesio į gausius Kovo 11-osios Akto sig-
nataro Zigmo Vaišvilos monologus Seimo spaudos
konferencijų salėje, nepastebint tendencigų humo-
ro laidų, kuriose kurtas diktatoriškos, kerštingos,
aikštingos prezidentės įvaizdis...

D. Grybauskaitės pergalė – tai skaudus antausis
tiems žurnalistams bei politikos apžvalgininkams,
kurie ištisus penkerius metus kaltino Prezidentę su-
gadinus santykius su problematiška kaimyne Rusija
ir strategine partnere Lenkija. Jeigu kalbėtume
nuoširdžiai, atvirai, visus paskutiniuosius penkerius
metus mes privalėjome džiaugtis, jog galų gale tu-
rime šalies vadovą, kuris nelinkęs keliaklupsčiau-
ti nei prieš imperinių ambicijų neatsisakantį Krem-
lių, nei prieš Vilniaus kraštą sulenkinti trokštančią
Varšuvą. 

Kiek sykių televizijos ekranuose kandidatas į
Lietuvos prezidento postą Z. Balčytis įrodinėjo, esą,

Kodėl dalia grybauskaitė 
ir vėl bus gera prezidentė
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

Savo pranešime žiniasklaidai
JBANC nurodė, kad šiais metais su-
kanka 75 metai nuo nuožmaus Molo-
tovo-Ribbentropo pakto pasirašymo
1939 m. rugpjūčio 23 dieną. Paktas pa-
dalijo Europą tarp nacistinės Vokieti-
jos ir sovietinės Rusijos ir sukėlė Ant-
rąjį pasaulinį karą, o tai privedė ir prie
50 metų trukusios sovietinės Baltijos
kraštų okupacijos. Šiais metais taip pat
sukanka 25 metai nuo „Baltijos ke-
lio”,  kuris buvo surengtas 1989 metų
rugpjūčio 23 d. Tą dieną du milijonai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų
gyva grandine sujungė tris Baltijos
kraštus. Tai pasauliui vaizdžiai paro-
dė, kad lietuviai, latviai ir estai yra vie-

ningi ir pasiryžę siekti visiškos laisvės
ir nepriklausomybės. JBANC atsto-
vai, kreipdamiesi į Kongreso narius,
taipogi atkreipė jų dėmesį į Ukrainos
suvereniteto pažeidimus šiuo metu
bei Putino kurstomą agresiją, kuri
primena Hitlerio ir Stalino manevrus
pasaulinio karo išvakarėse.

Per pastaruosius kelerius metus
Europos Parlamentas, Europos Taryba,
Kanados Parlamentas yra priėmę pa-
našias „Juodojo kaspino” rezoliuci-
jas. JAV Atstovų Rūmų priimta rezo-
liucija aiškiai byloja, kad JAV neleis už-
miršti destruktyvių režimų aukų. 

Lietuvių, latvių ir estų organiza-
cijos aktyviai rėmė šią rezoliuciją.

JUODOJO KASPINO DIENA

Saulius Kuprys, JBANC valdybos ir
ALT’o pirmininkas, išreiškė padėką vi-
soms organizacijoms ir pavieniams
asmenims, kurie prisidėjo prie šios
rezoliucijos patvirtinimo. „Dabar nuo
mūsų priklausys, kaip mes panaudo-

sime šį mandatą pasauliui priminti
apie mūsų tautos kovą ir jos didvyriš-
ką palikimą. Tai ypač svarbu šian-
dien, kada mūsų tėvynės kaimynystė-
je vėl kaupiasi niūrūs blogio debe-
sys”. ALT’o info

John Shimkus
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Jūratė Kristina Kazickaitė-Altman:

„Žvaigždžių gyvenimas man neįdomus”

– Kazickų šeimos fondas, kurio prezidentė esate, re-
mia mokslą ir studijas, moksleivių ir mokytojų ugdymą. Kuo
Jums asmeniškai svarbi tokia veikla?

– Mano tėvelis (Juozas Petras Kazickas, Yale uni-
versiteto absolventas, KTU garbės daktaras nuo
1998-ųjų – aut. past.) Lietuvoje dar 1991-aisiais įstei-
gė labai sėkmingą bendrovę „Omnitel”. Tai, ką už-
dirbo Lietuvoje jis norėjo atiduoti Lietuvai. 

Mes esame katalikai, manome, kad gyvenimas
yra skirtas ne tam, kad galvotum vien apie save –
kaip susikrauti turtų ir susikurti geresnį gyvenimą,
bet tam, kad padėtum tiems, kuriems ko nors trūks-
ta. Kai tik atėjo tas momentas, kai mes galėjome ati-
duoti tai, ką turime, kitiems, pradėjome savo fi-
lantropinę veiklą. Nemokame kitaip žiūrėti į gyve-
nimą.

Jūs buvote ir karo žurnalistė, ir Baltųjų Rūmų kores-
pondentė Washingtone, esate keleto knygų autorė. Ką lai-
ko te savo didžiausia karjeros sėkme?

Na, jei lyginsite mane su įžymybėmis, tokiomis,
kaip, pavyzdžiui, Barbara Walters, tikrai tokia nesu.
Pasirinkau žurnalistės profesiją, nes ji man atvėrė
pasaulį. Jeigu studijuoji chemiją, ar, pavyzdžiui, kal-
bas, visada ir liksi savo srityje. Būdama žurnalistė,
aš turėjau progos išmokti tuos dalykus, kurie man
įdomūs. Su kiekvienu straipsniu išmokstu vis ką
nors naujo.

Kai tik pradėjau dirbti, JAV buvo labai įdomus
laikas – mano karta pradėjo jaunimo revoliuciją. Tai
buvo komunų, rokenrolo, ir, žinoma, Vietnamo karo
laikai. Šiandien manęs karas nebedomina, nebeno-
riu važiuoti į karštus taškus. Dabar man patinka ra-
šyti straipsnius, knygas, kuriuose ne tik faktai, bet
kur aš galiu pareikšti ir savo nuomonę. Pavyzdžiui,
buvau neseniai nuvykusi į Mianmarą tam, kad gy-
vai pamatyčiau ten gyvenančių moterų situaciją –
musulmonių ir budisčių. Parašiau apie tai, nes
man atrodo prasminga pasakoti jų istorijas.

Atkelta iš 1 psl.

Gerb.  Alma Adamkienė labai gailėjosi, kad gar-
bės daktaro regalijų teikime negalėjo dalyvauti jos vy-
ras Prezidentas Valdas Adamkus. „Su Kazickų šeima
visada artimai bendravome. Tai – ypatinga šeima, to-
kių kaip jie – mažai. Kas gali būti kilniau nei padėti
jauniems žmonėms įgyvendinti svajones?”, – sakė A.
Adamkienė.

„Sunku paaiškinti, kaip gali maža pagalba pa-
keisti žmogaus ateitį. Ačiū, kad patikėjote manimi ir
daugeliu kitų žmo-
nių. Visai jų nepa-
žinodama įkvėpėte
judėti toliau, ne-
mesti ir nepamirš-
ti savo svajonės”, –
J. K. Kazickaitei-
Altman dėkojo
KTU mados inžine-
rijos magistrė Ole-
sia Les. 2013-aisiais
gauta Kazickų šei-
mos fondo įsteigta
stipendija leido jau-
najai dizainerei už-
baigti kūrybinius
projektus.

Kazickų šeimos fondas (angl. Kazickas Family
Foundation) buvo įkurtas 1998 m. JAV, Juozui Petrui
Kazickui tapus KTU garbės daktaru. Fondo prezidentė
nuo pat jo įkūrimo, J. K. Kazickaitė-Altman įvedė sti-
pendijų dalijimą studentams, dėstytojams ir moks-
lininkams, organizavo regioninius jaunųjų progra-
muotojų konkursus, įsteigė Universiteto teikiamus ap-
dovanojimus geriausiems šalies informatikos mo-
kytojams.

Nuo 1998-ųjų Fondas skyrė daugiau nei 730 tūkst.
Lt KTU studentų vardinėms stipendijoms, dėstyto-

jams remti, rengi-
niams ir konkursams
organizuoti. Fondo
parama moksleivių
programuotojų kon-
kursams siekia 27
tūkst. Lt kasmet.

Garbės daktaro
vardas J. K. Kazic-
kai  tei-Altman skiria -
mas įvertinus jos
nuo pelnus pasauli-
nėje plotmėje bei ypa-
tingą paramą visa-
pusiškam jaunų as-
menybių ugdymui
Universitete. 

,,Visada didžiavausi savo šaknimis –
tuo, kad esu lietuvė”, – priimdama
Kauno technologijos universiteto

(KTU) garbės daktaro regalijas sakė Jūratė
Kristina Kazickaitė-Altman.

Žurnalistė, keleto knygų autorė, moterų
teisių gynėja J. K. Kazickaitė-Altman savo
padėkos kalboje citavo JAV prezidento J.
F. Kennedy žodžius: „Neklausk, ką tavo ša-
lis gali duoti tau, bet paklausk, ką tu gali
duoti savo šaliai”. Šiais žodžiais filantropė,
Kazickų šeimos fondo prezidentė paskati-
no jaunus žmones siekti savo svajonių ir
įgyvendinti jas Lietuvoje. 

Moteris pripažino, jog jaunystėje išgirdę
jos pavardę žmonės klausdavo: „Gal tu grai-
kė?” – „Taip turėjau progą papasakoti
žmonėms apie Lietuvą tada, kai apie ją nie-
kas nieko nežinojo”, – pasakojo išeivijos lie-
tuvė, šalį dėl sovietinės okupacijos su tė-
vais palikusi būdama vos dvejų. 

„Amerikiečiai nesupranta traukos savo
kraštui. Gal todėl jie tiek daug keliauja? Aš
suskaičiavau – per 70 savo gyvenimo metų
Lietuvoje praleidau tik apie 5 mėnesius –
200 dienų. Kai žmonės klausia, kodėl mane
čia taip traukia, negaliu to paaiškinti. Ko-
dėl taip džiaugiuosi kaskart atvykusi į Lie-
tuvą? Manau, kad mano siela yra čia”, – sakė
J. K. Kazickaitė-Altman.

– Per savo gyvenimą sutikote daug įspūdingų žmonių.
– O taip! Pažinau daugybę įžymybių, tik man jos

nedaro įspūdžio. Man labiau patinka rašyti apie tik-
rus žmones. Man patinka kalbinti ne kokias kino
žvaigždes ar garsius rašytojus, bet tuos, kurie tikrai
gyvena, kenčia, turi savo istoriją. Jų pasakojimuose
išgirsti universalią tiesą, kuri man ypač įdomi. 

Žinau, kad žmonėms patinka stebėti labai tur-
tingų žvaigždžių gyvenimą ir svajoti, kaip jie vieną
dieną galėtų tokiais tapti, tačiau manęs įžymybės ne-
domina. Man daug įdomiau kalbėtis, kad ir su tavi-
mi – kaip tu gyveni, ką tu galvoji, kokia tavo istori-
ja. Vieno žmogaus istorijoje gali atpažinti visų kitų
– tai, nuo ko jie kenčia, kokių turi problemų. 

– Universiteto  viena  iš  svarbiausių misijų – ugdyti
atei ties pasaulio  vadovus. Kaip manote, kokių savybių va-
dovui reikia šiandien?

– Manau, kad svarbiausia yra atjauta, supratin -
gumas. Turi jausti kitus žmones, galvoti apie juos, ne
apie save, daugiau klausytis negu kalbėti. Reikia
kantrybės, meilės ir, žinoma, energijos.

– Apie ką Jūs svajojote, kai buvote studentiško am-
žiaus?

– Apie ką svajojau kai buvau 21-erių? Na, aš jau
žinojau, kad būsiu žurnalistė, norėjau apkeliauti visą
pasaulį. Tėvelis man tada sakė: „Esi jauna, netekė-
jusi, neturi vaikų – važiuok!” Tuo metu pasaulį ga-

lėjai apkeliauti stabdydamas pakeleivingas mašinas.
Nebuvo teroristų ir gyvenimas atrodė daug leng-
vesnis, paprastesnis, saugesnis. Dabar jau niekas ne-
bevažiuoja į Afganistaną, kaip kad aš tada važiavau
– visai viena. Man atrodo, kad pasaulis, į kurį išei-
na dabartiniai studentai, yra sudėtingas, gyvenimas
sunkus. Tačiau nėra neįmanomų dalykų, jei dirbi ir
svajoji.

– Su Lietuva Jūs ir Jūsų šeima ryšius palaiko jau dau-
gelį metų. Kokius matote mūsų šalyje pokyčius?

– Lietuva neatpažįstamai pasikeitė. Iki nepri-
klausomybės žmonės buvo išsigandę, tamsiai apsi-
rengę. Jie bijojo visko – net patys savęs. Šiandien visi
turi vilties, ir ši situacija skiriasi nuo buvusios
kaip diena ir naktis. Pirmą kartą Lietuvoje apsi-
lankiau 1968-aisiais. Buvau čia penkias dienas kaip
„inturistė”, mane visą laiką sekė KGB. Grįžusi
namo verkiau ir sakiau, kad niekada nebevažiuosiu
į Lietuvą. Tai, kaip viskas pasikeitė, kaip pati Lietuva
sukūrė save iš naujo yra neįtikėtina. Džiaugiuosi, kad
buvau čia prieš tai, kad galiu palyginti.

„Deglas perduotas”, – sakė J. F. Kennedy ir kar-
tojo mano tėvelis. Ateitis priklauso jauniems žmo-
nėms, kurie gimė laisvi ir didžiuojasi savo paveldu.
Jauni žmonės čia gauna ypatingai gerą išsilavinimą.
Reikia jį įvertinti ir išnaudoti, negaištant nė vienos
minutės.  

KTU info

Jūratę Kazickaitę-altman pasveikino ir alma adamkienė

Svečiai susirinkę į garbės daktaro regalijų teikimo iškilmes. Priekyje
– Alma Adamkienė.  KTU nuotr.

Gegužės 22 d. Kauno technologijos universiteto  (KTU) garbės daktaro regalijos buvo įteiktos Kazickų šeimos fondo
prezidentei, ilgametei Universiteto mecenatei Jūratei Kristinai Kazickaitei-Altman. Šalia dr. Kazickaitėsi-Altman
stovi (k.) KTU Senato pirmininkas prof. Ramutis Petras Bansevičius ir KTU rektorius Petras Baršauskas.                KTU
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

LORETA STEFFENS

Šį pavasarį, kovo mėnesį, grupės „Elle G” vini-
linės retro melodijos su būrė JAV Rytų pa-
krantės lietuvius į jaukius koncertus. Grupės

„Elle G” sudėtis nedidelė – ją sudaro dvi jau nos dai-
nininkės: Giedrė Nalivai kai tė ir Elena Augustinai-
tė. Abi mu zikantės gyvena Vilniuje. Giedrė yra pa-
baigusi dailėtyros studijas Vil niaus dailės akade-
mijoje, o Elena dar studijuoja Vilniaus universitete
so cia linį darbą.

„Elle G” grupė groja ukulėle, yra ir keletas  ki -
tų muzikinių instrumentų, jungiasi ak somini voka -
lai. „Elle G” istorija pra sidėjo Vilniuje, kai dvi talen -
tingos merginos, susidė jusios instrumentus į savo se-
nus la gaminus, ėmė keliauti po Lietuvą – iš koncer-
to į koncertą. Giedrė ir Elena susipažino Balio Dva-
riono muzikos mokyklos suole, bet grupės idėją
mer ginos sugalvojo tik koncertuodamos. „Elle G”
skaičiuoja jau dvejus kūrybinius metus. Šios dvi ro-
mantiškos mer ginos sa vaip interpretuoja 3–8 de šimt-
mečio patefonuose skambėjusias to meto po puliarias
dainas bei ku ria savas.

Per šiuos dvejus metus merginos spėjo aplankyti
ne tik Lietuvos mies tų ir miestelių muzikos mylė-
tojus, bet ir pagroti kaimynams Latvijoje bei rasti ger-
bė jų Vokietijoje. Du rudens mėnesius praleidusios
Berlyne mer ginos ne tik daug koncertavo, išbandė jė-
gas įraši nėjant „electro swing” dai ną, bet ir nu sifil-
mavo tarptautiniam kultūros kanalui „ARTE” ku-
riamoje svingo mu zikos dokumentikoje.

Dvejus kūrybinius metus skai  čiuojanti grupė
„Elle G” tik ką išleido ir savo debiutinį albumą „Ne-
ver En ding Story”, kurio pavadinimas yra pa imtas
iš pirmosios Elenos ir Gied rės kūrybos dainos. Tai
kartu ir pa žadas klausytojams, kad atlikėjos ne sustos
kurti ir ateityje bei tikisi pristatyti vis daugiau savo
kūrybinių ieš kojimų. Albumą sudaro aštuonios dai-
 nos. Tarp jų klausytojams gerai pažįstamos senosios
melodijos bei viena savos kūrybos daina. Merginos
iš pirmosios nepriklausomybės kerų prikėlė ir dvi
lietuviškas gražuoles – Marytę ir Elytę. Vis dėlto, al-
bumas – tarptautinis. Melodijos jame skamba pran-
cū zų, vokiečių, anglų ir lietuvių kalbo mis, kuriomis
jos laisvai susi šneka. Tai atspindi ir „Elle G” metus,
pilnus kelionių, kuriose ir gimė šio albumo idėja. 

Grupė „Elle G” nusifilmavo ir ka lėdinėje muzi-
kinėje vaizdajuostėje, kurioje atlikusios klasikinę ka-
lėdinę dainą „Santa Baby”. Termometro stulpelis tuo
me tu rodė -15 laipsnių šalčio pagal Cel sijų, bet Ele-
na ir Giedrė nepabijojo tokių kliūčių ir net dvi va-
landas filmavosi žiemą čiuo žykla virtusioje Vil-
niaus Lukiškių aikštėje.

Šių metų kovo mėnesį merginos pradžiugino ir
JAV Rytų pakrantės muzikos gerbėjus savo vinili-
nėmis me lodijomis. Žiūrovai buvo maloniai nuste-
binti ne tik merginų atliekamo mis praeito dešimt-
mečio dainomis, jaukia koncertų aplinka, bet ir jų
ypa tingu sceniniu įvaizdžiu bei nuo šir džiu bendra-
vimu su susirin ku siais.

Duetas „Elle G” labai maloniai sutiko duoti in-
terviu ir mūsų laik raščiui.

– Kada ir kodėl nutarėte suburti muzikinį duetą „Elle
G”?

Elena: Giedrei grįžus iš Prancū zijos susitikome
ant žolytės prie Bal tojo tilto Vilniuje. Po ilgo pokal-
bio, juo ko ir dalijimosi įspūdžiais žvelgėme į tolį ir
tarsi iš giedro dangaus nukrito idėja: „O kodėl gi ne?
Kodėl mums nesukūrus kokios muzikinės grupės?”

Giedrė: Pirminė idėja buvo su burti didelę svin-
go muzikos grupę su daug garso, daug pučiamųjų, sty-
ginių ir mušamųjų. Ieškojome internete, ant sienų
kabinome skelbimus, bet kaip pradėjome groti dvie-
se, taip ir likome retro muzikos duetu! 

– Iš kur kilo idėja Jūsų grupės pavadinumui „Elle G”?
Giedrė: Pirmuosius koncertus grojome neturė-

damos pavadinimo, todėl draugai praminė mus
Tautvydo seserimis (pradžioje Elenos brolis Taut-

Duetas „Elle G” retro daino mis lepino klausytojus

Giedrė Nalivaikaitė (kairėje) ir Elena Augustinaitė džiugino Bostono susirinkusius. Dainiaus Mačikėno nuotr.

vydas mums daug padėjo ir pa kvietė groti keliuose
koncertuose, po kurių viskas ir įsisuko).

Elena: Kiek vėliau supratom, kad tokio pavadi-
nimo nebeužtenka. Ilgai sėdėjome, sukome galvas ir
sura dome paprastą ir be galo mums tinkan tį pava-
dinimą. „Elle G” – Elenos ir Giedrės vardų trumpi-
niai (juos dar solfedžio suole, kur ir susipažinome,
nau dodavome). Dar viena reikšmė – „Elle”, išvertus
iš prancūzų kalbos, reiškia „ji”. „Ji G”, nes dainuo-
ja me daug dainų ir prancūzų kalba, ku rios, deja, aš
nemoku, o Giedrė sugeba labai gražiai virpinti visų
klausytojų širdis šia nepaprasta meilės kalba.

– Kodėl pasirinkote būtent 3–8 dešimtmečio stiliaus
muziką?

Elena: Muzikos mokyklos suole ne tik kartu sol-
fedžiuodavome, bet ir dalinomės patinkančia muzi-
ka. Tai ir buvo senosios melodijos iš šių de šimt mečių.
Sakome, kad ne mes pa si rinkome tokią muziką ir sti-
lių, o jis mus pasigavo jau labai seniai. 

Giedrė: Neseniai labai įstrigo amerikiečių rašy-
tojo Theodore Drei ser pasakyta mintis – viena jo ro-
ma no „Genijus” herojė muziką, kaip ir drabužius, de-
rina prie individualybės. Manau, tai gana tiksliai api-

Giedrės teta gyvenanti New Yorke, pagelbėjo duetui  su kon-
certų organizaciniais reikalais.  Lietuviškoje aplinkoje ,,Elle
G” koncertavo Apreiškimo bažnyčios parapijiečiams. 

Dainininkių asmeninio archyvo nuotr.

būdina ir mūsų stilistinį pasirinkimą...

– Ar sunku buvo atrasti savo nišą muzikinėje padan-
gėje?

Giedrė: Lietuvoje, kai atsirado mū sų duetas,
svingo muzikos niša tik  rai nebuvo perpildyta. Tiesą
sa kant, grupes galima buvo ant vienos rankos pirš-
tų suskaičiuoti… Duetų ir dabar yra nedaug. O uku-
lėlė dar buvo visai naujas instrumentas Lietuvoje. Kai
per koncertus klausdavome, dažnai žmonės nežino-
jo, kaip vadinasi ta „maža gitara”. Dabar ji gerokai
populiaresnė, tikiu, kad Elena čia bus tik rai nema-
žai prisidėjusi! Apskritai, manau, kai darai kažką ir
nuo šir džiai, ir originaliai, klausytojų rasti nė ra
sunku.   

Elena: Juokinga, bet grįžusi iš Ame rikos paste-
bėjau, jog ukulėlės at sirado daugelio draugų ar pa-
žįstamų rankose, vis dažniau pamatau gatvėje ei-
nančius jaunuolius su ukulėlės dy džio ir formos dėk-
lais. Bandome ne apsiriboti ir į grupės sudėtį įtrauk-
ti vis daugiau naujų ir įdomesnių in strumenčiukų.
Lietuvoje nėra labai daug grupių, kurios pačios ga-
mintųsi muzikines dėžutes ar grotų bandža...

– Jūs pritraukiate gerbėjus ne tik savo dainomis, bet
ir sceniniu įvaiz džiu. Kas turėjo didžiausios įtakos tokiam
Jūsų stiliaus pasi rin kimui?

Elena: Turime daug autentiškų mamų, tetų ir mo-
čiučių suknelių iš jų jaunystės laikų – jas vilkėti sma-
giausia. Pasipuošiame ir tarsi persi keliame į se-
nuosius dešimtmečius. Raudonos lūpos ne tik dera
prie suk nelių, bet ir dar labiau jas papuošia.

Giedrė: Didžiausia įtaka – mūsų grojamas muzi-
kos stilius. Būtų keis ta, jei dainas iš praeities grotume
vil kėdamos kosmonautų kostiumais. Ki ta vertus, ne-
turime taisyklės, kad suk nelės turi atkeliauti iš 3–8
dešimtmečių. Sceninių drabužių ieškome ir šių lai-
kų parduotuvėse. Apskritai, ren giamės tai, kas
mums atrodo gra žu, subtilu ir skoninga. 

– Neseniai buvo išleistas Jūsų albumas „Never Ending
Story”, kuriame atliekate dainas prancū zų, vokiečių, ang-
lų ir lietuvių kal bomis. Ar albumas sulaukė daug atgarsių?
Kaip jį priėmė Lietuvos žiūrovai?

Giedrė: Per pristatymo koncertą „Tamstos” klu-
be salė buvo sausakim ša! Nors dažniausiai grojame
dviese arba trise (su kontrabosistu), albumą įraši-
nėjome su daugiau muzikantų, tad ir į pristatymo
koncertus pasi kvie  čiame ant scenos žavių instru-
mentalistų. Su jų pagalba mūsų dai nos suskambėjo
dar įdomiau ir švie žiau, manau, tai jaučia ir mūsų
klausytojai. 

Elena: Lietuvaičiams, žinoma, la biausiai patin-
ka prikeltos lietuviš kos dainos. Jų, po kelionės į Ame-



52014 GEGUŽėS 27 – 29  ANTRADIENIS-KETVIRTADIENISDRAUGAS

ŽIVILĖ KAMINSKAITĖ

Šiuo metu New Yorke gyvenan-
tis  Žilvinas Jonušas nelabai
girdėtas nei lietuviškoje spau-

doje, nei žinomas lietuvių bendruo-
menei. Galėtume sa kyti „nepastebė-
tas”.

Savo pažintį su Ž. Jonušu pra-
dė jau atsitiktinai Lietuvoje, kai grį-
žusi namo pasiguodžiau, kad New
Yorke nepažįstu lietuvių, dirbančių
teatro sri tyje. Visai  atsitiktinai  pra-
kalbus šia tema, viena iš mano pa-
žįstamų nusistebėjo, kaip aš nepa-
žįstu Žilvino Jonušo. Nuo čia ir pra-
si dėjo mūsų pažinties kelionė su
šiuo nuostabiu ir talentingu žmo-
gumi. 

Žilvinas Jonušas atvyko į New
Yor ką jau daugiau nei prieš 14 metų.
Iki tol, Lietuvoje įgijęs aktoriaus fi-
lo logo specialybę Vilniaus universi-
tete, Žilvinas jau buvo nemažai pa-
siekęs, atlikdamas pagrindinius
vaid menis Rusų dramos teatre. Kar -
tu su gerai žinomu režisieriumi Ju-
rijumi Popo vu sukūrė sėkmės sulau -
kusius teat ralizuotus „Pop-off” gru-
pės pasi ro dymus. Lietuvoje tai buvo
labai mo derni ir nauja idėja. Tačiau
kaip ir kiekvienam menininkui, ku-
riam svar  bus tobulėjimas ir augi-
mas, jaunam vaikinui neužteko Lie-
tuvos erdvės. Susiklosčiusios aplin-
kybės Žilvi ną atvedė į Ameriką.

Žilvinas neieško sėk  mės ar pri-
pažinimo. Jam svarbu kūryba ir sa-
viraiška. Susitikus su juo net nus-
tem bi, kad būna tokių svarių dva-
sios žmonių, atvirų tave priimti tokį,
koks tu esi, su absoliučiu pozityvu -
mu. Tai vienas iš tų retų, bet dar iš-
li kusių „under-groundinių” meni-
 nin  kų, kuriančių vardan idėjos.  

Šiuo metu Žilvinas yra kuruo-
jamas alternatyvaus „Mabou Mine”
teatro režisierių ir kuria spektaklį
laikinu pavadinimu „Pilis”, kur ap-
ta riama savižudybė ir jos ironišku-
mas. Kaip pats režisierius sako: „Su-
junki me Franz Kafką su Virginia
Woolf  ir bus dar smagiau”. Spek-
taklis yra įkvėptas F. Kafkos ir V.
Woolf    gyveni mų bei jų darbų. Tai
antrasis epizodas iš spektaklių seri-
jos „Nepatogio sios savižudybės”, be-
sigilinančios į sa vižudybės absur-
diškumą. 

Beje, viena iš šio avangardinio
teatro įkūrėjų ir Žilvino kuratorių
yra taip pat lietuvių kilmės Joanna
Ake laitis  – legendinė teatro direk-
torė ir rašytoja, kuri yra gavusi bent

pen kis „Obie” apdovanojimus
(Red. – „The Village Voice” laikraš-
čio organi zuojami kasmetiniai ap-
dovanojimai New Yorko teatro ar-
tistams ir grupėms), yra gavusi Gug-
genheim sti pendiją, kūrusi spektak-
lius Lin coln meno centre, dirbanti
su scenos legendomis kaip M. Ba-
rišnikovas ir turinti daugybę kitų
kūrybos pasie kimų.

Kai Žilvinas su bendradarbe
Courtney Bourque Frederick 2011
metais įkūrė teatro trupę „Sogmush
Collective”, atsirado spektaklių se -
ka. Šios trupės įkūrėjai ir dabarti-
niai na riai aktyviai dalyvauja įvai-
rio se teat ro, šokių, filmų ir muzikos
veiklose ir tuo pačiu kiekvienas įne -
ša nemažą indėlį į „Sogmush Collec -
tive” kūrybos procesą. Jaunos teatro
trupės, ne turėdamos pastovios vie-
tos, dažnai yra priverstos susirasti
kū rybai ir repeticijoms sceną. Žil-
vino dėka, lai mėjus „Mabous Mi ne”
konkursą, at sirado galimybė pasta-
tyti savo kūrybos pjesę, dirbti ne-
varžomai ir džiaug tis kūrybos lais -
ve.

„Pilis” vienas iš festivalio pasi-
ro  dymų. Spektakliai vyks gegužės
30–31 d. Festivalis yra remiamas
įvairių fon dų, todėl žiūrovai ga lės
apsilan ky ti nemokamai. Visi norin-
tieji pama tyti šį spektaklį kviečiami
iš anksto užsiregistruoti „Mabous
Mine” interneto puslapyje: http://
www.  maboumines.org/produc-
tions/2014-resident-artist-program

Tad labai lauksime ir savo kraš-
 tiečių apsilankymo bei palaikymo,
ir, tikiuosi, kad kitą kartą sutikus
drau gą ir paklausus, ar žinai Žilviną
Jo nušą, ištartum – „žinau”.

ri ką, sąrašas dar labiau prasiplėtė:
Ony tė, Elytė, Marytė ir kitos lietuvai-
tės... 

– Kaip sugalvojote atvažiuoti  į JAV? Ar
sulaukėte daug dėmesio iš vietinių lietuvių
bendruomenių?

Giedrė: Turiu nuostabią tetą, ku ri
gyvena New Yorke ir įvairiais bū dais
kvietė ir padėjo mums atvykti į šį nie-
kada nemiegantį miestą. Ji labai pri-
sidėjo ir prie mūsų koncertų organi-
zavimo New Yorko lietuviams. Sma   gu,
kad čia galėjome pakoncertuoti įvai-
raus amžiaus lietuviams. Prieš pat ke-
lionę spėjome išleisti savo debiutinį al-
bumą, tad kiekvienas kon  certas tapo
savotišku ne tik gru pės, bet ir pirmo-
jo albumo pristatymu.

Elena: Gyvenome New Yorke, o
saulėtais ir snieguotais savaitgaliais
aplankėme Bostoną, Hartfordą bei New
Jersey.  Dėmesio ir šypsenų su laukėme
tikrai daug. Lietuvaičiai kartu su mu-
mis ir dainavo, ir drąsiai barškino
barškučiais. O naujosios kom  paktinės
plokštelės buvo tiesiog šluote iš šluo tos!

– Kokį įspūdį paliko JAV ir vie tiniai žiū-
rovai?

Giedrė: JAV – didelių svajonių, di-
 delių greičių ir dydžių šalis. Keista, kai
prie gatvių nėra šaligatvių, kai tris pre-
kes parduotuvėje tau supa kuo ja į pen-
kis maišiukus. Smagu, kai praeiviai
gatvėje šypsosi ir sveikina si, o važiuo -
dami metro žmonės repuoja ir nesi-
varžo… Matėme ne tik New Yorką,
tad susidarė įspūdis, kad šis miestas vi-
sai kitoks, nei likusi Ame ri ka. Dėl
klausytojų, smagiausia tai, kad po kon-
certų žmonės prieina pasišne kėti, pa-
klausinėti… Turbūt normalu, kad išva -
žiavus į užsienį taip įvyksta kur kas
dažniau, nei savoj šaly.

Elena: Iš tiesų visose lietuvių ben-
druomenėse jautėmės labai lau kiamos.
Labai smagu, kad tokiuose di deliuose
miestuose kaip New Yorkas, Hartfordas
ar Bostonas, yra tiek daug gražiai ir šil-
tai bendraujančių žmo nių. Visi dalinosi
savo gyvenimo isto rijomis, mielai fo-
tografavosi. Sen jo rai net pripasakojo
daugybę istorijų apie pirmąją Lietuvos
nepriklauso mybę ir garsiuosius estra -
dos daini ninkus (kurių dainas ir per-
dainuojame), vaikai meiliai šypsojosi
ir kalbino. Amerikos bendruomenės
paliko labai gerą įspūdį. 

– Ar nutiko kokių nors smagių įvykių
šioje kelionėje?

Elena: Man asmeniškai la biau siai
patiko, kad šiame mieste radau nuo-

stabiausią instrumentą – bandža lėlę,
mažą ukulėlės dydžio bandžą. Šiaip
visa kelionė buvo pilna nuosta biausių
ir ypatingiausių įspūdžių, apie ku-
riuos dar ir dabar tauškiame drau-
gams – nuo spalvingiausių ir  di džiau-
sių gatvių, muziejų, maisto ragavimo,
iki muzikos visur! Net ir metro stote-
lėse!

Giedrė: Tikrai taip! Metropo litan
operoje girdėjome gyvai dainuojantį
Placido Domingo, o šalia mūsų jaunuo -
lis pasipiršo savo išrinktajai. Kai juos
apšvietė prožektoriai, o visa salė plojo,
jaučiausi, kad tikrai esu Ame rikoje.
Rei kėjo laukti 23 metus ir važiuoti
taip toli, iki New Yorko, kad savomis
akimis pamatyčiau, kaip atrodė dino-
zau rai. Ir pamačiau! Jau būda mos
New Yorke buvome pa kviestos pa groti
į privatų vakarėlį, pavadintą „Art Vi-
vant”, kur visi sve čiai ateina pasipuo-
šę kostiumais iš 30 -ųjų, vyksta gyvi ta-
pybos seansai, bur leskos pasirody-
mai… Taigi, „Elle G” taip pat ten su-
grojo dainų iš pra ei ties – sužavėjome
niujorkiečius (patys taip sakė)! Dar
su Elena išbandėme „Google” akinius,
ragavome daug ne matytų vaisių ir
daržovių, išbandėme visas riešutų
sviesto versijas ir t. t.

– Ar galėtumėte pasidalinti su „Drau-
go” skaitytojais, kokie Jūsų artimiausi kū-
rybiniai planai?

Giedrė: Toliau tęsiame savo al bu mo
pristatymo koncertus Lietu vo je, sva-
jojame apie kitas keliones, no rime
grįžti į Vokietiją, pažinti dar dau  giau
Amerikos miestų ir t. t. Ge gužės mė-
nesį švenčiame dvejų metų „Elle G”
gimtadienį, tad atsikvėpti nė ra kada.
Kartais pasvajojame pailsėti viena nuo
kitos, bet ši svajonė kol kas – mažiau-
siai įgyvendinama! 

Elena: Taip pat pradedame gal vo ti
ir apie antrąjį albumą – pilną vien
mū sų kūrybos dainų. Tad šiuo me tu
mąstome apie tolimesnes kelio nes, nes,
kaip pastebėjome, jos ir yra didžiausias
įkvėpimo šaltinis.

– Ačiū Jums už tokį malonų ir šil tą po-
kalbį. Linkime jums kuo di džiausios sėkmės
atliekant ir kuriant naujas dainas, ir tikimės,
kad dar turėsime daug galimybių apsilan-
kyti Jūsų koncertuose ir pasiklausyti nos-
talgija dvelkian čių dainų.

„Elle G” albumą galima įsigyti in-
ternete: http://elleg.bandcamp.com.
Grupė taip pat turi aktyvų „Facebook”
puslapį, kuriame gerbėjai gali sužino-
ti visas grupės naujienas.

Po koncerto Hartforde atlikėjas pasveikino Lietuvos generalinio konsulato New Yorke kon-
su las Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte. 

Spektaklyje aptars 
savižudybės ironiškumą

Žilvinas Jonušas spektakliuose randa saviraišką. 
,,Sogmush Collective” archyvo nuotraukos

Prieš kelerius metus Žilvinas su kolega
Courtney Bourque Frederick įkūrė te-
atro trupę „Sogmush Collective”. Nuo-
traukoje – spektaklio akimirka
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SKAUT YBĖS  KELIAS

A.†A. 
Emilijai Paužuolienei 

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui, v.s. fil. Antanui Pau -
žuoliui, sūnums – broliams Algirdui, Rimantui ir Linui bei
jų šeimoms, anūkams – broliams Antanui ir Dominic
Paužuoliams. 

Liūdime kartu su Jumis netekus brangios žmonos,
mamos, močiutės, tetos. Prisimename Jus maldoje šią sun-
kią netekties valandą.

Čikagos lietuvių skautų tuntai

Lietuviai Jūrų skautai skautoramoje ,,Rendevous”. Iš k.: Danielius Kwiatkowski, Gytis Kelmelis, Maya Chiapetta, Liucija
Marcalytė ir gint. fil. Vilija Jozaitytė.  

Skautoramoje Maya Chiapetta ir Liucija Marcalytė iš kar-
tono  padarė valtį ir sėkmingai paplaukiojo ežere. 

Š. m. gegužės 10 d. „Nerijos” tunto sesės susirinko Pasaulio lietuvių cent-
ro kiemelyje paskutinei veiklos metų tunto sueigai. Buvo graži pavasario
diena.  Gintarė valtininkė Eglė Keturakytė išrikiavo visas seses ir vedė su-

eigą.  Susirinko apie  40 sesių. Sueigos dėmesys buvo skirtas jauniausioms se-
sėms ūdrytėms.  Žiemos ir pavasario metu ūdrytės užsidirbo nemažai specia-
lybių: žaidėjos, dviratininkės, plaukikės ir tvarkingumo.  Kokios darbščios se-
sės!  

Iškilmingos sueigos metu ūdryčių įžodį  davė šios sesės: Lidia Cicėnaitė, Na-
talia Cicėnaitė, Izabelė Didžbalytė, Viviana Didžbalytė, Emilija Dzerzanauskaitė,
Ieva Jankutė, Barbora Miškinytė, Emilija Rumbinaitė ir Lucė Stankaitytė.  

Sesės kartu su tėveliais sustojusios ratu sugiedojo ,,Ateina naktis” ir užbaigė
sueigą. Po to vyko vaišės. Tuntininkės apdovanojo seses stovykliniais marški-
nėliais – šią vasarą visos bus laukiamos Rako stovykloje!  Jau prasidėjo stovyklos
registracija. Registruotis tinklalapyje www.nerija.org  arba www.rakas.org . 

j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta
,,Nerijos” tunto tuntininkė

Š. m. gegužės 16–18 d.  „Ne-
rijos” tunto jūrų skautės ir
„Lituanicos” tunto jūrų

skautai dalyvavo BSA – Ameri-
kos skautų rengiamoje skauto-
ramoje – „Rendezvous”.  Tėvelis
Dan Kwiatkowski nuvežė skau-
tus Mayą Chiapettą, Liuciją Mar-
calytę, Gytį Kelmelį ir Danielių
Kwiatkowski į Springfield, IL.
Ten juos sutiko vadovė gint. fil.
Vilija Jozaitytė.  Nuvažiavę į sto-
vyklą ir pasistatę palapines, įsi-
kūrėme savaitgaliui. Nors jau
pa vasario laikas, oras buvo vė-
sokas.  

Amerikos skautai paruošė
programą, kurioje buvo daug už-
siėmimų. Sesės Liucija ir Maya,
panaudodamos kartonines dė-
žes ir lipnią juostelę, pastatė lai-
vą ir padarė irklą.  Sesei Liucijai
pasisekė tuo laivu nuplaukti tam
tikrą nuotolį, nors grįžtant su-
šlapo.  Teko dalyvauti kanojų ir
baidarių lenktynėse, kuriose už-
ėmėme pirmąsias vietas.  Visi užsiėmimai vyko Springfield ežere.  

Diena baigėsi iškilminga sueiga.  Kaip įdomu buvo pamatyti įvairių  jūrų
skaučių ir skautų tuntų išeigines uniformas.  Sueigoje buvo apdovanotos ko-
mandos, surinkusios daugiausia taškų.  Mes, lietuviai, jūrų skautės ir skautai,
iškovojome antrą vietą!  Buvo labai smagus savaitgalis ir tikimės kitais metais
vėl dalyvauti.

Gero vėjo!
j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta

Jūrų skautų ir skaučių skautorama

Paskutinė veiklos metų sueiga

„Nerijos“ tunto ūdrytės

„Nerijos“ tunto jūrų skautės rikiuotėje

Vasaros stovykla Rake 2014 www.rakas.org.

Danielius Kwiatkowski ir Gytis Kelmelis ruošiasi
bai darių lenktynėms.
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Lietuviška mokykla – tarsi mažas Lietuvos kampelis

Nuo 2001-ųjų metų JAV LB Švietimo ta-
ryba pasižymėjusiam, išradingam JAV
lituanistinės mokyklų mokytojui/jai

kasmet skiria ,,Gintarinio obuo liuko” premiją.
Premijos mecenatas – Lietuvių Fondas.

Š. m. gegužės 17 d., šeštadienį, Čikagos li-
tua nistinės mokyklos mokslo metų už darymo
šventėje šis gražus apdo va no jimas buvo įteik-
tas šios mokyklos mokytojai Giedrei Sta-
rins kienei. Su ja ir kalbamės apie kelią į pe-
dago gi ką, apie darbą lietuviškoje mokykloje.

–  Giedre, sveikinu su gražiu JAV LB Švietimo tary-
bos apdo va nojimu. Koks jausmas apėmė išgirdus, kad šis
apdovanojimas atiteko Tau? 

– Jausmai buvo labai sumišę, nes manau, kad tas
,,obuoliukas” turėtų  bū ti dalinamas į daug dalių. JAV
esančiose lietuviškose mokyklose yra tikrai tiek daug
mokytojų, vertų šio vardo, kad norėtųsi po skiltelę
palikti ant kiekvieno jų stalo. 

–  Žmogaus asmenybės šerdis formuojasi vaikystėje.
Kur ir ko kia buvo Tavo gyvenimo pra džia? 

– Užaugau mažame Lietuvos miestelyje – Šir-
vintos ir Šešupės santakoje esančiame Kudirkos Nau-
mies tyje.  Nuo pat vaikystės vienas iš ma no mėgs-
tamiausių žaidimų būdavo ,,mokykla”. Darydavau
pažymių kny gutes savo įsivaizduojamiems moki-
 niams (dažniausiai tai būdavo susodintos į eilę  lė-
lės),  ,,vesdavau” žurna lą, rašydavau ant ,,lentos”. Ir
būtinai pasipuošdavau kaip tikra mokytoja – su ma-
mos aukštakulniais ir ryškiai raudonai padažytomis
lūpomis. Nors vėliau gyvenimas padovanojo daug ne-
tikėtų posūkių, bet darbas klasėje iki šių dienų  yra
širdžiai mielas, vilio jantis į lietuvišką mokyklą ir ver-
 čiantis lengva ranka atiduoti šeštadienio rytus vai-
kams. 

– Kaip ir mes visi, kažkada mokeisi mokykloje.  Ką iš
tų  laikų  pri simeni?  Koks  įvykis labiausiai įsirėžė į atmintį?

– Kiek save pamenu, visada norėjau eiti į mo-
kyklą.  Buvau viena iš tų, kur po vasaros atostogų
laukdavau moks lo metų pradžios. Meluočiau, jei sa-
kyčiau, kad tas noras buvo dėl to, kad troškau
moks lo.  Į mokyklą viliojo draugai, kurie, ne paslaptis
vi siems augusiems Lietuvoje, buvo la bai artimi.  Ma-
nau,  kad mažo miestelio  aplinka  dar pagilino tuos
jausmus. Mes visi koja kojon žengėme iš klasės į kla-
sę, turėjome ištikimus suo lo draugus, pažinojome vie-
nas ki tą,  lyg būtume vienos šeimos nariai.  Ir dabar,
prisiminus mokyklinius laikus,  pirmiausia prieš
akis iškyla žmonių  veidai,  kurie sukelia nostalgi-
ją  tiems prabėgusiems metams. 

– Ar mokytojos profesiją pa sirinkai todėl, kad nuo ma-
žens žais davai ,,mokyklą”? 

– Nors ir žaidžiau ,,mokyklą”, tačiau, kaip ir dau-
gelis dabartinių aš tuoniolikmečių, kai reikėjo rink-
tis, kur eiti mokytis baigus mokyklą,  blaš kiausi ne-
žinioje. Pasirinkau pedagogiką. Ar tai buvo gerai ap-
galvotas ir neginčytinas pasirinkimas? Neži nau. Tie-
siog mokytojavimas atrodė toks savaime supranta-
mas, kad  vienintelis likęs  klausimas  buvo –  kokį
da lyką  studijuoti?

– Apibūdink gerą mokytoją.  Koks jis turėtų būti? 
– Manau, kad  kiekvienas mūsų gy venime esa-

me turėję  ir gerų,  ir blo gų mokytojų. Ko gero, leng-
viau būtų pasakyti, koks yra blogas mokytojas. Ge-
rumas turi nemažai kinta mųjų, nes labai daug ką le-
mia ir kur, ir ką, ir su kuo mokytojas dirba. Bet vis
tik manyčiau, kad svarbiausia tu rėtų būti  ryšys  tarp
mokytojo ir vai kų. Ir visai  nesvarbu, ar jiems treji
me tukai ar 18. Tik tada, kai įsivyrauja abipusis pa-
sitikėjimas ir supratimas, mokytojo žodis lieka vai-
ko atmintyje. 

– Atvykimas į JAV pakeitė Ta vo gyvenimą.  Kas pa-
skatino ateiti dirbti į lituanistinę mokyklą? 

– Į lietuvišką mokyklą atėjau pra bėgus vos po-
rai  mėnesių nuo atvykimo į JAV. Tada dar tik dai-
riausi, kaip reikės gyventi, ką reikės veikti šioje At-
lanto pusėje, todėl jokio didelio svarstymo nebuvo.

Tiesiog ėmiau viską, ką pats  gyvenimas  ,,dėjo” į ran-
 kas.  Atrodo, kad nesuklydau, nes jau 15 metų dirbu
Čikagos lituanis tinėje mokykloje (ČLM) ir  niekaip
ne galiu jos palikti. 

– Kas sunkiausia lituanistinės mokyklos  mokytojo dar-
be? 

– Dvylika metų mokiau pirmo kus, o dabar dirbu
su keturmečiais. Tikriausiai niekas nenustebs, jog pa-
 sakysiu,  kad sunkumų čia labai ne daug. Sunkiausi
lituanistinėje mo kyk  loje man buvo pirmieji porą me -
tų,  kol viskas ,,išsirikiavo” galvoje  –  kaip įmanoma
vaikus ko nors  iš mokyti, jei su jais susitinki tik kar-
tą per savaitę ir mokai juos vos 4  valandas.  Aš iki šių
dienų juokauju, kad mano pirmieji pirmokai buvo la-
biausiai ,,nuskriausti”,  nes aš tikrai nežinojau, ką da-
rau. Mes mokėmės kartu  – jie skaityti, rašyti,  o aš
–  bū ti lituanistinės mokyklos  mokytoja. 

– Kodėl tėvai veda savo atžalas į lietuvišką mokyklą?
Kam labiau tokia mokykla reikalinga  – tė vams ar vaikams? 

– Mano pačios sūnus Gytis jau baigė lietuvišką
mokyklą.  Ne vienas draugų  vaikas buvo ČLM abi-
turientas ar dar mokosi šioje mokykloje.  Drąsiai ga-
liu pasakyti (nors gal kam nors ir sunku bus tuo pa-
tikėti), bet lietuviška mokykla daro stebuklus. Vaikai
baigia mokyklą ne tik mokėda mi  skaityti ir rašyti lie-
tuviškai. Iš eidami iš šios mokyklos jie  išsi neša tą mei-
lę Lietuvai, kurią, kaip mes bijojome, jie gali prarasti,
įsisukę į ki tos kultūros verpetus. Manau, kad būtent
todėl tėveliai  ir aukoja savo šeš tadienius, todėl ir veža
savo at ža las į mokyklėles, kartais sukardami net po
keliasdešimt mylių. 

Vaikams sulaukus paauglystės ta šešta mokymosi
diena visiems  – ir vai kams, ir tėvams – pasidaro la-
bai sunki.  Tada ne vienas tėvelis išgirsta vaikų de-
javimus,  įvairius įkalbinė ji mus ir prašymus, kad jau
viskas iš mokta, ir mokykla nebereikalinga. Ta čiau
atsakingai (jau kaip mama) galiu pasakyti, kad,  iš-
tvėrus tą laikotarpį, nepasidavus vaikų įkalbinėji-
mams, patenkinti lieka ne tik mokyklą baigę vaikai.
Ne mažiau savo vaikų pasiekimais didžiuojasi jų tė-
vai. 

– Ko, Tavo nuomone, svarbiausia išmokyti  vaikus lie-
tuviškoje mo kykloje?

– Lietuviška mokykla užsienyje  – tai tarsi mažas
Lietuvos kampelis, kuriame pirmiausia turėtų būti
sėjama meilės sėkla lietuviškai kalbai ir kultūrai. Tos
sėklos vaisius –  pasidi džia vimas savo gimtosiomis
šakni mis. Aišku, neišvengiamas ir kartesnis mo-
kyklos skonis, kai reikia pa simokyti gramatikos, kuri,
beje, nėra iš lengviausių.  Bet vis tik svarbiausia lie-
tuviškoje mokykloje turėtų bū ti ta kultūrinė aplinka,
kurioje vaikai ne tik norėtų praleisti šeštadienio ry-
tus, bet ir neprarastų  lietuviškumo. 

– Daug metų dirbai 1-ojo skyriaus mokytoja, parašei
vadovėlį, buvai giriama tėvelių.  Prieš 3 me tus paprašei leis-
ti dirbti su iki mo kyklinukais? Kas paskatino tai pa daryti? 

– Atsitiktinai išgirdusi apie Či kagos lituanistinę
mokyklą, į ją, vedi na savo keturmetį sūnų,  atėjau
prieš 15 metų. Tais pačiais metais šios mokyklos
slenkstį peržengė  kita mokytoja  –  Laima Kataržie-
nė – su savo mažamečiu sūnumi. Po pokalbio su tuo-
metine mokyklos direktore Jū rate Doviliene  abi su
Laima buvome pasiruošusios dalintis žiniomis ir
idėjomis lietuviškoje mokykloje. Mano šeštadieniai
bėgo pirmokėlių būryje, o Laima dirbo su penkia-
mečiais. Prieš trejus metus į mokyklą atėjo didelis bū-
rys keturmečių, ir mokyklos administracija paprašė,
kad Lai ma padirbėtų su jais. Dažnai pasikal bėdavome.
Vieno tokio pokalbio metu Laimai prasitariau, kad
būtų įdomu pabandyti dirbti su keturmečiais. Gal tam
apsisprendimui įtakos turėjo ir tai, kad vis dar jaučiau
nostalgiją Mon tessori mokyklėlei, kurioje iš dir bau 7
metus?  Laimos įkalbinėti ilgai nereikėjo. Viena už-
uomina, ir štai prabėgo jau treji metai,  kai abi dir ba-
 me koja kojon – papildydamos viena kitą kuriame pa-
mokėles, dalinamės idėjomis, darbais, ieškome pačių
efek tyviausių jų įgyvendinimo būdų. Nedažnai du
žmonės gali dirbti kartu taip vienas kitą suprasdami.
Iki šiolei esu dėkinga Laimai už tą užuo miną, kuri at-
vedė mane į ke tur mečių klasę.

Mokytoja Giedrė Starinskienė (paskutinėje eilėje tre čia iš kairės) su pirmokėliais.
G. Starinskienės asmeninio albumo nuotr.

Giedrė Starinskienė JAV LB Švie  timo tarybos ,,Gintarinio
obuo liu ko” premijos laureatė.

Nukelta į 13 psl.



Kanai-Prancūzija (Bernardi-
nai.lt) – Šiais metais vykusiame 67-aja-
me Kanų festivalyje dėl Auksinės pal-
mės šakelės varžėsi aštuoniolika filmų.
Pergalę šventė režisieriaus Nuri Bilge
Ceylano filmas „Žiemos miegas”
(„Win ter sleep”). 

Auksinę palmės šakelę laimėju-
sioje psichologinėje dramoje „Žiemos
miegas” pasakojama apie sudėtingus
santykius, apie jausmus ir keistus
poelgius. Režisierius sako, kad „Žiemos
miegas” yra „filmas apie žmones”.

Didysis  apdovanojimas atiteko –
už magiško realizmo dramą „Stebuk-
lai” rež. Alice Rohrwacher (Italija).

Geriausiu režisieriumi pripra-
žintas – Bennet Miller už tikrais įvy-
kiais paremtą dramą „Lapių gaudyto-
jas” (The Foxcatcher).

Geriausia aktorė – Julianne Moo-
re už sparčiai gęstančios, kuoktelėju-
sios, ištvirkusios ir haliucinacijas re-
ginčios Hollywoodo žvaigždės vaid-
me nį komiškame trileryje „Žvaigž-
džių žemėlapiai” (Maps to the Stars)
rež. David Cronenberg (Kanada).

Geriausiu aktoriumi pripažintas –
Timothy Spallas už žymaus britų ro-
mantizmo dailininko Joseph Mallord
William Turner vaidmenį improvi-
zuo toje biografinėje dramoje „Ponas
Turneris” (Mr. Turner) rež. Mike Leigh
(Didžioji Britanija).

Geriausias scenarijus – Andrejus
Zviagincevas ir Olegas Neginas už
dra mą „Leviatanas” (Leviathan) rež.
Andrejus Zviagincevas (Rusija).

Vertinimo komisijos apdovanoji-
mas atiteko dviems filmams – jau-
niau sio konkurso dalyvio režisieriaus
Xavier Dolan (25 metai) jausmingoji
drama „Mamytė” (Mommy) iš Kana-
dos ir vyriausio konkursanto Maestro
Jean-Luco Godard (83 metai) manifes-
tas „Sudie kalbai 3D” (Goodbye to
Lan guage) iš Prancūzijos.
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￼Vilnius (KAM.lt) – Gegužės 26 d.,
tarp 10 iki 11 val. ryto, Lietuvos ka-
riuomenės Karinės jūrų pajėgos radi-
jo ryšiu gavo pranešimus apie Lietuvos
išskirtinėje ekonominėje zonoje Balti -
jos jūroje esančius Rusijos laivus. Pra-
nešta, kad dėl Rusijos vykdomų rake-
tinių pratybų jūroje šie laivai nurodo
keisti kursą Lietuvos Respublikos iš-
skirtinėje ekonominėje zonoje esan-
tiems civiliniams laivams.

Pasak Lietuvos krašto apsaugos
ministro Juozo Oleko, nors supranta-
ma, kad pratybas organizuojanti šalis
turi užtikrinti laivybos saugumą, ta-
čiau kartu kelia susirūpinimą tai, kad
pastaruoju metu Rusija rengia karines
pratybas, į kurių saugumo zoną pa-
tenka Lietuvos išskirtinės ekonominės
zonos teritorijos.

Reaguojant į pranešimus, į Lietu-
vos išskirtinę ekonominę zoną buvo iš-

siųstas budintis Lietuvos karinių jūrų
pajėgų laivas „Aukštaitis” P14, kuris
identifikavo Rusijos karinio laivyno
„Stereguchij” klasės karinę korvetę ir
laivą, skirtą kovai su povandeniniais
laivais. Taip pat buvo išsiųstas Karinių
oro pajėgų budintis sraigtasparnis Mi-
8, kurio įgula laivus nufotografavo iš
oro.

Karinė korvetė iš Lietuvos ekono -
minės zonos išplaukė apie 2 val. p. p.,
ki tas laivas apie – 3 val. p. p. 

Apie 1 val. p. p.  radiolokacinėmis
priemonėmis virš Lietuvos Respubli-
kos iškirtinės ekonominės zonos taip
pat buvo  pastebėti du Rusijos Federa-
cijos kariniai orlaiviai SU-24 ir vienas
SU-27. Todėl buvo pakelti du Estijos
Amari aviacijos bazėje budintys Dani -
jos karinių oro pajėgų naikintuvai F-
16, kurie šiuo metu sustiprina NATO
oro policijos misiją Baltijos šalyse.

Lietuvos kariuomenė reagavo

Kijevas (BNS) – Provakarietiš-
kas milijardierius, turintis savo įmonę
ir Klaipėdoje, Petro Porošenka gavo
53,86 proc. balsų ir laimėjo Ukrainos
prezidento rinkimus per pirmąjį ratą,
rodo Centrinės rinkimų komisijos pa-
skelbti daliniai rezultatai.

Buvusi premjerė Julija Tymošen-
ko, smarkiai atsilikusi, yra antroje

vietoje su 13,1 proc. balsų.
Nacionalistų parlamentaras Ole-

has Liaška yra trečioje vietoje su 8,48
proc. balsų.

Antrojo rinkimų rato birželio 15
dieną nebereikia, jei kuris nors iš
kandidatų pirmajame rate peržengė 50
proc. ribą.

Porošenka laimėjo Ukrainos prezidento rinkimus 

Washingtonas (BNS) – JAV pre-
zidentas Barack Obama pasveikino
„ryžtingus” ukrainiečius, gegužės 25
dieną dalyvavusius prezidento rinki-
muose, kurie, Vakarų manymu, turė-
tų grąžinti stabilumą po mėnesius tru-
kusios politinės sumaišties.

„Nepaisydami provokacijų ir

smurto, milijonai ukrainiečių ėjo bal-
suoti visoje šalyje ir net Rytų Ukrainos,
kur Rusijos remiamų separatistų gru-
pės siekė atimti pilietines teises išti-
suose regionuose, dalyse kai kurie
drąsūs ukrainiečiai vis tiek sugebėjo
atiduoti savo balsus”, – sakė B. Obama,
kurį citavo Baltieji rūmai.

B. Obama sveikina Ukrainos rinkėjų „ryžtą”

Vilnius (ELTA) – Lietuvai ir NATO
svarbios regioninio saugumo aktualijos
ir tolesnio Lietuvos bendradarbiavimo
su JAV gynybos srityje perspektyvos ap-
tartos Vilniuje viešinčių JAV senatorių
susitikime su krašto apsaugos ministru
Juozu Oleku, kariuomenės vadu gene-
rolu leitenantu Arvydu Pociumi, ki-
tais krašto apsaugos sistemos pareigū-
nais.

Krašto apsaugos ministerijoje ap-
silankiusiems JAV senatoriams mi-
nistras J. Olekas padėkojo už operatyvų
ir ypač svarbų JAV indėlį reaguojant į
grėsmes Ukrainoje, galinčias kelti pa-
vojų ir Baltijos šalių saugumui: dislo-
kuotus papildomus JAV naikintuvus ir
desantininkų kuopą.

„Tai – didžiulė parama, pirmiausia
demonstruojanti NATO šalių solidaru-
mą ir pasirengimą reaguoti į pasikei-
tusią saugumo situaciją”, – pabrėžė

krašto apsaugos ministras J. Olekas.
JAV senatoriai labiausiai  pabrėžė

Lietuvos gynybos finansavimo klausi-
mą.

JAV senatoriai pažymėjo, kad neati -
dėliotinas Lietuvos gynybos biudžeto di-
dinimas ir konkretus planas, kaip bus
siekiama 2 proc. BVP,  – geriausia valios
tvirtai gintis išraiška.

Vilniuje JAV senatoriai – Respub-
likonų partijos nariai – susitiko su mi-
nistru pirmininku Algirdu Butkevi-
čiu mi, užsienio reikalų ministru Linu
Linkevičiumi.

Į Lietuvą atvyko senatoriai James
Inhofe, Jeff  Sessions, Deba Fischer,
Tim Scott ir John Barrass.

Šis vizitas – antrasis šiais metais
JAV senatorių vizitas Lietuvoje. Balan-
džio mėnesį vizito į Lietuvą buvo atvy-
kę JAV senatoriai J. McCain, J. Barrass
ir R. Johnson. 

J. Olekas susitiko su JAV senatoriais

Maskva (BNS) – Rusija gerbs Uk-
rainos žmonių pareikštą valią, sakė už-
sienio reikalų ministras Sergejus Lav-
rovas, komentuodamas Ukrainoje įvy-
kusius prezidento rinkimus.

„Tai, kad balsavimas buvo orga-

nizuotas daugelyje Ukrainos sričių,
apskritai tikriausiai yra pozityvus
faktas. Kaip pasakė prezidentas, mes
gerbsime Ukrainos žmonių pareikštą
valią”, – sakė Rusijos diplomatijos va-
dovas.

Rusija žada gerbti ukrainiečių pareikštą valią

Baigėsi Kanų kino festivalis

Vilnius (Švietimo ministerijos
info) – Švietimo ir mokslo ministerija
dovanoja užsienio bendrojo ugdymo
lietuviškoms mokykloms elektroni-
nes skaitykles su jose įdėtais lietuvių
ir visuotinės literatūros   kūriniais.
Mokiniai galės skaityti K. Donelai-
čio, Maironio, J. Biliūno, M. Marti-
naičio, kitų klasikų ir šiuolaikinių
autorių kūrinius. Ateityje numatyta
papildyti naujais kūriniais.

Pasak švietimo ir mokslo minist-
ro Dainiaus Pavalkio, užsienyje vei-
kiančios lietuviškos mokyklos padeda
ten besimokantiems vaikams  perim-
ti  pamatines tautos vertybes, puoselėti
lietuviškąją tapatybę, mokytis kalbos,
pažinti Lietuvos kultūrą ir istoriją, to-

dėl svarbu palaikyti jų prasmingą
veiklą, kad užsienyje gyvenantys vai-
kai išsaugotų tvirtą ryšį su Lietuva.

Elektronines skaitykles jau gavo
lietuviškos mokyklos Vokietijoje Len-
kijoje, Rygoje ir Maskvoje. 

Ministerija užsienyje veikian-
čioms bendrojo ugdymo mokykloms
taip pat yra dovanojusi vertingų lie-
tuviškų knygų komplektų, kuriuos
sudaro lietuvių literatūros, visuoti-
nės literatūros klasikos kūriniai, kny-
gos apie Lietuvos istoriją.

Ateityje planuojama mokyklų, ku-
riose mokosi lietuviai, bibliotekoms do-
vanoti grožinės, istorinės literatūros,
enciklopedijų ir kt. lietuviškų kny-
gų.

Dovanos užsienyje besimokantiems lietuviams 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Alfredo Pliadžio nuotr.

Petro Porošenko Nuotr. SCANPIX

thefilmstage.com nuotr. 
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Šešėlyje Šešėlyje 
vis dar ketvirtadalis Lietuvos ekonomikos 

2014-aisiais šešė-
linė ekonomi-

ka Lietuvoje sudarys 25
proc. ekonomikos, rodo
Lietuvos laisvosios rin-
kos instituto (LLRI) at-
liktas tyrimas. Šešėlis
jau šeštus metus iš eilės
bus smarkiai didesnis
nei prieš krizę, kai siekė
18 proc. BVP.

Valstybės finansų
kontrolės ir teisėsaugos
institucijos 2013–2014 me-
tams numatė 64 kovos su
šešėline ekonomika
priemones. Dauguma jų
skirtos griežtesnei kontrolei ir baudų didinimui.

LLRI skaičiavimais, 2014 metais šešėlis stipriojo alkoholio rinkoje sudarys
27 proc.  Cigarečių rinkoje fiksuotas 28 proc. šešėlis.

„Kovoje su šešėliu teisingas klausimas yra ne „kaip geriau surasti ir nu-
bausti”, o „kaip padaryti, kad veikti legaliai būtų lengviau?”. Iš esmės val-
džia turi priimti tokius įstatymus, mokesčius ir reguliavimus, kad žmogui veik-
ti legaliai būtų ir paprasčiau, ir naudingiau”, – teigia LLRI vyr. ekspertas Vy-
tautas Žukauskas.

Tyrimo duomenimis, dabar pusę benzino kainos sudaro mokesčiai (pri-
dėtinės vertės mokestis (PVM) ir akcizas), dyzeline ši dalis siekia apie 40 proc.
Benzino apmokestinimas akcizu Lietuvoje viršija Europos Sąjungos nusta-
tytą minimumą. Skaičiuojama, kad sumažinus mokesčius iki šio minimumo,
benzino kaina galėtų sumažėti apie 30 ct.

26 proc. Lietuvos gyventojų teigė 2013 metais įsigiję nelegalaus kuro.
„Didelis kuro apmokestinimas yra akivaizdi šešėlio atsiradimo priežastis.

Tačiau siūloma ne mažinti apmokestinimą, o įvesti naujų apribojimų. Pa-
vyzdžiui, Vyriausybė siūlo įvesti taisyklę, kad jei iš transporto priemonės re-
monto metu yra išpilamas kuras, kuris buvo įsipiltas ne ES šalyje (ir jam ne-
buvo pritaikytas PVM), apie tai ne vėliau kaip per vieną darbo dieną reikia
pranešti muitinei”, – teigia V. Žukauskas.

Taip pat remiantis tyrimo duomenimis, 2013 metais bent 20 proc. Lietu-
vos gyventojų dirbo samdomą darbą neoficialiai arba dirbdami samdomą dar-
bą dalį atlyginimo gavo „vokelyje”.

„Darbo rinkos šešėlis sumažėtų, jei sumažintume darbo jėgos apmokes-
tinimą. Sudėjus darbuotojo ir darbdavio mokamus mokesčius, nuo atlygini-
mo mokesčiams tenka net apie 40 proc. Taip pat reikia didinti neapmokesti-
namąjį pajamų dydį (NPD) ir modernizuoti sovietmečiu dvelkiantį darbo ko-
deksą”, – teigia V. Žukauskas.

Šešėlinės ekonomikos dalis BVP sparčiai augo nuo 2008 metų ir 2010 me-
tais sudarė net 28 proc. šalies BVP, 2013 metais – 26 proc. BVP.

TRUMPAI:
� Šešėlis stipriojo alkoholio sektoriuje – 27 proc. Nuo 2012 m. iki 2014

m. nelegalių stipriųjų alkoholinių gėrimų rinka sumažėjo nuo 36 iki 27
proc.

� 28 proc. cigarečių rinkos – šešėlyje. 2013 m. pabaigos duomenimis,
nelegali cigarečių rinka Lietuvoje sudarė apie 28 proc. Tai parodė taip
vadinamas tuščių pakelių tyrimas. Absoliučiai didžiausia dalis nelega-
lios rinkos buvo kontrabandinės prekės (padirbtos prekės sudarė vos 0,2
proc. visos cigarečių rinkos).

� 81 proc. surastų nelietuviškų cigarečių pakelių buvo baltarusiški,
8 proc. – rusiški.

� Didžiausia nelegalių cigarečių pakelių dalis rasta Alytuje (40 proc.),
Tauragėje (38 proc.), Ukmergėje (38 proc.) ir Panevėžyje (36 proc.).

� Šešėlyje vis dar dirba penktadalis Lietuvos. 2013 m. bent 20 proc.
Lietuvos gyventojų dirbo samdomą darbą neoficialiai arba dirbdami sam-
domą darbą dalį atlyginimo gavo „vokelyje”. 

� Nelegalaus kuro pilame šiek tiek mažiau. 2013 m. pabaigoje 29 proc.
gyventojų teigė, jog jie arba jų šeimos nariai buvo įsigiję nelegalaus kuro
per 2012 m. 2014 m. sausio mėn. atliktoje apklausoje ši gyventojų dalis
kiek sumažėjo: 26 proc. apklaustųjų teigė, jog per 2013 m. jie buvo įsigi-
ję šių nelegalių prekių.

Visas tyrimas yra čia: http://files.lrinka.lt/LSE3.pdf

Lietuvos nuolatinis atstovas ES ambasadorius Raimundas Karoblis Briu-
selyje Lietuvos vardu pasirašė tarpvyriausybinį susitarimą dėl Bendro
pertvarkymo fondo. Šiuo susitarimu bankų sąjungoje dalyvaujančios vals-

tybės narės – visos euro zonos narės ir savanoriškai prisijungti nusprendusios
ne euro zonos valstybės – įsipareigoja į nacionalinius pertvarkymo fondus su-
rinktas bankų įmokas nuo 2016 metų pervesti į bendrą bankų sąjungos per-
tvarkymo fondą.

Pasak R. Karoblio, Lietuvai prisijungus prie euro zonos ir tapus bankų są-
jungos dalimi, bus užtikrintas tinkamas bendros bankų pertvarkymo sistemos
veikimas Lietuvoje.

„Šis susitarimas padidins Lietuvos ir kitų bankų sąjungoje dalyvaujančių
ES valstybių narių finansų sistemos stabilumą, efektyvų ir greitą bankų prob-
lemų sprendimą. Jis padės užtikrinti, kad problemų patiriančių bankų per-
tvarkymas būtų finansuojamas pačių bankų, o ne mokesčių mokėtojų pinigais.
Be šio susitarimo bankų sąjunga negalėtų efektyviai funkcionuoti”, – sakė R.
Karoblis.

Susitarimą pasirašė 26 ES valstybės narės – visos, išskyrus Švediją ir Jung-
tinę Karalystę, kurios neketina dalyvauti bankų sąjungoje.

Susitarimas bus teikiamas patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimui.

ELTA

ES bankai bus kontroliuojami labiau

Artėjant rinkimams, vis dažniau girdėjome šūkius, kad partijoms svar-
biausia – žmogus. O kas svarbiausia žmogui? Ekonomistai paprastai ne-
sikiša į nematerialius dalykus, o štai vertindami materialius žmonių rū-

pesčius matome, jog žmogui svarbiausia, kad jo atlyginimas būtų didesnis, o iš-
laidoms nereikėtų per daug plačiai atverti piniginės. Šie rūpesčiai neatsiejami
nuo mokesčių: jeigu mokesčiai būtų mažesni, mažesnės būtų ir išlaidos mais-
tui ir kitiems poreikiams, o uždarbis – didesnis.

Mokesčių dydis Lietuvoje taip paslėptas nuo dirbančių ir vartojančių šalies
gyventojų, kad dažnas nežino, kiek mokesčių sumoka per metus. O sumoka jis
daug. Minimalų atlyginimą uždirbantis žmogus vien nuo algos per metus sumoka
apie 5 600 litų mokesčių, uždirbantis vidutinį atlyginimą – daugiau nei 15 000
litų. Žmogus to nemato, nes pirma, į žmogaus sąskaitą šie pinigai niekad ne-
patenka – jo mokesčius į biudžetą perveda darbdavys. Antra, dalis mokesčių va-
dinama darbdavio mokesčiais, nors ekonomine prasme tikrasis jų mokėtojas yra
dirbantis žmogus.

Žmogus dažniausiai nepamato mokesčių ir išleisdamas savo uždirbtas lė-
šas. Jeigu kainos parduotuvėse būtų pateikiamos be pridėtinės vertės mokes-
čio (PVM), jis pastebėtų, kad kasoje prie prekės kainos tenka primokėti dar 21
proc., kurie keliauja į valstybės biudžetą. Degalinėje jį ištiktų šokas, nes suži-
notų, kad pusę degalų kainos sudaro mokesčiai – akcizas ir PVM. Tarkime, jei-
gu žmogaus automobilis suvartoja 10 litrų/100 kilometrų, o per metus jis nu-
važiuoja 30 tūkst. km., vien nuo degalų jis sumoka beveik 7 000 litų mokesčių.
Šokas žmogų ištiktų ir sužinojus, kad patys mokesčiai yra apmokestinami ki-
tais mokesčiais: PVM tenka mokėti nuo akcizo mokesčio.

Negana to, kad žmonės jau dabar sumoka per daug mokesčių, dalis politi-
kų nuolat siūlo juos dar padidinti. Prieš savaitę vėl mesta progresinio pajamų
apmokestinimo korta, taip pat prabilta apie automobilių ir visuotinį nekilno-
jamojo turto mokestį. Progresinių mokesčių idėja paremta klaidinga nuostata,
kad daugiausiai uždirbantieji pernelyg menkai prisideda prie biudžeto. Fakti-
niai duomenys rodo, kad daugiau nei 3 000 Lt/mėn uždirbantys gyventojai, su-
darantys penktadalį visos darbo jėgos, į biudžetą suneša net 51 proc. visų GPM
pajamų.

Žadamas automobilių mokestis kirstų per gyventojų kišenes, o efektas biu-
džetui būtų menkas. Šis mokestis tik praplėstų biudžetui nereikšmingų mokesčių
sąrašą: šiandien iš 17 skirtingų mokesčių surenkama vos 9 proc. mokesčių pa-
jamų, tuo tarpu iš pagrindinių 5 mokesčių (PVM, akcizų, GPM, „Sodros” ir PSD
įmokų) surenkama 91 proc. mokesčių pajamų.

Užuot kalbėjus apie naujus mokesčius, iškart po rinkimų reikėtų sumažinti
viešojo sektoriaus dydį, kad jau dabar surenkami mokesčiai būtų taupiau ir tiks-
lingiau panaudojami. Per pastarąjį dešimtmetį 1000-iui Lietuvos gyventojų ten-
kančių valstybės tarnautojų skaičius išsipūtė nuo 6 iki 10. Išlaidos palūkanoms
už valstybės skolą per dešimtmetį išaugo keturis kartus. Tai – tik dalis ženklų,
kad Lietuvos viešasis sektorius neefektyviai naudoja mokesčių mokėtojų lėšas,
užkraudamas neefektyvumo ir augančios skolos naštą būsimoms kartoms. 

Lietuvos Laisvosios rinkos institutas 

K. Leontjeva. 
Kokius mokesčius slepia valdžia? 

Valiutų santykis (2014 metų gegužės 27 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,53 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,34 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,33 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,27 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,17 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Juliaus Kalinsko/15min.lt nuotr. / Bedarbiai

Lietuvos Laisvosios rinkos institutas 
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V. Kavolio sociologinis žvilgsnis
buvo ir yra labiau netikėtas nei įpras-
tas. Lie tuvių diasporos istorijoje retai
kas būtų kvestionavęs ar abejojęs tau-
tinės veiklos kryptimi, kuri akcentavo
kalbos, papročių ir solidarumo savybes.
Užsidarymas savoje kultūrinėje ben-
druomenėje, savotiško lietuvių imig-
rantų geto gynybinių sienų lipdymas
čia visados būdavo stipriau išreikštas.
Tas ribas brėžia skaitytojui daugumas
ankstesnių istorikų. Sociologo intencija
yra dėti ant svarstybų stalo klausimą,
kad individualistiniu keliu einantis ir
amerikietiškos visuomenės kon kuren-
cinę kovą laimintis lietuvis taip pat turi
savo misiją. Tad vertingiausi lie tuvybės
ženklai tokio požiūrio laikantis pa-
traukiami nuo išorinės scenos ir per ke-
liami į vidų. Atmintis, individualus
pasirinkimas, kietas lietuvybės stubu-
ras, atmintis ir įsipareigojimas – ima-
ma vertinti labiau už apsauginį lukštą.
Istorikui atsiverianti antroji diaspo-
ros gyvenimo plotmė irgi gali pasirodyti
svarbi, tačiau ji yra sunkiau pasiekia-
ma ir papasakojama tradiciniais me-
todais. Štai kodėl ši praeitis yra pasi-
slėpusi giliame lietuvių pasaulio už-
kulisyje.

Tačiau žvelgdami iš epochos realijų
pusės ir suprasdami prieškario Ame-
rikos socialinės raidos kryžkeles, šian-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

108

Tiesa, sociologijos požiūriu (po II
pasaulinio karo šį požiūrį ne-
gailestingai iš reiškė jaunas po-

kario emigrantų kartos mokslininkas
Vytautas Kavolis) tai buvo tik viena
diasporos gyvenimo pusė. Lietuviai
Amerikoje geriau pasirodė tik ten, kur
reikėjo kolektyvinių-bendruomeninių
veiksmų, bet ne tose srityse, kur tik drą-
sus ir ryžtingas individualistas gali
pelnyti laurų vainikus. Anot jo, 3–4
deš. lietuvių individualūs laimėjimai
nebuvo itin dideli. Nei didžiojo verslo
gretose, nei politinėse kovose ir nacio-
nalinėse partijose, nei, kas nuostabu,
JAV katalikų bažnyčios hierarchijoje
lietuviams nepavyko pasiekti aukštu-
mų, padaryti žymes nių karjerų ir kuo
nors išsiskirti konkurencinėje aplin-
koje. Kolektyviai buvo ver čiami kalnai,
o individualūs pasirodymai Amerikos
padangėje nebuvo ryškūs.

Nors naujų lietuvių imigrantų
srautas buvo sustabdytas, o asimilia-
cijos ir nu tautėjimo procesas įsibėgėjęs,
giluminiai lietuvių būdo bruožai grei-
tai nesikeitė. Sociologas pabrėžė vieną,
bene lėčiausiai kitusį, lietuvių diaspo-
ros bruožą – tai menkai išreikštas in-
dividualizmas, kuris amerikietiškoje
aplinkoje buvo svar biausias įvairių
pergalių variklis. Istoriko požiūriu, V.
Kavolio išeivių Amerikoje stebėjimas at-
skleidžia gal net ir bendresnius, ne tik
Amerikos lietuvių diasporai tinkan-
čius, bruožus. Viename 1954 m. straips-
nyje autorius teigė:

Amerikos lietuvių ligšiolinę istori-
ją gali paaiškinti lietuvio charakteris ir
jo gy venimo sąlygos. Nutrūkimas nuo
emocinio ryšio su motina ir su vaikystės
aplinka, pairimas tradicinės socialinės
bendruomenės, jo asmenybę parėmu-
sios – jam pa liko vien jo išorinį kiautą,
kaip vienintelę savosios asmenybės in-
tegralumo (vienti sumo) nuo aplinkos įta-
kų gynimo priemonę. Kurį laiką šis
kiautas atlaikė; jis buvo atsispyrimo nu-
tautinančiom įtakom priežastis. Tačiau
šis atsispyrimas vyko ne vidinio prieši-
nimosi keliu, bet izoliacijos. Lietuviai iš-
liko nenutautėję, kiek jie tokie išliko, ne
dėl savo vidinio ir gaivališko tautišku-
mo, bet tuo, kad jie pasitraukė nuo Ame-
rikos gyvenimo verpetų. Dėlto, sakysime,
ir jų natūralizacijos procesas buvo 1940
m. tik 55 %, žemiausias iš visų Europos
išeivių; dėl to jų vedybos koncentra vosi
lietuviškame bare (...) Dėl to ir lietuvių
atsiekimai Amerikos kultūriniame bei
visuomeniniame gyvenime yra mini-
malūs; dėl to net ir bažnytinėje hierar-
chijoje, šioje lietuviams visuomet mieloje
ir artimoje srityje, nei vienas Amerikos
lietuvis nepasiekė aukštesnio rango. Šio
gynimosi kiauto pagrindu buvo Ame-
rikos lietuvių bendruomenė suorgani-
zuota.334

Sociologinė diasporos bendruo-
meninio gyvenimo kritika, kuri teo-
riškai rė mėsi neoliberalizmo indivi-
dualistine ideologija, be jokios abejonės,
pataiko į opią Amerikos lietuvių gyve-
nimo vietą. Individualizmo su labai
tvirtu moraliniu stu buru ir vidiniais iš-
tikimybės lietuvybei ištekliais ilgesys
žymėjo pokario lietuvių emigrantų ta-
patybės paieškas. Tačiau kritiškas lie-
tuviško kolektyvizmo vertini mas ne-
reiškė, kad bendruomeninė veikla būtų
nuvertinama. V. Kavolio aprašo mas
Amerikos lietuvių gyvenimas ne prie-
špriešino individualizmo faktorių ben-
druomeniškumui, bet greta bendruo-
meniškumo pasigedo stipraus autono-
miško individo. Sociologui pagrįstai
atrodė, kad bendruomeninis vienpu-
siškumas yra nepakankamas ir Ame-
rikos sąlygomis nepatvarus – vienos ar
dviejų generacijų – projektas, kaip ir
kiekvienas imigrantų getas neturi to-
limos ateities perspektyvų.

Kol gynymosi kiautas laikėsi, tol
laikėsi ir lietuvis išeivis. Kai šis kiautas
su griuvo, kai reikėjo iš izoliuotos išei-
vių bendruomenės išeiti ir pasiklausy-
ti, kokie vėjai už jos ribų pučia, išeivio
asmenybė, nepajėgusi savyje atsparos
prieš svetimas įtakas surasti, irgi su-
griuvo.335

Jaučiant Amerikos lietuvybės silp-
numus, istorikas vis tik privalo pir-
miausia kreipti dėmesį į tai, kas buvo
stipriausiai ir sėkmingiausiai išreikš-
ta. Silpnybės arba stygius savo istorijos
neturi, kaip nėra ką pasakoti apie ne-
buvusius dalykus. O tuo se Amerikos gy-
venimo baruose, kur solidarumas ir ko-
lektyviniai veiksmai turėjo vertę, lie-
tuviai vis tik pasižymėjo, buvo garsūs
ir gerbiami kitų amerikiečių. Indi vidua-
lizmo ir liberalios laikysenos šalininkui
tai galėjo rodytis mažiau vertinga dar
ir dėl to, kad sovietų okupacijos ir II pa-
saulinio karo baisybių iš tėvynės išvy-
ti DP (angl. displaced persons) kartos iš-
eiviai labai įtariai žiūrėjo į visus kai-
riųjų, ko munizmui simpatizavusių pa-
žiūrų veikėjus. Štai kodėl V. Kavolis
kaip neabejotino lietuvių diasporos
menkumo ženklą galėjo priminti faktą,
kad lietuvių komunistų procentas yra
(...) bene didžiausias iš tautinių mažu-
mų Amerikoje.

dien galime aprašyti kairiųjų pažiūrų
lietuvių di asporos veiksmus visuome-
niniame gyvenime su tam tikra išskir-
tinumo ir prana šumo nuotaika. Lietu-
viai socialistai ir dar labiau į kairę lin-
kę komunistuojantys veikėjai pamažu
įsijautė į Amerikos dirbančiųjų lyderių
vaidmenį. Iki II pasaulinio karo JAV kai-
rė turėjo gana didelį visuomeninį au-
toritetą, tai bent šiame sektoriuje lie-
tuviai imigrantai ir jų palikuonys buvo
tarp lyderių, o ne tarp atsilikėlių.

Lietuviai katalikai savo ruožtu kar-
tu su airiais, italais, lenkais ir kai kurių
kitų Vidurio Rytų Europos išeivių ben-
druomenėmis taip pat buvo nemažai pa-
siekę. Juk negalima menkinti pastangų
kurti religinę diasporos kultūrą, ieškant
išskir tinių katalikybės ir lietuvybės
samplaikų, kurios tuo pat metu būtų lei-
dusios ma tyti atskirumą nuo lenkų.
Lietuviai aktyviai dalyvavo bendrame
katalikiškosios Amerikos judėjime, sta-
tė bažnyčias, plėtojo švietimo ir chari-
tatyvinę veiklą. Baž nyčių ir vienuolynų
statymas buvo neabejotiną vertę turin-
tys lietuvių bendruo meninio gyvenimo
pasiekimai, kurie, deja, šiandien po
truputį pamirštami, o jų paaukotas tur-
tas pereina į kitų tikinčiųjų parapijiečių
rankas.

Nevienareikšmiškai skamba ir so-
ciologo teiginiai apie tai, kad būdami ak-
ty vūs ir karšti katalikai lietuviai nesu-
gebėjo padaryti karjerų Amerikos ka-
talikų bažnytinėje hierarchijoje. Istori-
niai duomenys rodo, kad šio reiškinio
priežas čių reikėtų ieškoti ne tik lietuvių
būde ir diasporos kolektyvizme. JAV ka-
talikų bažnyčia, kurios nariai XX a.
pradžioje sudarė beveik penktadalį visų
šalies gy ventojų, pati sąmoningai ven-
gė įsileisti į viršūnes lenkus, lietuvius
ir net italus. Čia galėjo veikti airių fak-
torius – jie buvo įsitvirtinę hierarchijoje.
Kita vertus, kaip rodo istorikų darbai,
Vidurio Rytų Europos išeivių katalikų
atstovai nebuvo geidžiami hierarchijo-
je dėl to, kad baimintasi etninio imig-
rantų mažumų atski rumo. Katalikų
bažnyčia stengėsi neleisti savo gretose
perdėto imigrantų getų margumyno,
nes tai būtų mažinę Katalikų bažnyčios
įtaką Amerikos gyvenime. Net lietuvių
kalba pamaldose sulaukdavo kritikos ir
trukdžių iš vyskupų pusės. Jie stūmė
idėją, kad katalikišką universalizmą
turi lydėti anglų kalba.   Štai kodėl daž-
nos lietuvių ir lenkų parapijos buvo pri-
verstos likviduotis. 

334. Kavolis, Vytautas. Lietuvio būdas ir likimas. In:
Kavolis, Vytautas. Nepriklausomųjų kelias, p. 310–
311.

335. Ten pat, p. 311.



112014 GEGUŽėS 27 – 29  ANTRADIENIS-KETVIRTADIENISDRAUGAS

Dainų, šokių ir nepamirštamų įspūdžių žadanti 
Dainų šventė – jau liepą!

Visam gyvenimui liekantis tūkstantinės minios
atliekamos dainos įs pūdis, melodijos, be kurių
neįsivaiz duojami svarbiausi tautos ir kiek vieno

iš mūsų gyvenimo įvykiai, tūkstančių šokėjų sinchro-
niškai at liekami šokiai ir kompozicijos didžiu lėje sta-
diono scenoje, pavakario Vil nių užliejantys pučiamųjų
instrumentų orkestrų garsai. Visa tai ir dar daugiau po
ketverių metų pertraukos siūlo patirti Lietuvos dainų
šventė. Jai kruopščiai rengiasi per 37 tūks tan čiai atli-
kėjų iš visos Lietuvos ir dešimties pasaulio šalių.

Liepos 2–6 d. Vilniaus gatves dai nomis ir klegesiu
užliesianti Dainų šventė pasiūlys net dvylika renginių. 

„Čia – mano namai” – šie žodžiai Vilniuje nuskam-
bės iš visų šalies kampelių, tolimiausių pasaulio kraš tų
į Lietuvos širdį kelioms dienoms susibūrusių kraštie-
čių lūpų. Kelias dešimt tūkstančių mažų ir didelių,
jaunų ir senų, kasdien lydymų dainos, šokio, muzikos,
papročių ir protė vių stiprybės, sostinės gyventojams ir
svečiams pristatys lietuvišką dai ną, šokį, ansamblių,
pučiamųjų inst ru mentų orkestrų, kanklių muzikos
programas, pakvies susipažinti su liaudies meistrų
kūryba.

Tradicinę šventės programą pa pil dys keletas nau-
jovių: vaikų tra di cinių amatų miestelis, specialiai šiai
šventei atkurtų baltų genčių kostiu mų pristatymas ir
Teatro diena, skirta lietuvių literatūros pradininko
Kris tijono Donelaičio 300-osioms gi mimo metinėms ir
Teatro metams. 

Be to, organizatoriai finalinę Dai nų dieną – liepos
6-ąją – skelbs Tau   tinio kostiumo diena ir, pasipuo šus
tautiniu kostiumu ar jo detale, kvies stebėti šventės
dalyvių eitynių, kartu Vingio parke kartu dainuoti gra-
žiau sių lietuviškų dainų, o ren gi nio fi na le kartu su viso
pasaulio lie tuviais gie doti „Tautišką giesmę”.  

Šiais metais jau devynioliktą kar tą rengiama Dai -
nų šventė minės 90-ies metų jubiliejų – specialus šiaip
progai skirtas renginys visų lauks birželio 28 d. Kaune,
Dainų slėnyje.

Lietuvos dainų šventė – tai svarbiausias šalies kul-
tūros įvykis, jungiantis visas šalies kartas, tautas bei
visus žmones, garsinantis Lietuvos vardą pasaulyje,
kviečiantis būti drauge su tūkstančiais savo Tėvyne
besididžiuojančių žmonių, kasdien tariančių: „Čia –
mano namai”.

DAINŲ ŠVENTėS
„ČIA – MAnO nAMAI”

PROGRAMA 

2014 m. birželio 28 – liepos 6 d.

KAUnE

Birželio 28 d.

18 val. Dainų diena. Dainų šventės 90-me-
čio minėjimas Dainų slėnyje

VILnIUJE

Liepos 2 d. 

21 val. Dainų šventės atidarymo koncer-
tas „Dainos namai” Katedros aikštėje

Liepos 3 d.

14 val. Vaikų tradicinių amatų miestelio
atidarymas prie Valdovų rūmų

16 val. Liaudies meno parodos atidarymas
Taikomosios dailės muziejuje

22 val. Ansamblių vakaras „Krantai Nemu-
nėlio” Kalnų parke

Liepos 4 d. 

10 – 23 val. Folkloro diena „Laimužės
lemta” Bernardinų sode, pilių teritorijoje

18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite,
kanklės” Šv. Jonų bažnyčioje

19 val. Koncertas-vakaronė  Katedros aikš-
tėje

22 val. Baltų genčių kostiumų pristatymas
Valdovų rūmų kieme

Liepos 5 d.

12 val. Teatro diena „Dyvų dyvai” Bernar-
dinų sode, pilių teritorijoje 

17 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų
koncertas „Vario audra” Kalnų parke

17 val. Teatro dienos finalas „Jau sau-
lelė...” Katedros aikštėje

21 val. Šokių diena „Sodauto” Lietuvos
futbolo federacijos  stadione

Liepos 6 d. 

15 val. Šventės dalyvių eitynės iš Katedros
aikštės į Vingio parką

18 val. Dainų diena „Čia – mūsų
namai” Vingio parke

Daugiau informacijos
apie Dainų šventę: 

www.dainusvente.lt 

Balsavo ir
užsienio lietuviai 

Prezidento rinkimų antrajame
ture ir Europos Parlamento (EP) rin-
kimuose užsienyje balsavo per 10 tūkst.
Lietuvos piliečių.

Iš 13,290 užsienyje savo valią pa-
reiškusių rinkėjų 81.14 proc. balsavo už
Dalios Grybauskaitės perrinkimą ant-
rai kadencijai. Socialdemokratų kan-
didatas europarlamentaras Zigman-
tas Balčytis užsienyje surinko 17.43
proc. rinkėjų balsų.

Daugiausiai užsienyje balsavo
Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lie-
tuvių – per 3 tūkst. rinkėjų. Ambasa-
doje Airijoje balsavo per tūkstantį rin-
kėjų.

Europos Parlamento rinkimuose
užsienyje balsavo 11,483 rinkėjai, dau-
giausiai balsų gavo konservatoriai –
33.1 proc. balsų. Liberalų sąjūdis gavo
30.1 proc. balsų, Lietuvos socialde-
mokratų partija sulaukė 12.39 proc.
rinkėjų balsų, partija „Tvarka ir tei-
singumas” gavo 5.86 proc., Lietuvos ža-
liųjų – 4.57 proc. balsų.

BNS

Rinkimų rezultatai 
Generaliniame konsulate

Čikagoje

Šių metų gegužės 25 d. įvyko LR
Prezidento rinkimų antrasis turas ir
rinkimai į Europos Parlamentą. Illinois
ir kitose JAV Vidurio vakarų regiono
valstijose gyvenantys ir balso teisę tu-
rintys Lietuvos Respublikos piliečiai
turėjo galimybę balsuoti paštu arba at-
vykti asmeniškai į vieną iš dviejų bal-
savimo punktų: į LR gen. konsulatą Či-
kagoje bei į Pasaulio lietuvių centrą,
Lemonte.

Asmeniškai balsuoti šiuose rinki-
muose atvyko 234 rinkėjai, iš kurių ab-
soliuti dauguma balsavo rinkimų die-
ną – sekmadienį – Pasaulio lietuvių
centre. Siekdamas efektyviai panaudoti
turimus resursus bei sudaryti palan-
kias sąlygas balsavimui, konsulatas
Vyriausiajai rinkimų komisijai ketina
pasiūlyti, jog ir toliau rinkimų dieno-
mis, sekmadieniais, Čikagoje būtų or-
ganizuojami du balsavimo punktai. 

Kaip ir per ankstesnius rinkimus,
daugiausia piliečių balsuoja paštu. Iki
gegužės 29 d. į gen. konsulatą Čikago-
je atsiųsta 452 LR piliečių balsų. Per ar-
timiausias 5 dienas (iki gegužės 30 d.)
tikimasi sulaukti dar apie 100 paštu bal-
savusių rinkėjų biuletenių. Šis balsa-
vimo būdas nuolat populiarėja, todėl
kviečiame rinkėjus naudotis galimybe
balsuoti neišeinant iš namų. 

Gegužės 25 d. suskaičiuoti konsu-
late Čikagoje bei PLC, Lemonte, Pre-
zidento rinkimuose gauti balsai pasi-
skirstė taip: Dalia Grybauskaitė su-
rinko daugiau nei 80 proc. visų balsų,
o Zigmantas Balčytis – beveik 20 proc.
Rinkimuose į Europos Parlamentą Ge-
neralinio konsulato Čikagoje apygar-
dos rinkėjai daugiausia balsų skyrė Tė-
vynės Sąjungai – Lietuvos krikščio-
nims demokratams – daugiau nei 50
proc., antras pagal populiarumą buvo
Lietuvos Respublikos liberalų sąjū-
džio sąrašas, surinkęs 14 proc. balsų, 9
proc. balsų atiteko Lietuvos Socialde-
mokratų partijai ir 7 proc. – Tautinin-
kų sąjungai, kitos partijos surinko po
mažiau nei 5 proc. balsų.

LR gen. konsulato Čikagoje info

Dainų diena – Vingio parke Artūro Moisiejenko nuotraukos

B I L I E T A I
Į DAInų ŠVEnTėS 

REnGInIUS:

http://www.ticketpro.lt/jnp/en/da
inu2014/index.html 

Liepos 3 d. 22 val. Ansamblių va-
karas Kalnų parke (30-120 Lt).

Liepos 4 d. 22 val. Baltų genčių
kostiumų pristatymas Valdovų
rūmų kieme (bilietai jau netru-
kus).

Liepos 5 d. 17 val. Pučiamųjų or-
kestrų koncertas Kalnų parke (20-
60 Lt).

Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena
Lietuvos futbolo federacijos sta-
dione (20-150 Lt).

Liepos 6 d. 18 val. Dainų diena
Vingio parke (tik sėdimos vietos
20-80 Lt, stovimos vietos – ne-
mokamos).

Vaikai iki 3 metų įleidžiami nemo-
kamai (neužimant papildomos sė-
dimos vietos).
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Jacques Philippe
„Vidinė laisvė”

RENATA ŽIŪKAITĖ

DATOS ir SUKAKT YS

Penkta gegužės savaitė
Gegužės 26 d.

Australija – Tautinė Atsiprašymo diena; Lenki-
ja – Motinos diena; Gruzija – Valstybės diena (Na-
tional Day)

– 1957 m.  pradėjo transliuoti Lietuvos te-
levizija;

– 1920 m. gimė Stasys Baranauskas-Ba-
ras, lietuvių dainininkas (tenoras), JAV Lietu-
vių Bendruomenės veikėjas. Palaidotas Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse (mirė 2006 m.).

– 1940 m.  mirė Matas Šalčius, lietuvių ke-
liautojas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės vei-
kėjas (g. 1890 m.).

– 1907 m. gimė John Wayne, Akademi-
jos prizą laimėjęs amerikiečių kino aktorius, ta-
pęs amerikiečio vyro etalonu (m. 1979 m.).

– 1956 m. gimė Mae Jemison, JAV gy-
dytoja bei astronautė. Ji tapo pirmąja pasau-
lyje afroamerikiete moterimi, skridusia į kos-
mosą.

Gegužės 27 d.

Švedija – Motinos diena (Mors Dag); Nigerija –
Vaikų diena.

– 1844 m. Samuel Morse užbaigė pirmąją
telegrafo liniją.

– 1877 m. gimė Isadora Duncan, JAV šo-
kėja. Ji buvo klasikinio baleto priešininkė,
norėjusi atgaivinti Antikos šokio meną (m. 1927
m.).

– 1564 m.  mirė Jean Calvin, vienas iš žy-
miausių Reformacijos veikėjų, kalvinizmo pra-
dininkas (g. 1509 m.).

– 1840 m.  mirė Niccolo Paganini, XIX a.
italų smuikininkas, altininkas, gitaristas ir
kompozitorius. Jis buvo žymiausias to meto
smuikininkas virtuozas ir laikomas vienu iš šiuo-
laikinės smuiko technikos pradininkų (g. 1782
m.).

Gegužės 28 d.

– 1877 m.  gimė Oskaras Milašius, lietu-
vių poetas, rašęs prancūziškai. Milašius at-
stovavo Lietuvos interesams Tautų Sąjungo-
je bei tapo aktyviausiu lietuvių kultūros pro-
paguotoju Vakarų Europoje (m. 1939 m.).

– 2000 m.  mirė Vincentas Sladkevičius,
Lietuvos kardinolas (g. 1920 m.).

– 1957 m.  JAV įsteigta nacionalinė gar-
so įrašų akademija, kuri teikia prestižinius
„Grammy” apdovanojimus;

– 1908 m. gimė Ian Fleming, britų ro-
manistas, išgarsėjęs knygomis apie Džeimsą
Bondą (m. 1964 m.).

– 1937 m.  mirė Alfred Adler, austrų gy-
dytojas, psichiatras, individualiosios psicho-
logijos pradininkas, 1902–1911 S. Freud ben-
dradarbis. Nuo 1932 m. dirbo JAV, D. Britani-
joje. Padarė didelį poveikį šių laikų asmenybės
teorijai ir psichoterapijai (g. 1870 m.).

– 1941 m.  mirė Virginia Adeline Woolf,

anglų novelistė ir eseistė, laikoma viena svar-
biausių XX amžiaus modernistinės literatūros
figūrų (g. 1882 m.).

Gegužės 29 d.

Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų
diena.

– 1981 m.  Širvintose praūžė stipriausias
iki tol Lietuvoje užregistruotas viesulas.

– 1965 m.  mirė Kazys Grinius, Lietuvos ka-
rinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas (g.
1899 m.).

– 455 m.  Romą nusiaubė vandalai – gi-
miniga gotams rytų germanų gentis. Su-
griauta daug kultūros ir meno kūrinių. Iš čia kilo
žodis „vandalizmas”;

– 1988 m.  popiežius Jonas Paulius II pa-
skelbė vyskupą Vincentą Sladkevičių kardinolu;

– 1894 m. gimė Josef von Sternberg, JAV
kino režisierius, išgarsėjęs filmais su Marlene
Dietrich „Žydrasis angelas”, „Raudonoji im-
peratorienė” ir „Šanchajaus ekspresas” (m. 1969
m.).

Gegužės 30 d.

Katalikų šalyse – Sekminės.

– 1950 m.  Vilniuje susprogdintas 1916 m.
pagal architekto Antano Vivulskio projektą pa-
statytas Trijų Kryžių paminklas.

– 1936 m.  gimė Ruta Lee, lietuvių kilmės
amerikiečių aktorė.

– 1846 m.  gimė Carl Faberge, juvelyras
(m. 1920 m.).

– 1431 m.  mirė Žana d’Ark, prancūzų na-
cionalinė didvyrė, Katalikų bažnyčios šventoji
(g. 1412 m.).

Gegužės 31 d.

Tarptautinė dingusių vaikų diena; Rankšluosčių
diena.

– 5493 m. pr. m. e. remiantis Aleksand-
rijos chronologija, šią dieną buvo sukurtas pa-
saulis.

– 1920 m. Lietuvoje įvesta metrinė vie-
netų sistema, paskelbti matų, saikų ir svars-
tyklių įstatai.

– 1924 m. įkurtas Lietuvos tautinis olim-
pinis komitetas.

– 1924 m. Lietuva pirmą kartą dalyvavo
Olimpinėse žaidynėse: sužaistos pirmosios Lie-
tuvos nacionalinės futbolo rinktinės rungty-
nės Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, kuriose
rezultatu 0:9 pralaimėjo šveicarams.

– 1989 m. Michailas Gorbačiovas išrink-
tas Sovietų Sąjungos prezidentu.

Birželio 1 d.

Vasaros pradžia; Tarptautinė vaikų gynimo
diena.

– 1434 m.  mirė Jogaila, Algirdo sūnus, Lie-
tuvos didysis kunigaikštis (1377–1401) ir Len-
ki jos karalius (1386–1434). Pradėjo Lenkijos ir
Lietuvos valdovų Jogailaičių dinastiją (g. 1362
m.).

– 1942 m. mirė Jonas Vileišis, Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signataras, teisininkas,
žymus visuomenės ir politinis veikėjas (g.
1872 m.).

– 1970 m.  mirė Tadas Ivanauskas, gam-
tininkas, biologijos daktaras, profesorius, aka-
demikas (g. 1882 m.).

– 1980 m.  CNN (Cable News Network)
pradėjo transliacijas;

– 1926 m.  gimė Marilyn Monroe, viena
iš įžymiausių XX amžiaus kino žvaigždžių,
sekso simbolis ir pop kultūros ikona (m. 1962
m.).

Kun. Jacques Philippe daugelio knygų apie dvasinį gyvenimą autorius,
yra Palaiminimų bendruomenės formuotojas ir dvasinis ugdytojas.
Jo knygos visame pasaulyje yra išverstos į 18 kalbų ir išleistos net

500 000 knygų tiražu XXI a. Žmogus ypatingai  pabrėžia savo laisvę ir teisę
gyventi kaip jis nori. Tačiau tikroji laisvė nėra prekybos centro laisvė, kai
esu laisvas rinktis bet kokius malonumus. Vidinė laisvė yra daug platesnė
sąvoka nei galimybė patenkinti visas savo aistras ir pojūčius. Kunigas Žakas
pastebi, kad kiekviename iš mūsų yra įrašytas laisvės troškimas, nes esame
sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tačiau dėl nuodėmės esame pa-
skendę įvairių formų vergystėse. Tai dažnai bandymas išeiti už mūsų galimybės
ribų. Daugybė jaunų žmonių žūva viršiję greitį ar perdozavę heroino dėl lais-
vės troškimo, kurio realizuoti nepavyko tikraisiais būdais. (psl. 13).

Autorius padeda atpažinti savyje tas nelaisves, kuriose esame supančioti.
Ne mūsų gyvenimo sąlygos mus
labiausiai apriboja, bet mes patys
save įkaliname savo baimėse, ne-
priėmime savęs ir kitų. Savęs
nepriėmimas labai siejasi su ne-
priėmimu kitų. Tik Dievas gali
išgydyti mumyse tą žaizdą ir pa-
dėti suvokti, kad esame tik varg-
šai nusidėjėliai ir nieko negalime
be Dievo malonės. Dievo žvilgs-
niu esame išvaduoti iš pančių
būti ,,geriausiais”, būti amžinais
„nugalėtojais”. (psl. 33). 

Dievas kviečia mus priimti
savo silpnybes ir tuo pačiu trokš-
ti šventumo. 

Toliau autorius kalba apie
laisvę priimti nemalonumus ir
kentėjimus, nes per juos Dievas
mus ugdo ir auklėja. Dievas gali
naudingai pakreipti visa – tiek ge -
ra, tiek bloga, tiek neigiamus,
tiek teigiamus dalykus. (39).

Nesutikdami su kančia, mes
 atrandame dar didesnę kančią ir
užkietiname savo širdį. Dažnai
per nemalonumus Dievas nelei-
džia mums būti savo gyvenimo ir
laiko šeimininkais. Išbandymų

akivaizdoje esame kviečiami su pasitikėjimu atsiduoti Dievui. Mūsų lais-
vė turi galią tai, ką iš mūsų atima  (gyvenimas, įvykiai, žmonės), paversti auka.
(psl. 52). 

Autorius kalba taip pat apie priklausomybę nuo žmonių, kuriuos per stip-
riai mylime ar kuriems negalime atleisti. Abiem atvejais esame priklausomi
nuo tų žmonių jausminiais saitais. Kristaus prisikėlimas gali atitaisyti bet
kokį blogį, tad pasitikėjimas šia gerąja žinia turėtų mus vesti į atleidimo lais-
vę.

Autorius  kalba apie nelaisvę nuo praeities ir ateities. Mes dažnai gy-
vename arba praeities prisiminimais, ar ateities planais, tačiau nei praei-
tis, nei ateitis mums nepriklauso. Mums priklauso tik dabartis, tik ši aki-
mirka. Vaizduotėje dažnai kyla įvairių baimių, kurios visiškai neatitinka
tikrovės. Ateities planavimas ir įsivaizdavimas, kuriamas mūsų vaizduotės,
atitraukia mus nuo tikrovės ir ,,išsiurbia” geriausią mūsų energiją. (psl. 87)

Dievas mūsų prašo dabarties akimirką išgyventi pilnai, o ne būti čia ir
dar daugybėje vietų tuo pačiu metu. Jo laikas skiriasi nuo mūsų išgyvenamo
psichologinio laiko. Jo laikas yra malonės laikas. Mes nuginkluotume blo-
gį, jei dažniau būtume šiame Dievo laike. Demonas įsifiltruoja į tuščiai lei-
džiamą laiką arba išgyvenamą blogį, nes atsisakome kokio nors dalyko arba
godžiai ieškome kito. (psl. 92).

Į vidinę laisvę mus veda šv. Dvasia ir turime nuolat melsti jos išsilieji-
mo mūsų sielose. 

Viskas yra mums duodama veltui, ir Dievo malonės negalime nusipel-
nyti savo darbais ar aukomis. Tai yra netikras maldingumas žmogaus, ku-
ris serga „pasipelnymo” dvasia, skaičiuoja savo nuopelnus, leidžia laiką, lauk-
damas Dievo atlygio už savo pastangas. Toks žmogus, užuot priklausęs tik
nuo Dievo meilės bei gailestingumo, priklauso nuo savęs paties. Tai yra mal-
dingumas žmogaus, kuris tartum mokėtų skolą Dievui, o Kristus žmogaus sko-
los raštą prismeigė ant kryžiaus. (psl. 122). 

Dar viena nelaisvės forma, kuri trukdo mums tapti pilnais žmonėmis
yra mūsų tapatumo suvokimas. Žiniasklaida platina daugybę modelių: jau-
nas energingas valstybės tarnautojas, garsios rinktinės futbolininkas, top-
modelis. Tačiau negalime savęs tapatinti nei su mūsų talentais, nei su do-
rybėmis. Mes esame Tėvo vaikai, jis mus myli ne dėl talentų, ar dorybių, o
dėl mūsų pačių, nes mus įsivaikino amžiams. 

Knyga galite įsigyti ,,Drauge”. Jos kaina 6 dol. Persiuntimas 3 dol. Illinois gy-
ventojai prideda 9.25 proc. valstijos mokesčių. 

Jacques Philippe „Vidinė laisvė“ iš pran-
 cūzų k. vertė Tomas Viluckas. – Vilnius:
Ka  talikų pasaulio leidiniai, 2005.
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Krovinių pervežimo
kompanija ieško

patyrusio dispečerio. 
Tel. 224-619-7312

SIŪLO DARBĄ

FOR SALE

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

širDies ir kraujaGysLiŲ LiGosChirurGai

ViDaus LiGos 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ GyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPėnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

skausMo GyDyMas

Pigiai parduodu
naują „full” dydžio lovą su

čiužiniu ir rėmu.
Tel. 312-492-8795

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Ar jūs turite vasarnamį Michigan
(Union Pier, New Buffalo, t. t.), kuris ne-
naudojamas? Jei norite išnuomoti vasa-
ros savaitgaliams (arba ilgesniam laikui)
visą namą arba tik kambarį, prašau skam-
binkite tel. 773-818-3981.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieš-
ko darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV
pilietė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-330-0092.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-709-5990. 

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja.
Tel. 773-691-3796

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai.
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
vairuoja. Tel. 773-449-0929.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų 

lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.
Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

tel: 773-585-9500 

akiŲ LiGos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

,,Gintarinio obuo liuko” premija

Atkelta iš 7 psl.

–  Ar turi savo mokymo sistemą? Jei-
gu taip, papasakok apie ją. 

– Kaip jau minėjau, septynerius
me tus dirbau Montessori mokyklėlėje
,,Žiburėlis”.  Iki šių dienų žaviuosi
Mon tessori mokymo būdu. Dėmesys
kiekvienam vaikui  kaip asmenybei,
mokymo priemonių pritaikymas vai ko
žingeidumo lygiui  – tai lyg stebuk lingi
prisilietimai, kurie palieka ne iš dildo-
mą pėdsaką  asmenybės vysty męsi ir
tarsi nepastebimai pasėja ma žųjų gal-
velėse žinias. Tarp ketur me čių vaiku-
čių vystymąsis ir žinių lygis dar labai
skirtingas, todėl klasėje viskas išdės-
tyta taip, kad visi galėtų surasti kažką,
kas atitiktų jų poreikius. Medžiagos iš-
dėstymas,  kiek tai  įmanoma padary-
ti, žinant, kad vai ku čiai ateis tik vieną
dieną per sa vai tę, yra paremtas Mon-
tessori mo kymo būdu. Vaikai lavina si
darydami  įvairius mokomuosius dar-
 belius, juos išsirinkdami patys.  Tai ne
tik tur tina  jų žinias, bet ir ugdo sava-
ran kiškumą, sugebėjimą surasti spren-
 dimus, skatina  laisvą  tarpusavio ben-
d ravimą.

Kiekvienas šeštadienis turi  savo
temą, su kuria susiję bendri  užsiėmi-
mai, projektai daromi grupėje. Kal bė-
jimas lietuviškai yra vienas svarbiau-
sių tikslų klasėje. Atėję į mokyklėlę,
vaikučiai turi galimybę papa sa koti,
ką jie veikė per savaitę, pasidalina sa -
vo planais šiai dienai.  Skati ni mas

kalbėti, leidimas  vaikamas nuspręsti,
ką jie nori papasakoti,  išjudina net ir
pačius nedrąsiausius.  Po kelių šešta-
dienių jie drąsiai stovi prieš draugus ir
dalinasi savo įs pūdžiais. 

– Kokie dalykai Tau suteikia džiaugs-
mo, prasmės pojūtį? 

– Prasmę galime surasti aplink
mus įvairiomis formomis. Jaučiuosi la-
bai prasmingai praleidusi sekmadie nio
rytą, kai visą valandą telefonu prakal -
bu su savo tėveliais. Taip pat tikiu, kad
ištiesta pagalbos ranka draugui, pietūs
su šeima ar valanda su knyga rankose
– visa tai gyvenimo spalvos, kuriančios
prasmę, leidžian čios džiaugtis, mo-
kan čios ieškoti ir skatinančios eiti
pir myn. 

– Ko palinkėtum savo mokiniams ir sau
pačiai?

– Ne kiekviena diena yra gera,
bet kiekvienoje dienoje yra kažkas ge -
ro. Mokėti pasidžiaugti, mokėti  įver-
tinti tai, ką turime, o ne dejuoti, prisi-
minus,  kad kažkada buvo geriau  – ko
gero vienas  didžiausių turtų.  Aš vis
dar mokausi  pati,  to linkėčiau ir ki-
tiems. Nuostabus dalykas, kaip vis-
 kuo moka džiaugtis vaikai! Tad lin kiu
jiems neprarasti to sugebėjimo. Tegul
gyvenimo spalvos ir jiems, ir mums vi-
sada lieka tokios ryškios ir žaismingos,
kokias jas mato ketur mečių akys.

Kalbino Laima Apanavičienė

Giedrė Starinskienė veda pamokėlę keturmečiams.

DRAUGAS NEWS
Naujas mėnesinis laikraštis

angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau,
savo vaikams, draugams, vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams
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MŪSŲ  STALUI

Saulės
pabučiuotas 

Šis apelsininis pyragas yra Omaha lietuvių
numylėtas kepinys. Daria Blazauskas pyra-
go receptą pasiūlė įtraukti į Omaha lietuvių
moterų klubo virimo knygą, kuri buvo iš -
leis ta 2011 metais. Klubo narės sutiko pasi-
dalinti su mūsų skaitytojais šiuo vasariniu
receptu.  

Reikės:
6 uncijų skardinės (3/4 puoduko) šaldyto apelsinų
sulčių koncentrato (atšildyti)
2 puod. miltų
1 puod. cukraus
1 šaukštelis kepimo sodos
1 šaukštelis druskos
1/2 puod. sviesto ar ,,Crisco” riebalų
1/2 puod. pieno
2 kiaušiniai
1 puod. razinų
1/3 puod. smulkintų graikiškų riešutų

Darbas:
Įkaitinti orkaitę iki 350 laipsnių. Kepimo indą (13x9
in.) ištepti riebalais ir apibarstyti miltais. Į didelį
dubenį  įpilti pusę apelsinų koncentrato, sudėti liku-
sius produktus ir gerai išmaišyti. Paruoštą tešlą
supilti į kepimo indą. Kepti 40-45 minutes. Išėmus
pyragą iš orkaitės, aplaistyti likusiu apelsinų kon-
centratu. 

Riešutų, cukraus ir cinamono mišinys:

1/3 puod. cukraus
1/4 puod. smulkintų graikiškų riešutų
1 šaukštelio cinamono

Viską sumaišyti ir apibarstyti iškeptą pyragą.

pyragėlis

Omaha lietuvių moterų klubo
40 metų jubiliejaus šventė

ALDONA TANNER

Š.m. gegužės 18 d. Omaha lietuvių moterų klubas pa-
minėjo savo 40-ties metų veiklos sukaktį ypatingais
pusryčiais Šv. Antano bažnyčios parapijos salėje,

Omaha, Nebraska. Jubiliejų  minėjome mėnesį anksčiau, nes
š. m. birželio mėn. arkivyskupija uždarys Omaha lietuvių pa-
rapiją ir bus aukojamos paskutinės šv. Mišios.

Omaha lietuvių moterų klubas buvo įkurtas 1974 m.
dviejų veiklių lietuvaičių – Danutės Sulskienės ir Virginijos
Drukteinytės-Inglis. Klubo tikslai per visus gyvavimo metus
nesikeitė: išlaikyti lietuvišką paveldą ir puoselėti lietuvių
kultūrą. 

Ką nuveikėme per klubo ilgą is-
toriją? Pravedėme daug lėšų tel-
kimo vajų. Ruoš dami blynų pusry-
čius ir lietuviškus pietus ne tik
vaišinome Omaha, Nebraska, lie-
tuvius, bet ir parėmėme lietuviš-
kas labdaros organizacijas.  Pa-
 ruo šėme ir išlei  dome kulinari-
jos knygą: ,,Omaha Lithua nian
Wo men’s Club Family Favorite
Recipes”. Suren gėme audimo
ir kalėdinių šiaudinukų kū-
rimo pamokas. Atgaivinome
1967 m. uždarytą lituanistinę
mo kyklą. Ją rėmėme iki 2008
m. Ji buvo uždaryta dėl mo-
kinių stokos. Klubo narės
lan  kydavo vienišus vyres-
nio am žiaus parapijiečius,
negalinčius išeiti iš savo
namų, ar gyvenančius se-

nelių prieglaudose. Visa tai darėme pa-
kilia nuotaika, vieną kitą paremdamos, nuolat galvo-

damos, kaip prisidėti prie Omaha lietuvių bendruomenės gerovės.

Per Jubiliejaus pusryčius, klubo patyrusios šeimininkės parodė savo kulinarinius
sugebėjimus ir itin vaišingą dvasią. Įprastiniai pusryčių patiekalai buvo paįvairinti daržovių ir vaisių miš-
rainėmis, buvo siūloma atsigaivinti mimosos gėrimais ar lietuvišku alumi. Gurkšnodami kavą, svečiai
gardžiavosi tai progai iškeptu tortu, kurį  apipavidalino Nellie Sudavičius-MacCullum.

Iš k.: Dalija Korte, Elle Cotton, Marilyn Mackevičius, Julia Hoult ir Daria Blazauskas.

nuotraukose
nuo viršaus: 

Danutės Sulskienės ir Vir-
ginijos Druktei ny tės -Ing-
lis (klubo steigėjos) pir-
mas pakvietimas į moterų
klubo susirinkimą, 1974
m. 

Klubo narės Irene Matz ir
Virginija Inglis ruošia įda-
rytus lietinius. 

Omaha lietuvių klubo na-
rės 1980 m.

Žemiau – narės švenčia
klubo 40 m. sukaktį Oma -
ha Šv. Antano parapijos
salėje.

Iš k.: Marilyn Mackevičius, Elle Cotton su anūkėmis, Dalija Korte, Julia Hoult, Margarita
Hathaway, Aldona Tanner, Dalia Sudavičius ir Sue Mehaffey.
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www.draugas.org/mirties.html

Iškeliavo į Amžino Tėvo namus 2013 m. birželio 9 d.
Tai buvo begaliniai skaudi diena žmonai Vidai; vaikams –

Auksei su šeima, Ninai, Laimai su šeima, Jonui su žmona, Ginai
su šeima, seserims Irenai Reventienei su šeima, Zinai ir gimi-
 nėms Californijoje bei Lietuvoje.

Tavęs, mylimas Algi, niekuomet nepamiršime, melsimės už
tave ir lauksime valandos, kol vėl Amžinybėje susitiksime. Šia
skau  džia proga šv. Mišios bus aukojamos Brooklyn’o lietuviškoje
Apreiškimo bažnyčioje sekmadienį, 2014 m. birželio 8 d. 10 val.
ryto. Po šv. Mišių šeima, giminės ir pažįstami kviečiami į St.
Charles kapines Long Island’e, kur bus šventinamas a. a. Algio
paminklas. Po to – pietūs, toje pačioje vietoje, kur buvo po laido-
tuvių. Norintys dalyvauti pietuose, malonėkite pranešti Jonui
Jankauskui 718-640-7417 iki birželio 1-os dienos.

Amžiną atilsį duok Algiui, Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegu
jam šviečia. Ilsėkis ramybėje, mylimasis!

Vida Jankauskienė su šeima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALGIS 

JANKAUSKAS

A † A
EMILIJA PAUŽUOLIENĖ

VAITKEVIČIŪTĖ
Mirė 2014 m. gegužės 24 d.
Gimė 1922 m. kovo 10 d. Lietuvoje.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnus Rimantas su žmona Pat -

ricia; sūnus Algirdas su žmona Judy, sūnus Linas su žmona
Carrie; anūkai Nicholas Paužuolis su žmona Gisella, Thomas ir
Nicole Jackson, Lindsey Bartlett su vyru Jacob; Anthony ir Do -
mi nic Paužuolis; proanūkai Liliana Paužuolytė, Emma ir Ellie
Bartlett, daug dukterėčių ir sūnėnų.

A. a. Emilija buvo pašarvota antradienį, gegužės 27 d. nuo 3
val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont ir trečiadienį, ge -
gu žės 28 d. 9 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar -
quette Park, kurioje 10 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių velionė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti šv. Mišioms.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba www.pet-
kusfuneralhomes.com

A † A
BIRUTĖ RYGERTIENĖ

KALVĖNAITĖ
Mirė 2014 m. gegužės 22 d.
Gimė 1920 m. lapkričio 5 d. Lietuvoje, Kupiškyje.
Gyveno Lake Thunderbird, Putnam, IL.
Nuliūdę liko: duktė Rugilė Šlapkauskienė su vyru Algiman -

tu; sūnus Gediminas su Joan O’Neill; anūkai Rugilė Šlapkaus -
kaitė-Wathen su vyru Robert ir Gintas Šlapkauskas; proanūkai
Darius Maximilius ir Ingrida Wathen; brolis Henrikas Kal -
vėnas.

Velionė buvo žmona a. a. Vinco, sesuo a. a. Zinos Kal ve lie -
nės ir Gedimino Kalvėno.

A. a. Birutė pašarvota ketvirtadienį, gegužės 29 d. nuo 4 val.
p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 30 d. 9:30 val. ryto iš
Petkus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jur -
gio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mi šios. Po šv. Mišių a. a. Birutė bus palaidota Šv. Kazimiero
kapi nėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti „Vaiko Vartai į mokslą” organi-
zacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Buvusiam Ateitininkų Šalpos fondo pirmininkui

A † A
ŠARŪNUI UŽGIRIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai AUDRO-
 NEI; sūnui ARĖJUI su žmona COLLEEN ir vaikai-
 čiais ŠARŪNU ir KOVU; sūnui VAIDUI su žmona
JU LIA ir vaikaičiais EMMA ir PETER; dukrai
AIDEI su vyru DAVID FITCH ir vaikaičiais LINU ir
ŪLA; sū nui KAROLIUI; broliui EGIDIJUI su žmona
IRENA ir šeima; seseriai OTILIJAI su vyru GINTA-
RU BAR KAUS KU ir šeima bei visiems giminėms ir
artimie siems.

Ateitininkų Šalpos fondo taryba ir valdyba

Raminta Sinkus, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę „Drau go”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai
remiate.

Petras T. Norkus, gyvenantis Palm Desert, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Aldona Steponavičienė, gyve nanti Woodridge, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Labai Jums ačiū už paramą.

Elena Majauskienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

A † A
DANUTEI SEMAŠKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui LIUTA VE-
RUI ir visiems artimiesiems.

Stasys ir Milda Tamulioniai

Žmonai
A † A

EMILIJAI PAUŽUOLIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų bendradarbį
ANTANĄ PAUŽUOLĮ, sūnus RIMANTĄ, ALGIRDĄ ir
LINĄ su šeimomis bei gimines ir kartu liūdime.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centras
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� Gegužės 31 d., šeštadienį, vyks  JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) Vidurio Va-
karų apygardos metinis suvažiavimas.
Kviečiami LB apylinkių pirmininkai, val-
dybų nariai ir apylinkių metinio susirinkimo
metu išrinkti delegatai. Suvažiavimas
vyks  Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
(14911, 127th St. Lemont, IL
60439), Maironio lituanistinės mokyklos
didžiojoje salėje (# 121), prie rytinio
įėjimo (E). Registracija – 9:30 val. r., su-
važiavimo pradžia – 10 val. r.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44 St., Chicago, IL), septintąjį Velykų sek-
madienį, birželio 1 d., 10 val. r., Eucha-
ristijos šventimą atnašaus kun. Jaunius
Kelpšas. 15 minučių prieš šv. Mišias kal-
bėsime Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Po pa-
maldų – kavutė parapijos salėje. Šiuo metu
parapija švenčia savo 100 metų jubiliejų.
Primename, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8
val. r., šv. Mišios yra aukojamos lietuvių
kalba. Kviečiame visus dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
joje, (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL), sekmadienį, birželio 1 d., po 11 val.
r. šv. Mišių vyks draugiškas pabendravimas
parapijos salėje. 

� Birželio 1 d., sekmadienį, Ateitininkų
namuose ruošiama gegužinė. Pradžia 12
val. p. p. Jūsų lauks skanūs lietuviški pie-

tūs ir A. Barniškio atliekamos dainos, pui-
kūs pokalbiai bei diskusijos su naujais ir
senais draugais gaivinančiame ąžuolų pa-
vėsyje. Adresas:1380 Castlewood Dr., Le-
mont, IL 60439.

� ,,Egle’s Danceworld” studija kviečia
jus į ,,Gimtadienio puotą” 127 gatvėje!
sekmadienį, birželio 1 d. PLC Riškus sa-
lėje. Atvykite atšvęsti studijos 5-erių metų
jubiliejų. Pradžia 2 val. p. p. Dėl smul-
kesnės informacijos kreipkitės tel. 630-
430-4216. 

� Sekmadienį, birželio 1 d., 3 val. p. p.
bus rodomas Emilio Vėlyvio filmas ,,Redi-
rected”, Muvico kino teatre, 9701 Bryn
Mawr, Rosemont, IL. Bus proga susitikti su
režisieriumi. Bilietai parduodami ,,Lietu-
vėlėje”, tel. 630-324-6811; ,,Lithuanian
Plaza”, tel. 708-599-9866; ,,Smilgoje”,
tel. 630-427-0929.

� Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate New York, birželio 5 d. vyks As-
tos Bublienės keramikos darbų ir Povilo
Mečio tapybos darbų paroda.

� Neringos stovyklavietėje birželio 7–8 d.
ruošiamas ,,Talkos savaitgalis”.  Laukiame
talkininkų, kurie padėtų paruošti stovykla-
vietę vasaros sezonui. Apie savo dalyva-
vimą pranešti vedėjai Reginai: regina@ne-
ringa.org arba tel. 978-582-5592. Dau-
giau žinių tinklalapyje http://neringa.org

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

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

THE LAW
OFFICE OF
AnDRIUS
SPOKAS

Apsilankykite
,,Draugo”

tinklalapyje
www.draugas.org

www.draugas.org/kalendorius

KViEČiamE dalYVaUti arcHYVŲ sEminarE
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA, LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHY-
VAS, JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS ARCHYVŲ REIKALŲ KOMITETAS,

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS

2014 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d.
lituanistikos tyrimo ir studijų centras (ltsc)

5600 s. claremont ave. chicago, il 60636-1039

ARCHYVų SEMInARO PROGRAMA
Pirmoji seminaro diena, gegužės 31 d.

9:00–10:00 Dalyvių registracija 
10:00–10:15 Seminaro atidarymas 
JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė archyvų reikalams Dalė Lukienė, 
Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis

I sesija
BEnDRIEJI ARCHYVų VALDYMO KLAUSIMAI

10:15–11:00 Archyvo samprata ir reikšmė. 
Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis

11:00–11:45 Archyvų atrankos ir saugojimo aspektai.
Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis,
Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys 

11:45–12:00 Diskusijos ir kavos pertrauka

II sesija
DOKUMEnTų TVARKYMAS IR APRAŠYMAS

12:00–12:45 Popierinių dokumentų tvarkymas. Lietuvos centrinio valstybės archyvo
Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėja Sigita Baranauskienė

12:45–1:45 Pietų pertrauka 

1:45–2:45 Dokumentų aprašymas, klausimyno apie saugomus archyvus 
pildymas diskusijos. Lietuvos centrinio valstybės archyvo Dokumentų 
skaidos skyriaus vedėja Džiuginta Stankevičienė

2:45–3:15 Elektroninio pašto žinučių tvarkymas ir saugojimas.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys

3:15–3:45 Vaizdo ir garso dokumentų tvarkymas, aprašymas ir saugojimas.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys

3:45–4:15 Kartografinių dokumentų (žemėlapių) aprašymas ir saugojimas
Lietuvos centriniame valstybės archyve. Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo Dokumentų skaidos skyriaus vedėja Džiuginta Stankevičienė

4:15–5:00 Diskusijos

III sesija
Antroji seminaro diena, birželio 1 d.

MEnO KŪRInIų IR KOLEKCIJų TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

9:00–9:45 JAV lietuvių archyvuose saugomų meno kolekcijų apžvalga.
Apskritojo stalo diskusija

9:45–10:30 Išeivijos fondo komplektavimas, kolekcijos, jų apskaita, tvarkymas ir 
saugojimas. Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujausių laikų skyriaus 
vedėja Irena Mikuličienė 

10:30–11:15 Vasario 16-sios Akto signatarų archyvų paieška, jų panaudojimas 
Signatarų namų ekspozicijos plėtimui bei švietimo programos 
rengimui. 
Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namų vedėja Meilutė 
Peikštenienė

11:15–11:45 Diskusijos ir kavos pertrauka

IV sesija
DOKUMEnTų UnIKALUMAS IR Jų TVARKYMO PATIRTIS

11:45–1:00 Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) saugomo Pasaulio lietuvių
archyvo esamos situacijos apžvalga: DP Stovyklų archyvinis rinkinys.
LTSC valdybos pirmininkas Augustinas Idzelis
LTSC archyvų būklės apžvalga. LTSC vykdomoji vicepirmininkė Kristina
Lapienytė
Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) saugomų dokumentų 
esamos situacijos apžvalga. ALKA valdybos pirmininkė Mirga 
Girniuvienė, ALKA valdybos sekretorė Dalė Lukienė

1:00–2:00 Pietų pertrauka

2:00–2:30 Archyvinių dokumentų ir jų aprašymų publikavimas internetinėje 
erdvėje. Vietovardžių ir asmenvardžių rašymo ir jų paieškos 
problematika. Tezaurų naudojimas. Diskusijos
Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis

2:30–3:00 Lietuvos duomenų bazių ir informacinių sistemų panaudojimas.
Lietuvos vyriausiasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis,
Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys
Diskusija: Ateities galimybės sudaryti ir naudoti užsienio lietuvių archyvų
vieningą duomenų bazę. 

3:15–3:45 Baigiamosios diskusijos, klausimai, nutarimai 
Seminaro uždarymas

4:00–5:30 Dr. Tomo Remeikio bibliotekos atidarymas. 
Priėmimas. LTSC tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas

Garbės konsulas dr. Jonas Prunskis (d.) susitiko su tris kartus Formulės-1 mašinų
lenktynių čempionu  Sir Jackie Stewart per 2014 m. Monte Carlo Grand Prix lenty-
nes. Konsulas J. Prunskis susitikimo proga įteikė jam lietuvišką juostą.


