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Ne mažai turįs, bet daug norįs yra neturtingas – Seneca
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Bostono praeitis, dabartis
ir ateitis – 4 psl.

Prieš filmą – lietuvio 
muzika – 11 psl.

Respublikonai užsitikrino persvarą Kongrese

Iš k.: inžinierius Algirdas Marchertas, biologas Ramūnas Stepanauskas, istorikė Katarzyna Korzeniewska-Wolek ir kalbininkė
Laimutė Balodė. Gedimino Savickio nuotr.

Padėkos mokslininkams, 
nepamirštantiems savo šaknų

Lapkričio 4 dieną Švietimo ir mokslo ministerijos
Ovaliojoje salėje rinkosi solidi publika – žymiausi
mokslininkai, politikai, mokslo įstaigų vadovai, uni-

versitetų rektoriai, buvę bendramoksliai ir bendradarbiai,
visi besidomintys Lietuvos mokslu, nemažas būrys ra-
šančių, kalbančių ir rodančių žurnalistų, laidų vedėjų.
Mokslo elitas atėjo pagerbti jau aštuntą kartą užsienyje
gyvenantiems lietuvių kilmės bei Lietuvos pilietybę tu-
rintiems mokslininkams teikiamų mokslo premijų lau-
reatų. 
2014 metais komisija už tarptautinio lygio mokslo pasi-
ekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva apdovanojo ke-

turis užsienio lietuvius. Mokslo premijas gavo Latvijoje
gyvenanti kalbininkė Laimutė Balodė, istorikė Katarzy-
na Korzeniewska-Wolek iš Lenkijos, inžinierius Algirdas
Marchertas ir biologas Ramūnas Stepanauskas iš JAV.
Šiomis premijomis siekiama paskatinti užsienyje dir-
bančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo am-
basadoriais, puoselėti lietuvybę, aktyviai dalyvauti už-
sienio lietuvių bendruomenių veikloje, o taip pat – su iš-
kiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lie-
tuvos visuomenę ir siekti, kad jie palaikytų glaudžius ry-
šius su Lietuvos mokslo bendruomene. – 3 psl.

Lapkričio 4-tos dienos
rinkimuose Ameri-
koje Respublikonų

partija padidino savo dau-
gumą Atstovų Rūmuose, su-
rinkdama bent 12 naujų
mandatų, ir taip pat tapo
daugumos partija Senate,
padidinusi savo mandatų
skaičių nuo 45 iki bent 52.
Respublikonai išnaudojo
rinkėjų nusivylimą dabar-
tine Washingtono valdžia
bei nepopuliariomis Prezi-
dento Barack Obama ad-
ministracijos politikos prie-
monėmis ir pirmąkart nuo
2006 metų susigrąžino
Kongreso kontrolę.  

„Barack Obama vidaus
politikoje bus gana su-
kaustytas. Užsienio politi-
koje prezidento galios yra
ypatingos, todėl nepaisant
pokyčių Kongrese užsienio
politikoje didelių permainų
nebus”, – trečiadienį sakė
Vilniaus universtiteto Tarp-
tautinių santykių ir politi-
kos mokslų instituto do-
centas Kęstutis Girnius.
Anot K. Girniaus, Prezi-
dentas Obama praktiškai
neturės galimybių sėkmin-
gai teikti naujas vidaus po-
litikos iniciatyvas, o jo ga-
lios bus sutelktos ties veto
teise respublikonų pasiūly-
mams. Pasak politikos eks-

perto, JAV politika artimiau-
sius dvejus metus priklausys
nuo to, kokią poziciją pasi-
rinks respublikonai – ar
įkvėpti pergalės laikysis
griežtai, ar rengdamiesi 2016
metų prezidento rinkimams
bus pasiryžę kompromisams,
kad įtikintų nuo politinių ne-
sutarimų Washingtone pa-
vargusius rinkėjus.  – 15 psl. Demokratas D. Durbin išsaugojo vietą Senate
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Mirtis – vartai į amžinybę
Apreiškimo knygoje skaitome – Dievas visiems
laikams sunaikins mirtį ir nušluostys kiekvie-
ną ašarą nuo mūsų akių. Apie mirties slėpinį
kalbamės su Panevėžio vyskupu emeritu
Jonu Kaunecku.

Neseniai minėjome Visų Šventųjų ir Vėlinių šventes.
Kapinių miesteliai liudijo daugelio išėjusiųjų paslaptis. Ir
mums iškyla klausimas – kas yra ta mirtis? Kodėl net ti-
kinčiajam kartais ji būna tokia baugi?

Aš nepasakyčiau, kad baugi. Dauguma tikin-
čiųjų tiesiog sąmoningai laukia mirties. Mano 97-
erių metų teta sako – aš kasdien meldžiu, kad Die-
vas pasiimtų. Aš asmeniškai nė trupučio mirties ne-
bijau ir gali Dievas kad ir dabar ateiti. Man rodos

mirties bijo žmonės, kurių silpnas tikėjimas. Jie
stengiasi visokiomis linksmybėmis, alkoholiu už-
liūliuoti save. Neseniai skaičiau vokiečių mąstyto-
ją, filosofą Peter Wust. Jis universitete skaitydamas
paskaitą studentams sakydavo: „Aš kasdien mel-
džiuos, kad vis artėčiau prie amžinybės. Kad būčiau
tą valandą pasiruošęs, o numiręs nebūčiau toli
nuo tos Meilės, kuri viską apima, viską degina. Jei-
gu aš būčiau toli, kokia man būtų kančia.” Jis kal-
bėjo apie skaistyklą, nes jei būtų pragare, tai išvis
Dievo neregėsi. Vokietijoje maždaug pusė žmonių
netiki pomirtiniu gyvenimu. Jie gyvena baimėje.

Anksčiau aukodamas šv. Mišias bažnytkaimyje

pastebėjau, kad žmonės aplankę artimųjų kapus, at-
eina į pamaldas. Šiais metais lankiau savo artimųjų
kapus Daujėnuose Pasvalio rajone. Po pamaldų su
procesija ėjome į kapines, o ten gal dešimt kartų dau-
giau žmonių. Aš jiems sakiau, kad ne tos gėlės, ne žva-
kės, bet malda už mirusiuosius svarbiausia. Deja, grį-
žus į Bažnyčią nei vienas žmogus neatėjo. Jie matyt
bijo mirties. 

Šių dienų pasaulis gyvena begaliniu skubėjimu. Mūsų
gyvenimo tempas daug didesnis nei XX a. pradžios žmo-
nių. Gal tas didžiulis gyvenimo greitis įjungtas pabėgti nuo
minties apie mirtį? Juk mirties akivaizdoje, jos neišven-
giamybėje žmogus turėtų apmąstyti dėl ko jis gyveno, kur
link skubėjo...

Kai važiavau į Daujėnus, nustebau, kiek viso-
kiom kryptim važiuoja mašinos. Kai kuriuos pakal-
binau. Žmonės sakė – norime aplankyti visus arti-

mųjų kapus. Net kapus aplankyti skuba. O aš pasa-
kiau – čia mano tėvai palaidoti ir aš tik juos aplan-
kiau. Ir tai pirmą kartą per Visų Šventųjų dieną. Žmo-
nės nori kuo daugiau kapų aplankyti. Bet ir prie kapo
juk turėtum sustoti, susimąstyti – ar aš buvau geras
mirusiems, kokie buvo konfliktai, kaip galėčiau
jiems padėti, kad jie pasiektų greičiau Dangaus lai-
mę. Ir apie save reikėtų susimąstyti, nes visų mūsų
laukia mirtis. Žmonės labai dažnai tiki reinkarnacijos
teorija. Galime gyventi visokiais malonumais, o ki-
tame gyvenime atgimsime ir gyvensime kitaip. To-
kiu būdu bando nuslopinti tą mirties baimę.

Bažnyčia leidžia mirusiojo kūną sudeginti. Tačiau kai
mirusiojo pelenai yra išbarstomi į jūrą  ar kitur, nebelieka
jokio ženklo, kad kažkada gyveno žmogus...

Bažnyčia pelenų išbarstymo net nelaiko laido-
tuvėmis. Leidžiama laidoti su karstu arba urna. Jei-
gu pasidedama kambaryje arba barstoma, tada lai-
dotuvių apeigos neatliekamos. Kiti teisinasi – kiek
kare žūsta, ir jų kūnai nerandami. Bet čia juk ne-
laimės atvejai. Jeigu mirusiojo pelenus išbarstytų,
kapų negalėtų lankyti. Nesusimąsto taip darydami.

Ar jums teko laidoti jaunus žmones? Dažnai žmonės
kaltina Dievą, kodėl jis toks neteisingas, taip anksti nutraukė
gyvenimo siūlą...

Gana daug. Laidojau vieną 17 metų mergaitę, mi-
rusią nuo kraujo vėžio. Ji net abitūros egzaminų ne-
sulaukė, iškart po šimtadienio numirė. Vienas į ka-
riuomenę buvo pakviestas, lygintuvu lygino kelnes
ir jį nutrenkė elektra. Net kūdikių yra tekę laidoti. 

Pasaulis dažnai priekaištauja – kodėl miršta kū-
dikiai, kodėl Dievas leidžia. Čia yra nuodėmės pa-
darinys. Nes žmonės nesąžiningai gyvendami, ne-
tausodami gamtos, maistui auginti naudoja chemi-
kalus. Visa tai skatina vėžį, trumpina gyvenimą. Mo-
kyklose du trečdaliai vaikų nesveikų. Kas sugadino
gamtą? Žmogus. Negi Dievas eis ir taisys žmonių klai-
das? 

Kaip Kristaus pergalę prieš mirtį liudija šių dienų šven-
tieji?

Net ir sunkiausiose ligose aš matau ir šių dienų
šventuosius. Užsimušė girtas vienas jaunuolis. Jo
draugas nutarė nė lašo alkoholio nebegerti. Per 18-
ą gimtadienį draugai surengė jam šventę su alkoho-
liu. Jis stikliuką keldavo prie lūpų, tačiau neišger-
davo. Manęs jis klausė – ar didelė nuodėmė, kad aš
vaidinau geriantį, bet negėriau. Ar tai nėra šventas
pasiryžimas?

Jis taip daro, nes tiki amžinuoju gyvenimu. O jei-
gu man taip atsitiks, kaip aš stosiu prieš Dievo teismą,
kaip aš prisikelsiu pasaulio pabaigoje? Viena mote-
ris man per išpažintį sako – labai skauda naktį są-
nariai, aš dejuoju. Gailiuosi, gal kažką prižadinau.
Aš negeriu vaistų nuo skausmo, skausmą aukoju už
šioje žemėje padarytas nuodėmes, kad savo skaistyklą
šioje žemėje išgyvenčiau ir mirus galėčiau eiti į Dan-
gų. Liudija jos tikėjimą amžinybe. Ar ne šventas pa-
sitikėjimas? O kiek krikščionių miršta už tikėjimą
Afrikoje, musulmonų kraštuose. Galvas nupjauna ti-
kintiesiems, reikalauja atsisakyti tikėjimo. Jie sako
– jeigu dabar nužudysi, aš amžinai pas Dievą gy-
vensiu. Šventieji net mirdami liudija tikėjimą. Ti-
kėjimas amžinuoju gyvenimu ir duoda tokios jėgos. 

Kalbėjosi Renata Žiūkaitė

Vysk. Jonas Kauneckas: Ne tos gėlės, ne žvakės, bet malda už mirusiuosius svarbiausia



verčiais po pierėliais. 
Skaičiuok neskaičiavęs, vis tiek nenustatysi, kas

naudinga ir kas – nuostolinga. Juk Rusija kariauja,
bet ne prekiauja. O mes norime tik pre kiauti. Rusijai
nusispjauti į savo pilie čių ekonominę gerovę. O
mums rea lios piliečių pajamos – vienas iš svar-
biausių rodiklių. Nuspręsime nesta tyti energetinę
nepriklausomybę nuo Rusijos stiprinančių objektų,
Rusija tuoj pat pakels naftos ir dujų kainas, ir iro-
niškai besišpysantys, viską iš manantys ekonomis-
tai priekaištaus: „reikėjo statyti”. 

Pastatysime mūsų energetinę nepriklausomy-
bę nuo Rusijos stiprinančius objektus, Rusija, apimta
pyk čio, specialiai atpigins naftos ir dujų kaštus taip
įspūdingai, kad mūsų sta tybos tikrai atrodys ne-
reikalingos. Tada viską išmanantys, viską su pran-
 tantys mūsų ekonomistai ironiš kai šaipysis: „Mes
juk perspėjome – nereikėjo statyti”. 

Kodėl žurnalisto A. Klivečkos „Są mokslo teo-
rijoje” nekalbėta apie matus, kuriais naudą sveria
būtent dabartinis Kremliaus intrigantas ir kokiais
matais būtų galima jį pergudrauti? Vaizdingai ta-
riant, jei norime surasti atsakymą į klausimą, rei-
kia mums ar nereikia energetinę laisvę garantuo-
jančių objektų, ieškokime atsakymo V. Putino gal-
voje. Jei jis ir toliau vieninteliu argumentu laikys
jėgą ir šantažą, net ir labai brangūs alternatyvieji
energetinio apsirū pi nimo šaltiniai mums – ne per
bran gūs.

* * *
Beje, ar dar ilgai Rusiją valdys Vladimiras Pu-

tinas? Mūsų neturėtų guosti mintis, jog net V. Puti-
nas – lai kinas. Kokios garantijos, kad jam kritus, vis-
kas Rusijoje apsivers aukštyn kojomis? Žinoma, jei
Rusija atsisaky tų bent karinių ambicijų – būtų
šau nu. Bet tokios viltys – nepagrįstos. Net jei ome-
nyje turėsime viešojoje erd vėje pasirodžiusius pra-
nešimus, girdi, V. Putinas sunkiai serga.

Jau tris kartus pradėjusį kariauti V.
Putiną (antroji karinė kampanija prieš
Čečėniją, karas prieš Gruziją ir inter-
vencija į Ukrainą) greičiausiai pakeis pa-
našių nusiteikimų politi kas. Baltijos
valstybėms palankesni variantai – beveik
neįmanomi. Prisi menate, kaip Rusijos
demokratė Vale rija Novodvorskaja ra-
gino nesižavėti Rusijos opozicionieriaus
Aleksėjaus Navalno antikorupcine veik-
la ir ne rinkti jo į valdžią, nes A. Naval-

nas, ta pęs Rusijos vadovu, skriaustų kai my ni nes
valstybes ne mažiau kaip ir V. Putinas?

Dabar vokiškame leidinyje „Die Welt” pasirodė
dėmesio verta Filipo Piatovo publikacija, kurioje
stengiamasi giliau pažvelgti į Rusijos kalėji muose
politinio kalinio duoną beveik dešimt metų krim-
tusio Michailo Cho dorkovskio politines nuostatas.
Straips nio autorius pastebi, jog esa ma ženklų, jog nū-
nai Šveicarijoje gy venantis M. Chodorkoskis kate-
goriš kai neatmeta galimybės atsisės ti į prezidento
kėdę. Jei Rusijai pri reiktų M. Chodorkovskio pa-
tirties, žinių, su gebėjimų, jis, regis neatsisakytų tap-
ti Kremliaus valdovu. Bet ar jis, pakei tęs V. Putiną,
imtųsi demokratinių re formų? Klausimas – lyg ir ne-
reikalingas. Įmtųsi...

Bet į klausimą, ar būtų leidęs Šiau rės Kaukazui
atsiskirti nuo Ru sijos, atsakė, jog greičiausiai – ne.
Dėl Krymo okupacijos – labai panašios abejonės: V.
Putinas padarė klaidų, bet Krymo priklausomybės
klausimas – sudėtingesnis nei atrodo iš pir mo
žvilgsnio... M. Chodorkovskis ne slepia esąs Rusijos
nacionalistas.

* * * 
Spalio 30-ąją prorusiškas tele vi zijos kanalas

Russia Today atidarė dar vieną naujienų kanalą, skir-
tą už sienio auditorijoms. Tądien atidarytasis nu-
kreiptas į Didžiosios Brita ni jos žiūrovus. Britų vi-
suomenė pagrįstai sunerimusi – būsią daugiau ru-
siš ko melo.  

Kad nerimauja – puiku. Bet nerimauti – maža.
Derėtų dar žinoti, kaip būtų galima sulaikyti įsibė-
gėjusią Rusijos propagandos mašiną. Nes ilgai niui
rusiškojo melo nepastebin čiųjų stipriai sumažės.

Štai Lietuvoje jau ypač gausu te levizijos laidų,
filmų, koncertų, kurie ne gina lietuviškųjų interesų
arba juos gina itin abejingai, paviršuti niškai ir
primityviai.

Ne itin maloni pareiga – dirbti nie ko
pakeisti negalinčiu statistu. Tokia
žurnalisto dalia? Nieko kito mes ir

negalime nuveikti – sekame įvy kius, juos
analizuojame ir savo ver tinimus aprašo-
me. Bet ar daug skai tytojų susidomėjo mūsų
samprotavimais, kiek skaitytojų patikėjo
mū sų įžvalgomis? Galų gale ar į mū sų pa-
stabas atsižvelgė politikai, eko  nomistai,
kultūrininkai? Žodžiu, kokią įtaką mes da-
rome tiems, kurie mus skaito?

Nepaisant pesimistinių prog no zių, esą lietu-
viškojo žodžio pasau li niame informacijos okeane be-
veik ni kas negirdi, neturėtume pamiršti vil tingo po-
sakio, jog „lašas po lašo ir ak menį pratašo”. Jei mes,
lietuviai, ku rių vis dar – apie tris milijonus, suge-
bėtume susivienyti į kumštį, pajėgtu me duoti rim-
toką atkirtį bet kokio plauko ir sukirpimo antilie-
tuviš koms propagandoms.

Tiesa, susivienyti – vargu ar įma noma. Per
daug galingos jėgos mus skaldo. Ir vis dėlto neturi-
me kitų išei čių – kuo dažniau ir kuo garsiau kal bėti
apie lietuviškąsias aktualijas pa čiose įvairiausiose
tribūnose ir pa čiomis įvairiausiomis kalbomis.

Štai praėjusią savaitę Arno Kli večkos vado-
vaujamoje „Sąmokslo teorijoje” ginčijosi tie, kurie
– už su skystintųjų dujų terminalą „Indepen dence”,
ir tie, kurie abejojo, ar šis pro jektas – finansiškai pa-
grįstas. Ži noma, prieš imdamasi amžiaus statybų,
Lietuva privalo žinoti, apsimoka ar nuostolinga tu-
rėti, sakykim, naują atominę jėgainę, siekti skalūnų
dujų verslo ir įsigyti SGD terminalą. Juk tai – mili-
jardinių investicijų reika lau jantys projektai. Sėkmės
atveju taptume turtingesni, labiau savimi pa sitikin-
tys, linksmesni. Nesėkmės atveju – galbūt pražūtų net
valstybė. Nes bankroto duobė būtų ypač gili. 

Tad ekonomistų Rūtos Vainienės ir Raimondo
Kuodžio susirūpinimas, ar tik SGD terminalas nebus
nuosto lingas, – sveikintinas. Tačiau ar sąži ninga į
„Independence” žvelgti vien ekonomisto akimis? 

Žinoma, idealiu atveju valstybės ketinimus tu-
rėtų lemti vien eko nomi nė analizė „brangu – pigu”.
Kairėje lėkš tutėje – išlaidos, dešinėje – pelnas. Bet
kaip suskaičiuoti privalumus bei nuostolius, jei
mes turime vieną iš labiausiai pasaulyje neprogno-
zuojamų partnerių – agresyviąją Rusiją? 

„Sąmokslo teorijoje” ironiškai šypsojęsi eko-
nomistai nekalbėjo apie Rusijos intrigas. Būtent
Kremliaus no ras bet kokia kaina mus parklup dyti ant
kelių visus ekonomistų skai čiavimus ir paverčia be-
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Ar mažėja rusiškojo melo
nepastebinčiųjų?
GINTARAS VISOCKAS

Atkelta iš 1 psl.

Pakilia Mozarto „Mažąja nakties
serenada” popietę pradėjo styginių
kvartetas. Švietimo ir mokslo minist-
ro pavaduotojas dr. Rimantas Vaitkus
pasveikino visus ir pasidžiaugė, kad
šie mokslininkai ne tik garsina Lie-
tuvą savo gyvenamose šalyse, bet ir da-
linasi sukaupta patirtimi bei žinio-
mis, visokeriopai padeda mokykloms,
kurios juos išaugino didžiais, garsiais
ir labai produktyviai dirbančiais as-
menimis. Anot viceministro, premija
yra padėka jiems už nenutrūkstamą
bendradarbiavimą su savo gimtinės
mokslo įstaigomis, paramą dabarti-
niams studentams. O baigdamas savo
iškilmingą sveikinimo kalbą, R. Vait-
kus ėmė ir ,,nustebino” visus susirin-
kusiuosius. Jis ,,apgailestavo”, jog mi-
nistras Dainius Pavalkis išvykęs ir
tikriausiai nespės į iškilmes, nors žur-
nalistams buvo žinoma, kad ministras
atostogauja ir darbe pasirodys tik kitą
savaitę... 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) atstovė Lietuvoje Vida Bandis
pasveikino laureatus PLB vardu: „Svei-
kinu jus, pasaulio lietuvių bendruo-
menės vaikus, ne tik už jūsų profesi-
nius pasižymėjimus, bet ir už tai, kad
jūs savo moksliniais pasiekimais iš-
garsinote Lietuvos vardą keliuose kon-
tinentuose. Mes džiaugiamės ir di-

džiuojamės jūsų moksliniais pasieki-
mais bei jūsų indėliu į Lietuvos moks-
lą. Jūs darbuojatės žmonijos labui ir
kuriat Lietuvos ateitį ir jos įvaizdį
pasaulyje. Šis pripažinimas kaip tik ir
įrodo mūsų mažos tautos potencialą ir
jos žmonių gabumus...”

Kiekvienas laureatas trumpai pa-
sakojo apie save, savo darbus ir pasi-
ekimus. 

Labai gyvai apie save pasakojo
kalbininkė Laimutė Balodė, dėstanti li-
tuanistiką Latvijos ir Helsinkio uni-
versitetuose. Ji laikoma viena geriau-
sių baltų tikrinių vardų specialistų pa-
saulio mastu. Filologijos daktarė taip
pat nuolat rūpinasi ir sėkmingai dirba,
kad suartėtų Baltijos regiono akade-
minės ir etninės bendruomenės. Savo
emocionalią kalbą ji iliustravo vai-
kystės nuotraukomis iš tremties vietų
Sibiro gilumoje, vienoje iš Baikalo
ežero salų.

Northern Illinois University pro-
fesorius emeritas Algirdas H. Mar-
chertas branduolinių reaktorių sau-
gumo klausimais konsultavo Nacio-
nalinę Argonne laboratoriją JAV ir
,,Shimizu” korporaciją, kaip Lietuvos
energetikos instituto konsultantas mo-
deliavo Ignalinos reaktoriaus konst-
rukcijų saugumą. Jis pasakojo apie
savo darbus atominių elektrinių sau-
gumo klausimais, apie darbą siekiant
Ignalinos AE saugumo, bendradar-

biavimą su Lietuvos mokslo įstaigomis,
pagalbą joms.  

Baltstogės (Lenkijoje) universiteto
docentė Katarzyna Korzeniewska–Wo-
lek įkūrė Lietuvos studijų centrą Kro-
kuvos Jogailaičių universitete. Socio-
logijos daktarė ne tik pati aktyviai da-
lyvauja šiuolaikinės Lietuvos istorijos
ir kultūros tyrimuose, bet ir yra į juos
įtraukusi daug lenkų mokslininkų ir
studentų, jos pastangomis vyksta Lie-
tuvos ir Lenkijos mokslininkų mai-
nai. Ji labai nuoširdžiai padėkojo ją,
kaip mokslininkę, išauginusiam se-
najam Vilniaus universitetui.

JAV Bigelow Laboratory for Ocean
Sciences dirbantis biologas Ramūnas
Stepanauskas – vienas pagrindinių
vienos ląstelės genomikos specialistų
pasaulyje. Ekologijos mokslų dakta-
ras aktyviai dalyvauja pasaulio lietu-
vių mokslininkus jungiančios asocia-
cijoje „Futura Scientia”, siekiančioje

tarptautinio Lietuvos mokslo konku-
rencingumo, taip pat rūpinasi jaunai-
siais Lietuvos tyrėjais sudarydamas
jiems tarptautinių stažuočių galimy-
bes.

Iš viso mokslo premijoms užsienio
lietuviai šiemet buvo pateikę 18 kan-
didatūrų. Kaip ir anksčiau, daugiausia
kandidatų paraiškų – šiemet devynių
– sulaukta iš JAV, po dvi paraiškas
gauta iš Lenkijos, Švedijos ir Vokieti-
jos, po vieną kandidatą pasiūlė Latvi-
ja, Šveicarija ir Venesuela.

Kandidatų paraiškas vertino Lie-
tuvos mokslų akademijos ekspertai, o
laimėtojus atrinko komisija, sudaryta
iš Švietimo ir mokslo ministerijos,
PLB, JAV Lietuvių Bendruomenės,
Lietuvos mokslų akademijos, Lietu-
vos mokslo tarybos, Prezidentūros ir
Užsienio reikalų ministerijos atstovų.

Švietimo ir mokslo ministerija iš-
kiliausiems užsienyje gyvenantiems
lietuviams mokslo premijas skiria jau
aštunti metai. Iki šiol premijas yra
gavę 25 mokslininkai.

Mokslo premijos dydis – 13 tūkst.
litų. Beje, ją visą profesorius emeritas
Algirdas H. Marchertas paskyrė kny-
goms iš JAV į Lietuvą atgabenimo iš-
laidoms padengti.  

Premijų laureatai savo pasieki-
mus visuomenei prisistatys skaityda-
mi viešas paskaitas.

Mokslininkus iš JAV –  dr. Algirdą
H. Marchertą ir dr. Ramūną Stepa-
nauską plačiau pristatysime kituose
„Draugo” numeriuose. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Padėkos mokslininkams

Algirdas H. Marchertas
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RYTYS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis

Buvę mokiniai, dabar – mokytojai

Per tiek metų mokykla labai pa sikeitė. Dauguma
dabartinių mokytojų yra gimę Lietuvoje. Daugelis
tėvų yra gimę čia, vaikai auga mišriose, pusiau lie-
tuviškose ar net nelietuviš kose šeimose. Lietuvių kal-
ba jau nebėra pirmoji kalba. 

Smagu, kad dirbti mokytojais, mo kytojų pagal-
bininkais ar administratoriais savo noru grįžta
buvę mo kyklos mokiniai. Mo-
kyklos naujasis iždininkas, buves
BLM mokinys, Ta das Petronis
prisimena: „Kai aš lan kiau li-
tuanistinę mokyklą, ji tuo me tu
buvo Pietų Bostone. Buvo ir įdo-
 mu, ir šiek tiek baisu kiekvieną
šeštadienį eiti į tokį didžiulį pa-
statą, ku riame lengva pasimesti.
Bet mokytojos mus labai saugo-
jo, prižiūrėjo. Ir, svarbiausia,
stengėsi, kad mes gerai išmok-
tume lietuvių kalbą, istoriją ir li-
teratūrą. Ir tikrai aš daug išmo-
kau. Kiekviena mokytoja paliko
gerą įspū dį.  

Mano sūnus šiemet lanko
antrą klasę ir pradeda daugiau
suprasti lie tuviškai. Aš noriu
parodyti jam, kad lietuviška kul-
tūra man yra labai svar bi ir kad
tam reikia pasiaukojimo. 

Aš esu skautų vilkiukų drau-
gi ninkas ir kartu su šauniais
pavaduotojais mes rūpinamės 13
vilkiukų!  Man tai – malonumas.
Atsimenu, kai aš bu vau jaunas
skautas, kaip buvo sma gu sto-
vyklauti, žvejoti, iškylauti. Svar-
biausia, iki šiol išliko užsimez-
gusios draugystės, mano geriausi
draugai šiandien yra lietuviai, su
ku riais kartu lankėme lietuvišką
mo kyk lą arba skautų užsiėmi-
mus. No riu, kad mano ir kiti
vaikai turėtų panašią patirtį”. 

Svajonė – kad visi galėtų
mokytis

Tadas Petronis šiemet BLM
iždi ninko pareigas perima iš
Lino Alins ko, kuris jau 6 metus,
anot Tado, „la bai sąžiningai”
dirba savo darbą. 

„Šiuos metus dar dirbsime kartu – pervesime
knygas į elektroninį formatą. Turime apie 70 užsi-
registravu sių šeimų ir dar apie 12 besimokan čių su-
augusiųjų klasėje.

Tėvų komitetas, administracijai rekomendavus,
balsuoja dėl mokes čio už mokslą dydžio. Tai yra pa-
grindinis mokyklos lėšų šaltinis. Kitos lė šos, už ku-

rias esame labai dėkingi – tai JAV LB švietimo ta-
rybos, A. Ka zickienės fondo pagalbas bei bendruo me-
nės narių dovanos.

„Mums labai svarbu gerai apmo kėti mokytojams.
Norime, kad jie vėl grįžtų mokyti. Mokykla turi būti
įdo mi vieta, kurioje vaikai, besimokydami, smagiai
leistų laiką. Turime daug įvairių renginių. Norime
naudotis šiuo laikine technologija, organizuoti dau-
giau tokių sėkmingų išvykų, kaip praėjusių dviejų

metų kelionės į Put namą ir
Kennebunkportą. Bet tam rei-
 kia pinigų”, – sako T. Petronis. 

Ne visos šeimos turi pa-
kankamai lėšų leisti savo at-
žalas į dar vieną mo kyklą. Di-
rektorės Gailos Narkevičie nės
graži svajonė – kad visi norin-
tys galėtų mokytis lituanisti-
nėje mokykloje. „Tai yra dau-
giau, nei mokykla.  Mes esame
pasaulio lietuviai. Mes – Bos-
tono lietuvių praeitis, dabartis
ir ateitis. Mes – mokiniai, mo-
kytojai, tė vai. Lietuvybė – tai
mūsų prigimtis, gyvenimo bū-
das ir pasirinkimas – toks
mūsų mokyklos šūkis. Aš labai
norėčiau, kad mes, kaip edu-
kacinė bendruomenė, sustip-
rėtume ir tikėtu me šia vizija”. 

Pamokoms ruošiasi ilgai

„Ką tik baigusi Šiaulių pe-
dago ginio instituto pradinio
mokymo specialybę ir  atvyku-
si į JAV, sužinojau, kad Bostone
yra lituanistinė mokykla ir iš-
kart susidomėjau, –  prisimena,
su pertraukomis nuo 1997 m.
mo kykloje dirbanti pradinukų
mokytoja Orinta Kalibatienė.
– Labai norėjau dirbti su vai-
kais. Pradėjau mokyti tre čią
klasę. Buvau jauna ir nepaty ru-
si. Mane ištiko kultūrinis šokas
– tada maniau, kad vaikai pras-
tai kal ba lietuviškai. O juk, pa-
lyginus su da bartine karta, jie

labai gerai kalbėjo lietuviškai!  
Bemokydama pati įgijau pa-

tirties. Mieliausia man dirbti
su vyresniais 3–4 klasių pradi-

nukais, kurie jau turi gerus skaitymo ir rašymo įgū-
 džius. Su jais jau galima padirbėti įvairesnėmis ir su-
dėtingesnėmis te momis”.

Orinta Kalibatienė 2008–2011 m. dirbo vaikų in-
ternetinio žurnalo „Eg lutė” redaktore ir pagelbėjo su
tinklapio kūrimu. Ji dažnai stovyklauja „Ne ringoje”.
Per aštuonerius metus sukaupta nemažai patirties ir
mokymo medžiagos. Pavasarį per mokyklos abitu-

DALIA SHILAS 

Jau 65-ąjį rudenį antroji pagal se numą JAV Bostono
lituanistinė mo kykla (BLM) vėl sukvietė lietuvai čius.
Po mokytojų iškeltomis tautinė mis juostomis į nuo-
mojamas mokyklos patalpas, kuriose lietuviška kal-
ba ir atributika laikinai nuspalvino pil ką amerikietišką
katalikų mokyklos aplinką, sugužėjo beveik 120
moki nių, per 20 mokytojų ir pagalbininkų, daug tė-
velių ir keletas svečių. Iškil min gąją dalį pradėjo ir vi-
sus pasvei ki no jau trečius metus mokyklai va dovau-
janti direktorė Gaila Narkevi čie nė. Susirinkusius
pasveikino JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto val-
 dybos (LB KV) Mokslo tarybos pirmi ninkė Regina Bal-
čaitienė, JAV LB KV iždininkas Juozas Kazlauskas, „Ne -
rin gos” stovyklos direktorė Regina Kulbytė-Marino
ir pavaduotoja Dana Vainauskienė bei Atlanto rajono
skau čių tuntininkė Paulita Alinskie nė.

Pasveikino Kazickų fondas

Didelio entuziazmo sulaukė Ka zic kų fondo di-
rektorės Neilos Baumi lienės pasveikinimas. Ji at-
vyko kartu su dukra Vilija, kuri jau devynerius me-
tus mokosi Aleksandros Kazickie nės lituanistinė-
je mokykloje Long Islande, New Yorke, ir su vyru
Gied riu mi, kuris padeda mokyklos užkla sinėje
veikloje. N. Baumilienė pasvei kino visus ir savo šei-
mos vardu, ir A. Kazickienės atminimui skirtos „li-
tua nistiniam švietimui remti” progra mos vardu. 

„Jūsų mokykla savo akade mi niais pasieki-
mais, aktyviu darbu lie tuvių benduomenėje, kūry-
biniais bū dais skleisdami lietuvybę bei rinkdami lė-
šas, atkreipė į save ypatingą dė mesį Kazickų šeimos
fonde. Todėl šie met Jūsų mokyklai fondas skyrė 7
000 dolerių. Tai yra ženkli suma, nes iš vi so pa-
raiškas paramai padavė 25 mo kyklos, o metinė
Fondo paramos suma buvo 100 000 dolerių. 

Taip pat noriu pasveikinti jus ir nuo pačios Ka-
zickų šeimos. Kaip ži note, šios šeimos patriarchas
dr. Juo zas Petras Kazickas mirė šių metų lie pos 9 d.
savo namuose East Hamp tone. Kartu su žmona Alek-
sandra visą gyvenimą savo vaikams ir anū kams
skiepijo meilę Dievui, šeimai ir Lietuvai. Šiuo
metu Kazickų Fondo veikloje dalyvauja dukra Jū-
ratė, sū nūs Juozas, Mykolas ir Jonas, bei vie-
 nuolika anūkų. Kasmet lietuviš kiems reikalams JAV
ir Lietuvoje Fon das išdalina apie 800 000 dolerių. Tai-
gi, kviečiu Jus toliau tęsti darbą lietuvių kalbos ir
Lietuvos valstybin gumo išsaugojimo labui. Likite
sveiki, kūrybingi. Telaimina Jus Dievas”.

Pavasarį Kazickų, pagal „Match” programą
už mūsų organizuotą, pla čiai nuskambėjusį labda-
ros BLM kon certą „Lietuviškos Kalėdos” Šv. Petro
bažnyčioje šeimos fondas taip pat paskyrė 1 000 do-
lerių. 

Mokyklos istorijoje – žymūs pedagogai

Šv. Petro lietuviška parapija glau džiai ben-
drauja su mokykla. Bažnyčios klebonas Steponas Žu-
kas dalyvauja visose mokyklos šventėse. Mokykloje
nėra religijos pamokų, bet Šv. Petro bažnyčioje
vyksta Pirmo sios komunijos ir Sutvirtinimo sak ra-
 mentų pamokos lietuviškai kalban tiems vaikams.
Iškilmingas mokslo metų užbaigimas bei abitu-
rientų iš leistuvės taip pat vyksta bažnyčioje.

Didžiuojamės mūsų mokyklos isto rija. Apie 1947
m. Tremtinių ra telis įsteigė lietuvių ir anglų kalbos
kursus, kurie vėliau peraugo į šeštadieninę mo-
kyklą. 1950 m. buvo atida ryta vasaros mokykla, o ru-
denį – Bos tono lituanistinė mokykla. Tų pačių
žmonių grupė taip pat leido „Lietu vos katalikų baž-
nyčios kroniką”, „Lietuvių enciklopediją”. Mo-
kykloje mokė tokie žymūs pedagogai, kaip Vla das
Kulbokas, Kazys Mockus, An ta nas Gustaitis, Marija
Gimbutienė, J. Vaičaitis, poetas Bernardas Braz džio-
 nis.

Į Bostono lituanistinės mokyklos metų atidarymą sugužėjo beveik 120 mokinių, per 20 mokytojų ir pagalbininkų, daug
tėvelių ir svečių. Dalios Shilas nuotraukos

Bostono lituanistinės mokyklos direktorė
Gaila Narkevičienė turi gražią svajonę, kad
visi norintys galėtų mokytis lituanistinėje
mokykloje.

Susirinkusius pasveikino JAV LB Krašto val-
dybos Mokslo reikalų tarybos pirmininkė
Regina Balčaitienė.
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rientų išleistuves Šv. Petro bažnyčioje Orinta Ka-
libatienė buvo apdovanota paskatinamąja „Ginta-
ri nio obuoliuko” premija. 

„Vis tiek pamokoms dar ruošiuosi ilgai, – tęsia
Orinta, – nes vis rūpi ką nors pridėti ar patobu-
linti… Pas kutiniais metais ėmiau supaprastinti
tekstus, nes vaikų žodynas menkėja. Vadovėlių be-
veik nenaudoju, nes nė ra nė vieno vientiso vado-
vėlio, kuris padengtų visų mokslo metų, pvz., tre-
 čios klasės, medžiagą. Bet nėra to blo go, kas neiš-
eitų į gera: daugelis mo kytojų ėmėme pačios ruoš-
ti medžiagą ir individualiai pritaikyti ją savo mo-
 komajai klasei. Vis dėlto šiuo metu man patinka vie-
nintelė nuosekli skai tymo pagrindų vadovėlių se-
rija, kuri tinka darželiui, pirmai ir gal dar antrai
klasei – tai J. Danilevičiaus ‘Zylutė’, ‘Genelis’ ir ‘Vo-
lungė’. 

Pamokose dažniausiai naudoju savo sukurtas
arba pritaikytas iš in ternetinių tinklapių, skaidres,
taip pat ‘Eglutės’ žurnaliuką. Vadovau juo si šūkiu
‘vok begėdiškai’, nes in ter nete yra pilna medžiagos,
skai drių, video, audio ir tiesiog būtų ne produktyvu
išradinėti dar vieną dviratį. Žinoma, nereikia pa-
miršti pasi skolintą medžiagą nurodyti šaltiniuo se.
Labai padeda, jeigu mokytojos pa sidalina savo su-
kurta medžiaga”.

Dalinsis mokymo medžiaga

Mokytoja Auksė Ūsaitė mokykloje moko tik
antrus metus. „BLM pra dėjau dirbti praėjusiais me-
tais, atvedusi į lopšelį savo dukrą, – prisimena Auk-

sė. – Pernai mokiau antro kus, šiemet – jau trečio-
kus, tęsiu mo kymą tos pačios mokinių grupės, ku -
ri silpnai kalba lietuviškai arba tik susipažįsta su
lietuvių kalba. Man tai buvo didelis iššūkis, nes pa-
gal profesiją nesu pedagogė. Sunku nepaskęsti di-
delėje informacijos jūroje. Užtruko daug laiko, kol
išsirinkau, kas svarbu ir kas nelabai, kas vaikams
įdomu ir kas per sudėtinga. 

Po pirmųjų mokslo metų kilo idė ja pasidalin-
ti įgyta patirtimi. Taigi, BLM direktorei Gailai Nar-
kevičienei pasiūlius dalyvauti Lietuvos švietimo mi-
nisterijos rengiamame projekte, labai nudžiugau.
Projekto tikslas – sukurti dvylikos pamokų detalius
pla nus. Planai skirti lituanistinių mokyklų mo-
kytojoms, kurios moko silpnai ar visai nekalbančius
lietuviš kai vaikus. Medžiagą patalpinsime BLM ir
JAV LB Švietimo tarybos internetiniuose tinkla-
lapiuose, kad ji būtų prieinama visiems norin-
tiems. Tikiuosi, kad tai palengvins kitų pra dedan-
čiųjų lituanistinių mokyklų mo kytojų darbą”.

Mokinių kalbos lygis – 
labai skirtingas

„Mokykloje taikomas komunik a cinis mokymo
metodas – tai yra mo kyti kalbėjimo, skaitymo, ra-
šymo, kal bos supratimo, – pasakoja direktorė Gai-
la Narkevičienė. – Nėra taip svarbu, kad vaikas ži-
notų visų kalbos dalių pavadinimus. Svarbiau,
kad vai kas jas atpažintų ir mokėtų taisyklingai var-
toti. Tobuliname mokymosi pagal lygius sistemą.
Mokykloje labai daug skirtingų kalbinių lygių
moki nių, todėl juos reikia skirstyti ir testuoti pa-
gal lygius. Taip pat šiuo metu yra nemažai kalba-
ma apie galimybę lietuvių kalbai suteikti užsienio
kalbos statusą. Lietuvoje dar nėra lietuvių kalbos,

kaip užsienio kalbos, įpras minimo šalies įstaty-
muose. Šis klausimas dar aktyviai sprendžiamas.
Būtų puiku, jei mūsų mokykla galėtų suteikti lie-
tuvių kalbos, kaip už sienio kalbos, lygio nustatymo
testą”.

Aš pati jau antrus metus dirbu mokytoja. Šiemet
devintąją klasę mo kyti yra daug lengviau, kadangi
jau nuo pernai esu susipažinusi su mo kinių žinių ly-
giu, mokymosi sugebėji mais ir galimybėmis. Tai
man padeda geriau juos suprasti ir jiems padėti kuo
geriau įsisavinti mokymo medžagą. Pati mokiausi
pas garsiuosius – Violetą Tapinienę (dabartinėje Vil-
niaus Kristoforo gimnazijoje) ir žurnalistikos moks-
lų metu pas profesorių kalbininką Juozą Pikčilingį
Vil niaus universitete. Nesu profesio nali mokytoja,
bet lietuvių kalbos ži no jimas ir anglų bei kitų kal-
bų studijavimas man padėjo susikurti lietuvių kal-
bos mokymo supratimą ir tai panaudoti mokykloje.
Mano mo ki niai yra gan skirtingo lygio, viena [mer-
gaitė] tik pernai pradėjo moky tis lietuviškai. Kiek-
vieno vaiko šei ma yra kitokia ir tik keletas jų ir tik
kartais girdi lietuvių kalbą šeimyni niuose susibū-
rimuose. Nedaugelis tė vų jiems gali padėti ruošti
namų darbus. O ir laiko nedaug lieka po ameri kie-
tiškos mokyklos ir užklasinės veik los. Praktiškai,
visi mano moki niai lietuvių kalbą girdi tik lietuviš -
ko je mokykloje ir renginiuose. Per tas kelias va-
landas mokykloje yra sunku įdiegti kalbos pagrin-
dus ir juo labiau plėsti žodyną. Taigi kartais ant ros–
trečios klasės medžiagą pilnai galima panaudoti ir
mano pamokose, ir atvirkšciai. Su kiekvienu mo-
kiniu reikia individualiai dirbti. Tinkamų va dovėlių

pasigęsta ir jie patys, nes
kai kurie norėtų namie
savarankiš kai daugiau
pasimokyti. 

„Labai trūksta va-
dovėlių, kurie tiktų mo-
kyti pagal skirtingus ly-
gius, – sako direktorė. –
Šiuo metu net nėra aiš-
kios lietuvių kalbos už-
sienio šaly se mokymo
programos. O kai nėra
pro gramos, negali būti
ir vadovėlio. Kalbos mo-
kymas yra daugialypis
pro cesas, bet kartu ir lo-
giškai pa aiš ki namas. Yra
pradedančiųjų lygis, pa-
 žengusiųjų arba sava-
rankiškų vartotojų lygis
ir nepriklausomo varto-
tojo lygis. Kuomet nori-
ma mokyti pagal šiuos
lygius, labai svarbu tu-

rėti programą, medžiagą ir testavimo mechanizmą”.

Knygas skaito vaikai, 
tėvai ir seneliai

Mokykla gali pasidžiaugti nedi de lės ilgametės
bibliotekos knygo mis, kurias kiekvieną šeštadienį
su ne ša ir ant stalų sukrauna jau trečius metus dir-
banti mokyklos biblioteki ninkė Sonata Jokubėnie-
ne ir jai eks promtu talkinantys savanoriai pagal-
bininkai. 

„Knygas skolinasi ne tik mo ki niai ir mokytojai,
bet ir tėvai, – sako Sonata. – Net ir seneliams sma-
gu ras ti sau ką tinkamo. Rudenį, kai vyksta skaity-
mo maratonas, bibliotekoje dar bas verda. Mokyto-
jų vedami, apsilanko visų klasių mokiniai. Manau,
kad yra labai svarbu skaityti, norint išsaugoti kal-
bą. Lietuvių kalbos rašyba yra tikrai sudėtinga. Pati
asmeniš kai pastebėjau, kad po skaitymo ma ratono,
kadangi būdavo privalu skai tyti tam tikrą laiką,
mano 10-metis sū nus daug geriau pradėjo suprasti,
kaip reikia kaitalioti žodžių galūnes. Ir kai vaikas
pasirenka knygą pats, jis dėmesingiau ir su noru ją
skaito, nes, kaip žinome, daugeliui moks lei vių skai-
tymas lietuviškai nėra lengva užduotis.”

Grožinė literatūra, pasakos, spal vingos, įdo-
miai sudarytos knygos apie Lietuvos istoriją, geog-
rafiją ir kul tūrą labai padeda mokytojams sudominti
vyresniųjų klasių mokslei vius. Knygos yra būtina
mokymo priemonė, palengvinanti mokytojų darbą
ir džiuginanti jaunuosius lietuvaičius išeivijoje.
Turime rūpintis, kad bibliotekos knygų turtas nuo-
lat didėtų ir keistųsi. Dažnai žmonės do vanoja savo
knygas. Pavasarį ap si džiaugėme 72 knygų siunta iš
Lietu vos. Į Seimo nario, Žaliųjų partijos pirminin-
ko Lino Balsio ir mano bei Sonatos sumanytą „BLM

knygų para mos” iniciatyvą ir akciją atsilie pė kny-
gynas „Dajalita” ir leidyklos „Nieko rimto”, „Vaga”,
„Baltos lan kos”, „Žara” ir „Aukso žuvys”.

„Buvau maloniai nustebintas vi sų leidyklų va-
dovų draugiško požiū rio į mūsų akciją, – sako Linas
Bal sys. – Lietuvoje yra labiau įprasta ro dyti dėme-
sį, pavyzdžiui, Baltarusi jos lietuvių bendruome-
nėms, o iš JAV lie tuvių – labiau patiems tikėtis pa-
 galbos. Parašiau leidėjams laiškus, pa aiškindamas,
jog BLM lanko ir neturtingų šeimų vaikų, kuriems
ir mokėti už lituanistines pamokas, ir dar pirkti lie-
tuviškas knygas tikrai per sunku. Džiaugiuosi, jog
leidyklos tai suprato ir sutiko paaukoti reika lingų
knygų arba parduoti  už pigesnę kainą.” 

Mokyklos administracijos, mo ky to jų, mokinių
ir tėvelių vardu nuo širdžiai padėkojome už skirtas
kny geles – paramą mūsų mokyklai ir, tuo pačiu, už
indėlį į lietuvių kalbos ir lietuvybės puoselėjimą už
Lietuvos ribų. Esame tikri, kad biblioteka yra ir bus
vertinga mokyklos dalis, kuri ir toliau gausės, taps
dar įvairesnė ir mums visiems naudingesnė. 

Per tiek mokyklos metų pasikeitė mokinių ir
tėvų kartos. Vis mažiau šei mų namuose kalba lie-
tuviškai. Tė vų noras dalyvauti mokyklos veikloje
mažėja, o jų reikalavimai mokyklai didėja.

Mokytojai didžiuojasi mokiniais, mokiniai
džiaugiasi  įgyta patirtimi

„Dabartinė direktorė Gaila Nar ke vičienė yra
mūsų įkvėpėja, – sako Orinta Kalibatienė. – Bet daž-
nai mums visiems labai sunku suderinti savo kas-
dienį darbą, šeimą ir lietuviš ką veiklą. Tikiuosi, kad
mano vai kai ir mokiniai taip pat mokys savo vai-
kučius lietuvių kalbos. Norėčiau, kad kiekvienas vai-
kas turėtų galimybę atostogas praleisti Lietuvoje ir
ją pamiltų. Jeigu mes patys mylėsime Lietuvą ir di-
džiuosimės savo šalimi, tai lietuviška mokykla ir
bendruome nė čia gyvuos ilgai”.

Mokyklos direktorės pavaduotoja Eglė Šležas
pernai išleido 10-tąją klasę. „Labai didžiuojuos savo
dešimtokais. Jie tikrai parodė, kad yra pilni ryžto ir
entuziazmo, nes ne visi nori savo šeštadienius aukoti
lietuviškai mokyklai. Labai džiaugiuosi, kad kai ku-
rie noriai grįžta dirbti kla sės pagalbininkais. Tai
rodo, kad vis tik Bostono lituanistinė mokykla pa-
 lieka pėdsaką ir tampa jų lietuviško gyvenimo da-
limi”.

Emilija Balandytė, pernai baigu si mokyklą ir
šiemet grįžusi dirbti pa galbininke, džiaugiasi:
„Mūsų litua nistinė mokykla yra labai ypatinga ir
smagi. Mes turim ne tik kalbos ir istorijos pamokas,
skaitymo marato ną, bet ir dailės ir etnokultūros kla-
 ses. Mes piešiam, dainuojam ir šo kam. Mes čia su-
sitinkam su draugais. Tie patys vaikai važiuoja į ‘Ne -
ringos’ stovyklą ir Putnamą. Todėl, kai nuvažiuojame
į Lietuvą, mes ga lim susikalbėti lietuviškai”.

Teklė Garnytė mokyklos baigimo proga parašė:
„Mano lietuviška mo kykla yra ypatinga. Mes mo-
kėmės šok ti ir dalyvavome NEFFA festivalyje (New
England Folk Festival Asso ciation – Red.). Su mu-
zikos mokytoja išmokome daug lietuviškų dainų.
Man patiko dalyvauti Kalėdinėje eglu tėje ir Vasario
16-osios minėjime, patiko etnokultūros užsiėmi-
mai, mar gučių dažymas ir ridenimas, bly nų balius.
Lietuviški blynai yra patys skaniausi, ypatingai su
braškių užpi lu. Mokykloje susipažinau su daug lie-
 tuvių vaikų. Čia mes jaučiamės kaip viena šei-
ma.  Lietuvišką mokyklą prisiminsiu, kaip vieną įdo-
mausių laikotarpių mano gyvenime. Bus la bai gai-
la palikti ją”. Nukelta iš 6 psl.

Jau 65-ąjį rudenį Bostono lituanistinė mokykla po mokytojų
iškeltomis tautinėmis juostomis vi sus sukvietė į mokslo metų
pradžios šventę.

Bostono lituanistinėje mokykloje visi jaučiasi kaip viena didelė šeima.
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SKAUTYBĖS KELIAS

Nuo skautiškų mazgelių iki milijono
Lapkričio 16 d. ilgamečiam skau tų vadovui Broniui Juodeliui sukaks 90 metų. 

Juodelio karta skautauti pradėjo
Lietuvoje, pokario metais ugdy-
ta pa bėgėlių stovyklose Vokieti-

joje, o vė liau Amerikoje atidavė duok-
lę jau čia gimusiam mūsų jaunimui ir
visuo menei.  Skautiški kelio ženklai jį
vedė per visus šiuos tarpsnius. Svei-
kina me brolį Juodelį, jo amžiaus su-
kaktį čia minėdami!

Savaime suprantama – šiame sky-
relyje dera pradėti nuo jo svarbiausių
pareigų Sąjungoje.  Dabar jau atrodo
seniai, labai seniai, kai 1964-1967 m.
metais jis buvo Brolijos Vy riausiasis
Skautininkas. Į šias parei gas žiūrėjo
labai rimtai. Išrinktas LSB VS jis taip
kalbėjo: „Brolijai ir Sąjungai mes, va-
dovai, esame tiek reikš mingi, kiek jai
sugebame duo ti...  Todėl visus kviečiu

į darbą, kad, daugiau duodant
Brolijai, mūsų Bro lija pajėgtų
daugiau duoti skautui”. Savo
pastangų taip pat įdėjo su kau-
 pu. Apdovanotas LSS garbės
ženklais, o 1961 m. – LSS Gyvy-
bės gelbėjimo žymeniu (be pa-
vojaus savo gyvybei). Reiškėsi
jūrų skautuose, Akade miniame
skautų sąjūdyje, įvairiuose LSB
telkiniuose.

Organizuotos mūsų visuo-
menės akiratyje jo įvairiaspalvę
veiklą nu stelbia pirmininkavi-
mas 1993 m. įkur tame „Draugo”
fonde, kuris per septynetą metų
sutelkė milijono do lerių kapi-
talą. Milijonas per septy nerius
metus – tai mūsų visuome nės re-
kordas.  Juodelis taip pat bene
vienintelis iš lietuvių, išrūpinęs
30 tūkstančių dol. JAV valdžios

paramą LB švietimui. Spaudos ben-
dradarbis, di džiųjų renginių darbuo-
tojas, leidinių redaktorius. Lietuvos
Respub li ka 2003 m. jį už nuopelnus ap-
dovanojo ordinu.

Pradėjo skautauti 1938 m., be abe-
 jo, raišiodamas skautiškus mazgus.
Lietuviškoji skautybė, Vokietijoje baig-
 ta gimnazija ir Amerikos universitetai
jį išugdė darbingu visuomeni ninku.
Savo veiklą sustabdė 2006 m., „Drauge”
paskelbęs pranešimą, kad sveikatos
sumetimais traukiasi iš pareigų. 

Šiandien Bronių Juodelį slegia se-
natvė ir negalios našta. Daug kartų gir-
dėjome teigimą, kad be to visuo me nės
sudėto milijono šiandien ne būtų
„Draugo”.  Be „Draugo” nebūtų šio
skautų skyrelio, nebūtų ir šių žo džių
broliui skautui Broniui Juode liui.

Antanas Dundzila

Brolius, seses ir

svečius kviečiame į

Akademinio Skautų Sąjūdžio
90 m. jubiliejų ir

Čikagos skyriaus metinę šventę,
kurią švęsime

š. m. lapkričio 15 d., šeštadienį. 
5 – 6 val. v. pabendravimas,

6 val. v. programa.

Willowbrook ballroom
8900 S. Archer Avenue

Willow Springs, IL 60480

Vietas užsisakykite skambindami 
sesei Aušrelei 

630-243-6302
Arba e-mail ausreles@comcast.net

maloniai kviečia Jus dalyvauti

TUnTO 20-MEČIO JUBILIEJUJE

2014 metų 
lapkričio 16 dieną,

10:30 val. r.
Jaunimo centre Čikagoje,

5620 S. Claremont Ave.
Chicago, IL 60636

Programoje:

* šv. Mišios koplyčioje  
* oficialioji dalis –

tunto sueiga Mažojoje  salėje
* pietūs

Apie dalyvavimą prašome
pranešti iki lapkričio 11 d.

Vilijai Garbonkienei

23 m. Bronius Juodelis (v.) prie stovyklos modelio Vokietijoje,  1949 m. Dešinėje – 
Raimundas Mieželis ir Laimutis Klimas. Kas atpažins kitus du?

Nuotr. iš „Skautų Aido” 1947 m. Nr. 5–6

LSB vadovybėje, 1962 m. jūrų skautinin-
ko uniforma

Bostonas
Atkelta iš 5 psl.

Darija Dilbaitė, taip pat pava-
sarį baigusi mokyklą, prisimena:
„Mo kyk loje išmokau ne tik lietu-
viškai skai tyti ir rašyti, gramati-
kos, bet ir lietuviškų papročių, dai-
nų ir tauti nių šokių, todėl galėjome
dalyvauti Bostono šokių šventėje.
Man labai pa tiko blynų balius, ka-
lėdiniai vaidinimai. Mokykloje su-
tikau savo draugus”.

Mokykla – svarbiausias 
savaitės įvykis

Mokykloje nuolat peržiūrimos
ir stiprinamos mokymo progra-
mos. At gaivinta mokytojų tobuli-
nimosi tra di cija. 

Šių metų spalio 18 d. antrus
me tus iš eilės vyko mūsų direktorės
ir jos pavaduotojos organizuoja-
mas vie nos dienos seminaras.

Į jį buvo pa kviesti mokytojai iš
visų JAV lietuviškų mokyklų, pas-
kaitas skaitė Edukolo gi jos mokslų
daktarė, Tarptautinės mo kyklos
„Six senses” bei „Vaikystės sodo” ir
„Karalienės Mortos” mokyklų įkū-
rėja, Austėja Landsbergienė iš Lie-
tuvos ir psichologijos mokslų dak-
taras, elgesio ir motyvacijos spe-
cialistas, konsultantas, mokslinių
straipsnių autorius, „Spectrum
Health Sys tems, Inc.” viceprezi-
dentas Romas Buivydas iš Bostono. 

Su nekantrumu laukėme K.
Glins kio teatro iš Jurbarko spek-
taklio vaikams „Rimas pas Kęstu-
tį”, ku ris pastatytas pagal išeivijos
autorės Birutės Pukelevičiūtės kū-
rinį ir mokykloje buvo rodomas
spalio 25 d. Plačiau apie šį semina-
rą ir spektaklį „Draugo” skaityto-
jams papasakosi me artmiausiu
metu.

Mano pačios pasišventimas
mo kyklai grįžta nuostabiomis do-
vano mis – ne tik draugų būriu,
renginiais, bet ir nepamirštamomis
patirtimis. Pernai, nelietuviškoje
šeimoje au gan ti, tik pradėjusi mo-
kykloje mo kytis lietuvių kalbos,
mano aštunto kė mokinė Jaycie
Zinsner jau pirmoje pamokoje mus
nustebino sudaina vusi savaran-
kiškai išmoktą lietuvių liaudies
dainą, o per mokslo metų už baigi-
mą – dar kitą. Jaycie anglų kal ba
parašytas eilėraštis apie Lietuvą va-
sarą buvo išspausdintas „Draugas
News”. 

Visus mokslo metus klasėje
džiaugėmės mokinių „Neringos”
stovyklos įspūdžiais ir ten išmok-
tomis dai nelėmis, Jaycie pieštais
Lietuvos vaiz deliais ir jos užkre-
čiančia meile Lietuvai, kurią ji,
kaip ir kiti, labai nori pamatyti. 

Taip pat labai didžiavomės
Luko McCarthy trečiaja vieta (7–8
klasių kategorijoje) JAV LB Švie-
timo tarybos surengtame piešinių
konkurse. 

Tame pačiame konkurse 4–6
kla sių kategorijoje taip pat trečią-
ją vietą laimėjo Zylė Purinaitė.
Skatinamąją premiją savo katego-
rijoje gavo dešimtokas, mūsų di-
rektorės sūnus Lukas Narkevičius.

„Lietuviška mokykla man yra
ryškiausias savaitės įvykis”, – nuo-
lat kartoja Jaycie. O tokios, lyg ir
mažos patirtys bei laimėjimai, skai-
tina mus, mokytojus ir mokinius,
mokyti ir mokytis bei toliau puo-
selėti lietuvybę išeivijoje.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Jungtinėse Amerikos Valstijose
marijonai įsikūrė prieš daugiau
kaip 100 metų, o jų istorija Lie-
tuvoje, Ma rijampolėje – gero-
kai ilgesnė. Mari jam polė seno-
siose kapinėse ilsisi daug kunigų
marijonų, kurių atminimas čia
puoselėjamas. Kasmet artėjant
Visų Šventųjų dienai ir Vėli nėms,
marijonų kapai sutvar-
komi, padedamos gė-
lės, uždegamos žvaku-
 tės. 

Marijonų atminimo
saugojimu ypač rū-
pinasi jų įsteigtos

marijonų gimnazijos moks-
leiviai, kurie kasmet Vėli-
nių išvakarėse aplanko ma-
rijonų kapus. Čia, Marijam-
polėje, ilsis marijonų gim-
nazijos įkūrėjas ir di rek to-
rius, istorikas kunigas ma-
rijonas Jonas Totoraitis
(1872–1941), kurio knyga „Sū-
duvos-Suvalkijos isto rija”
iki šiol yra itin vertinama, ja
remiasi šių dienų istorikai.
Jo ka pą lanko ir eiliniai
miestiečiai, gerbiantys Sū-
duvos sostinės istoriją. Pa žy-
mint J. Totoraičio atmini-
mą, prieš kelerius metus Ma-
rijampolės viena iš mokyklų
pavadinta jo vardu – dabar
tai J. Totoraičio pagrindinė
mokykla.

Marijonų kapinių vietą
žymi ir gražus paminklas. Mediniai
kryžiai su jomis įrašytomis pavardė-
mis žymi dešimtmečių istoriją, ištisą
kartą žmo nių, kurie čia dirbo ir daug
pri sidėjo prie miesto suklestėjimo.
Tai ir Lietuvos marijonų provincijolas
Pijus Andziulis (1870–1950), ir buvęs
marijonų gimnazijos direktorius ku-
nigas marijonas Juozas Grigaitis
(1903–1974), ir dešimtys kitų marijo nų
kunigų, dirbusių ir gyvenusių Ma ri-
jampolėje, kuris dažnai pavadinamas
Marijos miestu. Būtent ma rijo nai ir
davė pavadinimą Sūduvos sos tinei. 

Čia, marijonų kapinėse yra palai-
 dotas ir Tauro apygardos partizanų
įkūrėjas kunigas Antanas Ylius
(1909–1994), kuriam pastatytas gražus
paminklas, ir daugelis kitų marijo-

Marijampolėje saugomas vienuolių marijonų atminimas

Marijonų kapavietę žymi paminklas. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Marijonų gimnazija, kurią baigė daug garsių Lietuvos žmonių.Prieš Vėlines marijonų kapus papuošė žvakės ir gėlės.

nų. Šiomis dienomis visų jų kapai su-
tvar kyti, ant jų dega žvakės, juos puo-
 šia gėlės.   

Marijonus Lenkijoje įkūrė palai-
 mintasis Stanislaw Papczynski XVII a.
pabaigoje. Lietuvoje jie įsikūrė XVIII
amžiaus viduryje pakviesti Prie nų se-
niūno žmonos grafienės Pranciškos
Ščiukaitės-Butlerienės, susirūpinusios
pavaldinių sielovada.

1751 m. atvyko pirmasis vienuolis
čekas Wojciech Strach, apsigyve nęs
tuometėje Starapolėje (taip tuo metu va-
dinta Marijampolė). Netru kus prie jo
prisidėjo kiti broliai. At vykę vienuoliai
netrukus įkūrė prie savo vienuolyno
pradinę mokyklą, pa dėdavo aplinki-
niams kunigams vykdyti misijas ir
vesti rekolekcijas. Gerai mokėdami
lietuvių kalbą jie pirmiausia pasitar-

naudavo vietiniams žmonėms. Juos
atsiuntęs marijonų generolas tėvas
Kazimierz Wy szynski labai rūpinosi,
kad čekai ir lenkai, čia atvykę pir-
mieji, gebėtų pa tarnauti lietuvių kalba.

Skaičiuojama, kad Marijampolės
vienuolyne būdavo net daugiau kaip
100 vienuolių – dvasininkų, brolių,
kan didatų. Čia gana aktyviai veikė
leidykla, spaustuvė, dirbtuvės ir
profesinė mokykla, kurioje jauni
vaikinai galėjo įgyti profesiją.

XIX amžius marijonams buvo
ir plėtros, ir žlugimo amžius. Plėt-
ros, nes sustiprėjo veikiantys vie-
nuolynai, pagyvėjo jų veikla. Vie-
nuoliai da lyvavo sukilimuose, ža-
dino savo parapijiečių lietuvių tau-
tinę savimonę. Bet 1864 m. marijo-
nų vienuolija caro valdžios buvo pa-
smerkta visiškam išnykimui. Ru-
sijos imperijoje naikinant vienuo-
lynus, marijonams paliktas tik vie-
nas iš aštuonių – Marijam polės vie-
nuolynas. Atrodė, kad jie čia nugy-
vens paskutines savo dienas, ta-
 čiau Dievo apvaizda lėmė kitaip.
Ma rijampolės parapijoje krikšty-
tas, ne toliese gimęs Peterburgo aka-
demijos profesorius, kun. Jurgis
Matulaitis su savo draugu kun. Pet-
ru Būčiu nu tarė slaptai įstoti į ma-
rijonų vienuo lyną. Labai greitai
atsirado kandidatų į palaimintojo
Jurgio atnaujintą kongregaciją. 

Atlaikę daugybę išbandymų,
ma rijonai išliko. Dabar jie vadovau-
ja dviem parapijoms Lietuvoje – Ma-

Istoriko kunigo marijono
J. Totoraičio kapas. 

ri jam polėje ir Vilniuje. Marijampolėje
vėl sėkmingai dirba atkurta marijo nų
gimnazija, marijonų vienuolyne gy ve-
na keletas vienuolių, kurie toliau tęsia
šios garsios ir ilgą istoriją turinčios
vienuolijos gyvenimą. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Diskusija apie pilietinę gynybą hibridiniame kare

Prezidentė inicijuoja Pilietybės įstatymo pataisas

Dėl „Jūros vilko” kreipėsi į naująjį eurokomisarą

Vilnius (ELTA) – Žemės
ūkio ministrė Virginija Balt-
raitienė kreipėsi į naująjį Eu-
ropos Sąjungos (ES) aplinkos,
jūrų reikalų ir žuvininkystės
komisarą Karmenu Vella, kad
atsakomybę už Rusijoje sulai-
kytą laivą „Jūros vilkas” prisi-
imtų Žvejybos Šiaurės rytų At-
lante komisija (NEAFC). 

„Panašioje situacijoje gali
atsidurti ir kiti su ES valstybių
narių vėliavomis plaukiojantys
ir šiame regione žvejojantys laivai”, –
savo laiške komisarui rašė V. Baltrai-
tienė. 

„Jūros vilkas” buvo sulaikytas
rugsėjį. Rusijos pareigūnai teigia, kad
su Lietuvos vėliava plaukiojantis laivas
vykdė neteisėtą krabų žvejybą šios
šalies išskirtinėje ekonominėje zono-
je. Spalio pabaigoje paaiškėjo, kad NE-
AFC buvo gavusi Rusijos institucijų
pranešimą dėl pasikeitusių ekonomi-
nės zonos koordinačių, tačiau apie jį

nebuvo informuota nė viena Komisijai
priklausanti šalis. Iki tol buvo many-
ta, kad „Jūros vilkas” žvejojo Žvejybos
šiaurės rytų Atlante komisijos (NE-
AFC) administruojamoje teritorijoje.
NEAFC priklauso: Danija, Norvegija,
Islandija, ES ir Rusija bei Kanada,
Naujoji Zelandija, Sent Kristoferis ir
Nevis. 

Rusijos teismas nuo 113 mln. iki
36,6 mln. rublių jau sumažino užstatą
sulaikytam Lietuvos laivui.

Vilnius (prezidentūra.lt) – Lietu-
vos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės iniciatyva Seimui tei-
kiamos Pilietybės įstatymo pataisos,
kuriomis ypatingų nuopelnų mūsų
šaliai turintiems Lietuvos piliečiams
bus įtvirtinta teisė turėti dvigubą pi-
lietybę neatsisakant Lietuvos piliečio
paso.

Pagal dabar galiojančius įstaty-
mus, ypatingų nuopelnų mūsų valsty-
bei turintis Lietuvos pilietis, kuris
įgijo ir kitos valstybės pilietybę, negali
išsaugoti Lietuvos pilietybės. Tačiau
užsienio valstybės pilietis, kuris turi
ypatingų nuopelnų Lietuvos valsty-
bei ir yra integravęsis į Lietuvos vi-
suomenę, gali iš imties tvarka įgyti Lie-
tuvos pilietybę neprarasdamas turi-
mos kitos valstybės pilietybės.

Prezidentė siūlo nustatyti, kad
Lietuvos pilietis, turintis ypatingų
nuopelnų mūsų valstybei ir įgijęs kitos
valstybės pilietybę, galėtų išsaugoti ir
Lietuvos pilietybę. Prezidentės inici-

juotomis pataisomis taip pat numato-
ma galimybė ypatingai nusipelniu-
siam Lietuvos valstybei žmogui, kuris
turėjo Lietuvos pilietybę, bet po to jos
neteko, susigrąžinti Lietuvos pilietybę,
neatsisakant turimos kitos valstybės
pilietybės.

Ypatingais nuopelnais Lietuvos
valstybei laikoma Lietuvos piliečio
veikla, kuria asmuo ypač reikšmingai
prisideda prie Lietuvos valstybingumo
stiprinimo, Lietuvos galios ir jos au-
toriteto tarptautinėje bendruomenėje
didinimo.

Konstitucija numato, kad dviguba
pilietybė gali būti tik reta išimtis. Pre-
zidentės inicijuotos įstatymo pataisos
atitinka šią Konstitucijos nuostatą,
nes jomis užtikrinama, kad dviguba pi-
lietybė netaps masiniu reiškiniu. Kons-
titucinis Teismas yra išaiškinęs, kad
norint plačiai taikyti dvigubą piliety-
bę, tauta referendumu turi priimti
Konstitucijos pataisas.

EP mažins telekomunikacijų kainas 

Briuselis (1psl.lt) – Priemonės
ūkio augimui skatinti, emisijų maži-
nimas, energetinio savarankiškumo di-
dinimas, privatumo internete apsauga,
pigesnės telekomunikacijų paslaugos
– tai tik keletas klausimų, kuriuos
naujos kadencijos EP nariai spręs at-
einančiais mėnesiais ir metais. 

Europarlamentarai svarstys siū-
lymus reguliuoti tarpbankinius mo-
kesčius už atsiskaitymus mokėjimo
kortelėmis, taip pat jų taisykles. 

Svarstys bendrąją telekomunika-
cijų rinką sukurti padėsiančias prie-
mones, įskaitant siūlymus naikinti
tarptinklinio ryšio tarifus ir užtik-
rinti atviro interneto bei tinklo neut-

ralumo principų apsaugą. 
Svarstys ES asmens duomenų ap-

saugos taisyklių pataisos, kuriomis
siekiama sustiprinti piliečių teises į
privatumą internete, sieks sustiprin-
ti lėktuvų keleivių teises.

Europarlamentarai taip pat svars-
tys Komisijos pateiktus siūlymus dėl
oro taršos mažinimo, plastikinių mai-
šelių naudojimo ribojimo, naujoviškų
maisto produktų reglamentavimo, ša-
lių galimybės riboti GM kultūrų au-
ginimą išplėtimo.

Galiausiai, EP nariai atidžiai ste-
bės ES derybas su trečiosiomis šalimis,
ypač su JAV, dėl prekybos. 

Šiauliuose įamžintas popiežiaus vizitas

Šiauliai (ELTA) – Šiaulių pėsčių-
jų bulvare pastatytas paminklinis ak-
muo popiežiui Jonui Pauliui II at-
minti. Paminklinis akmuo pastatytas
prie susikirtimo su popiežiaus Jono
Pauliaus II taku ir tarsi nurodo kryp-
tį į paminklą popiežiui, pastatytą prie
šv. Ignaco Lojolos bažnyčios, praneša
Šiaulių miesto savivaldybė.

Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vedėjos Rasos Budrytės teigi-
mu, paminklinį akcentą šioje vietoje
suprojektavo architektai Stuopeliai
2008 m. rekonstruojant bulvarą. Pa-
minklą sukūrė ir sumontavo vilnietis

skulptorius Mindaugas Junčys. Ant jo
iškalta citata iš Jono Pauliaus II kal-
bos.

Paminklinio akmens sukūrimas ir
pastatymas miesto biudžetui kainavo
15 tūkst. litų. Šiuo paminkliniu ak-
meniu užbaigtas popiežiaus vizito
Šiauliuose įamžinimas.

Pavasarį prie pastato Vilniaus gat-
vėje taip pat buvo pritvirtinta popie-
žiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvo-
je atminimo lenta, skirta vizito dvi-
dešimtmečiui paminėti, sutvarkytas ir
atnaujintas popiežiaus takas. 

ES sukritikavo separatistų „rinkimus”

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
junga (ES) tvirtino, kad lapkričio 2
dieną prorusiškų separatistų užim-
tuose regionuose įvykę rinkimai yra ne-
teisėti ir nebus pripažinti. 

Suskaičiavus visus rinkimų biu-
letenius, šiuo metu einantis vadina-
mosios Donecko liaudies respublikos
premjero pareigas Aleksandras Za-
charčenka, surinkęs 765 tūkst. rinkėjų
balsų (79 proc.), buvo išrinktas res-
publikos prezidentu. Rinkimuose taip
pat pirmavo jo vadovaujama partija
„Donecko respublika”, surinkusi 662
tūkst. rinkėjų balsų. Be didesnės kon-
kurencijos vadinamosios Luhansko
liaudies respublikos prezidentu buvo iš-
rinktas Igoris Plotnickis, už kurį pasi-
sakė 63 proc. balsavusiųjų. Judėjimas
„Taika Luhansko kraštui”, vadovau-
jamas I. Plotnickio, taip pat surinko
daugiausiai balsų – 69,42 proc.

ES užsienio politikos vadovė Fe-
derica Mogherini teigė, kad įvykę rin-
kimai prieštarauja Minske pasirašy-
tiems protokolams. JAV  taip pat tvir-
tino, kad rinkimai surengti neteisė-
tai. Šiuo metu pasaulio bendrija stebės,

kaip rinkimus įvertins Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas. Europos va-
dovai, tarp jų ir Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel, ragino Kremliaus vadovą
nepripažinti separatistų rinkimų, ne-
paisant to, kad kiek anksčiau Rusijos
užsienio reikalų ministras Sergejus
Lavrovas pranešė, esą Maskva juos
žada pripažinti. 

Separatistų surengtų „rinkimų”
vadinamosiose Donbaso ir Luhansko
respublikose, rezultatų kol kas nepri-
pažino nė viena pasaulio valstybė. Net
Rusija, kuri visais būdais palaiko šį se-
paratistinį karą Rytų Ukrainoje, nėra
oficialiai pripažinusi šių „rinkimų” ir
apsiribojo tik frazėmis, kad  „gerbia
rinkėjų valią”. 

Tuo tarpu JAV pagrasino Rusijai
naujomis sankcijomis, jei ji pripažins
„rinkimų” rezultatus Donbase, nes,
pasak Washingtono, tai prieštarautų
anksčiau Minske pasirašytiems susi-
tarimams tarp Rusijos ir Ukrainos.
„Jei Rusija ignoruos Minsko susitari-
mus, jos izoliacija didės”, – paskelbė
JAV Valstybės departamentas.

Kijevas (ELTA) – Ukrainos val-
džia planuoja skolą už rusiškas dujas
sumokėti dalimi turimų šalies užsienio
valiutos ir aukso atsargų. Tokia infor-
maciją paskelbė Ukrainos nacionalinio
banko vadovė Valerija Gontareva.

„Šildymo sezoną išgyvensime be
problemų. Susitarėme su Tarptauti-
niu valiutos fondu (TVF) – už dujas ga-
lime mokėti tiesiai iš užsienio valiutos
atsargų”, – nurodo pareigūnė. 

Spalio 31 d. Ukraina, Rusija ir Eu-
ropos Komisija Briuselyje pasirašė vi-
sus būtinus dokumentus, reguliuojan-
čius žiemos sezono dujų planus. Pagal
juos, Ukraina iki šių metų pabaigos
„Gazprom” sumokės 3,1 mlrd. JAV do-
lerių iš 5,3 mlrd. JAV dolerių siekian-
čios skolos. Reikalingas šaliai dujų kie-
kis bus perkamas pagal išankstinį ap-
mokėjimą. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos šaulių
sąjunga šį mėnesį Vilniuje rengia tarp-
tautinę konferenciją, kurioje Lietu-
vos ir užsienio ekspertai diskutuos
apie pilietinę gynybą hibridiniame
kare.

Konferencijoje, kurią globoja pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė, dalyvaus

britų žurnalistas ir rašytojas Edward
Lucas, NATO institucijų, Lietuvos,
Ukrainos, Estijos, Italijos ekspertai.

Konferencija „Pilietinė gynyba
hibridiniame kare” vyks lapkričio 21
dieną, ji taip pat bus tiesiogiai trans-
liuojama naujienų tinklapyje delfi.lt.

Už dujas – auksu

Washingtonas (ELTA) –
Jungtinės Valstijos, stiprinda-
mos saugumo priemones, griež-
tina įvažiavimo taisykles asme-
nims, atvykstantiems iš šalių,
su kuriomis galioja bevizis reži-
mas.

Krašto saugumo sekretorius
Jeh Johnson paskelbė, kad lan-
kytojai iš 38 valstybių, dalyvau-
jančių bevizio režimo progra-
moje (Visa Waiver Program), re-
gistruodamiesi internetu turės
pateikti papildomų domenų, be kita ko
– daugiau informacijos apie kontakti-
nius asmenis.

JAV nori „daugiau sužinoti apie ke-
liautojus iš tų šalių, iš kurių mes ne-

reikalaujame vizų”, – pareiškė J. John-
son.

JAV vyriausybė pastaruoju metu
kalbėjo apie pavojų, kurį kelia Vakarų
šalių pasus turintys kovotojai iš Sirijos.

JAV griežtina bevizio režimo taisykles 

Rusijos areštuotas  laivas „Jūros vilkas“ 
G. Pilaičio nuotr. 
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VERSLO NAUJIENOS

Spalio 27–30 d. New Yorke ir Los Angeles Lietuva ne tik pirmą kartą pri-
sistatė specializuotoje turizmo parodoje žiniasklaidos profesionalams
„VEMEX 2014” (Visit Europe Media Exchange), bet ir surengė išsamų

šalies pristatymą Los Angeles turizmo sektoriaus ir žiniasklaidos atstovams.
Amerikiečius, kurie pastaruoju metu vis aktyviau ieško netradicinių vie-

tų ir turizmo paslaugų Europoje, labai sudomino faktas, kad vienas autori-
tetingiausių ir pasaulyje žinomiausių kelionių gidų „Lonely Planet” Lietuvą
įtraukė į privalomų aplankyti šalių dešimtuką 2015-aisiais. „Lonely Planet”
dešimtuke, į kurį iš viso pateko tik trys Europos šalys (Airija, Lietuva ir Ser-
bija), Lietuvai skirta trečioji vieta.

Tarptautinėje specializuotoje turizmo parodoje „VEMEX”, kurioje kas-
met prisistato Europos šalys, Valstybinio turizmo departamento (toliau – VTD)
atstovai per dvi dienas New Yorke ir Los Angeles surengė apie 80 susitikimų
su JAV žurnalistais, kurie ne tik formuoja amerikiečių keliautojų nuomonę,
bet pataria, kur, kada ir kodėl verta keliauti Europoje. Žurnalistai šios paro-
dos dalyvių sąraše pirmą kartą išvydo ir Lietuvos vardą. Jiems buvo prista-
tytos šalies turizmo galimybės, kultūriniai renginiai ir įdomiausi turistiniai
objektai, Pasaulinis gintaro kelias, aptarti užsienio žiniasklaidos pažintinių
turų Lietuvoje kitų metų planai, kitos JAV žurnalistus dominančios temos ir
naujovės iš Lietuvos. 

Po sėkmingo pasirodymo ,,VEMEX” parodoje, spalio 30 d., Los Angeles tu-
rizmo verslo ir žiniasklaidos atstovai buvo pakviesti į išsamų Lietuvos pri-
statymą Hollywoodo žvaigždžių mėgiamame viešbutyje „Sunset Marquis”. Į
renginį susirinko per 40 svečių, tarp kurių buvo žiniasklaidos atstovų iš „Ya-
hoo Travel”, „Forbes Life”, „Hollywood Reporter”, „Jewish Journal of  Grea-
ter Los Angeles”, „Destination Luxury”, „Inverstors Business Daily”, „Eat Los
Angeles” ir daugelis kitų. Renginio svečiai negailėjo pagyrų Lietuvai, žavė-
josi lietuviško gintaro dirbinių dizainu ir netikėtomis pramogomis turistams,
tokiomis kaip gintaro žvejyba Baltijos jūroje arba galimybė išgirsti, kaip skam-
ba gintaras „Amber Quartet” koncerte. Renginyje jie patys galėjo išbandyti
lietuviškus produktus iš gintaro: gintaro aliejų, balzamą lūpoms ir kūno odai,
pudrą, gintarinį kaleidoskopą, paragauti gintaro rūgšties, arbatos ar karamelės.

Tiek Europoje, tiek JAV pastebima tendencija, kad vis daugiau kelionė-
mis besidominčių ir turizmo temoje besispecializuojančių žurnalistų gilinasi
į kulinarines temas, analizuoja įvairių šalių skonius ir virtuves bei tampa šios
srities pripažintais žinovais. Žinia, kad Lietuvoje virtuvės šefai aktyviai eks-
perimentuoja su gintaro rūgšties panaudojimu kulinarijoje ir kad turistų čia
laukia specialus gintarinis meniu, sulaukė itin didelio susidomėjimo.

Į Lietuvos pristatymo renginį Los Angeles susirinkusiems žurnalistams
buvo dovanojamos lininės prijuostės su siuvinėtu Lietuvos prekiniu ženklu,
o taip pat lietuviška juoda duona ir medus, suneštas lietuviškų bičių, kurios
dėl puikių klimato ir bitininkystės Lietuvoje sąlygų įvardinamos laimin-
giausiomis visoje Europoje. Šis faktas taip pat suintrigavo JAV žurnalistus,
kurie domėjosi bitininkystės tradicijomis, skirtingomis medaus rūšimis, ku-
linarinio paveldo gėrimu midumi, kitais bičių produktais ir unikaliais, eko-
logiškais maisto produktais iš Lietuvos. Taip pat klausinėta apie išskirtines
Lietuvos vietas ir paslaugas, kuriose šiuolaikiniam didmiesčio žmogui būtų
galima būtų visiškai ištrūkti iš amerikietiškos kasdienybės, pailsėti gamtos
apsuptyje ar kaimo turizmo sodybose.

„Jungtinių Valstijų rinka sparčiai auga, tampa vis svarbesnė. Tikimės,
kad prie vis didėjančio susidomėjimo Lietuva prisidės ir naujai planuojamas
atidaryti Lietuvos konsulatas Los Angeles”, – renginio metu kalbėjo Lietuvos
garbės konsulė Daiva Navarrette.

Renginiais New Yorke ir Los Angeles VTD baigė Lietuvos prisistatymų
ciklą JAV, kuris prasidėjo spalio 23 d. Čikagoje. Čia turizmo profesionalams
ir žiniasklaidai taip pat buvo surengti specialūs verslo pusryčiai ir Lietuvos
pristatymas.

Valstybinio turizmo departamento info

Valiutų santykis (2014 metų lapkričio 5 d.)  
1 USD (JAV doleris) – 2,76 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,41 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,43 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,41 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,16 LTL

Suomija ir Baltijos šalys, siekiančios Europos Sąjungos finansinės pa-
ramos pieno gamintojams, susiduria su sunkumais. Europos Komisi-
ja perskirstė ES biudžeto lėšas, kurios turėjo atitekti šių valstybių ūki-

ninkams, nukreipdama jas kovai su Ebolos virusu.
Skirti paramą Baltijos šalių ir Suomijos pieno gamintojams prelimina-

riai buvo sutarta ES žemės ūkio ministrų taryboje. Vėliau Europos Komisi-
ja perskirstė biudžeto lėšas šių šalių nenaudai. Kovai su Ebolos virusu ir pa-
galbai nukentėjusiems nuo humanitarinių nelaimių Briuselis iš viso skyrė
400 mln. eurų.

MŪ info

Lietuva „Lonely Planet” TOP dešimtuke – trečioji Kur nuėjo pieno gamintojams parama

Lietuva bando atverti pienininkams Brazilijos rinką. Valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos vadovas Jonas Milius sako, kad galimybė
dirbti šioje rinkoje ypač domina „Žemaitijos pieną”. Tačiau leidimų ga-

vimo procesas gali užtrukti metus ar ilgiau.
„Kitą savaitę Brazilijos delegacija lankysis Lietuvoje. (...) Bus keletas aukš-

tesnių pareigūnų ir bandysime pasiekti, kad į Lietuvą atvyktų inspektoriai
patikrinti pieno sektoriaus”, – sakė Jonas Milius.

Lietuva vis dar laukia leidimų eksportuoti žuvies produktus į Braziliją.
Prieš maždaug metus šios šalies inspektoriai tikrino žuvies perdirbimo sek-
torių, tačiau leidimų kol kas neišdavė. Leidimų tikimasi sulaukti artimiau-
siu metu.

Rugpjūčio pabaigoje Rusijai paskelbus maisto ir žemės ūkio produkcijos
embargą, Lietuvos pienininkai, eksportavę į šią šalį 20-40 proc. produkcijos,
nukentėjo labiausiai ir ieško naujų rinkų. Bendrovės šiuo metu nemažą dalį
produkcijos laiko sandėliuose ir laukia, kol atsivers naujos rinkos, kuriose bus
galima parduoti ilgai negendančius produktus.

BNS

Bandoma atverti Brazilijos rinką

Lietuviai užsimojo mesti iššūkį pasaulinei apgyvendinimo rezervacijos
sistemai „Booking.com”. Neseniai įkurtas pirmasis trumpalaikių ap-
gyvendinimo paslaugų tinklapis su rezervacijos sistema „Nakvok.lt” jau

skaičiuoja pirmuosius rezultatus. 
„Praleisti kelias valandas, naršant po lietuviškus informacinius, labiau

primenančius katalogus, apgyvendinimo paslaugų portalus – tikrai jau ne-
beatitinka vartotojų poreikių ir lūkesčių. Šiandien linkusieji planuoti ir tau-
pyti savo laiką nori viską rasti ‘vieno langelio principu’ veikiančiuose tink-
lapiuose: atsidariau, išsirinkau ir iš karto užsirezervavau”, – sako „Nakvok.lt”
vadovė Česlova Mikelė. 

Vis labiau augantį lietuvių susidomėjimą kelionėmis po Lietuvą patvir-
tina ir statistika: Lietuvos turizmo departamento duomenimis, vien pernai ke-
liones su nakvyne Lietuvoje rinkosi 9,4 proc. daugiau šalies gyventojų nei 2012
m. Vietos turistų kelionės dažniausiai buvo trumpos, su 1–3 nakvynėmis. Lie-
tuvos statistikos departamento duomenimis, auga ir apgyvendinimo paslau-
gų pirkimas internetu – 2014 m. pradžioje 4,9 proc. visų 16–74 metų amžiaus
asmenų tokias paslaugas rinkosi internetu (2013 m. – 4,0 proc., 2009 m. – 0,9
proc.).

v.z. lt

Lietuviškas iššūkis „Booking.com” 

Nors nuo kitų metų Lietuva pereina prie euro, pašto ženklais, kurių no-
minalioji vertė nurodyta litais, už pašto paslaugas bus galima apmokėti
iki 2017-ųjų sausio 1 dienos. Nuo šių metų liepos mėnesio Lietuvos paš-

tas pašto ženklus leidžia dvigubu nominalu – litais ir eurais. Tokie pašto ženk-
lai galios neribotą laiką. Nuo kitų metų pašto ženklai bus leidžiami tik vie-
nu nominalu – eurais.

Kitąmet Lietuvos paštas planuoja išleisti pašto ženklus temomis ,,Lietuvos
herbo simbolis Vytis monetose”, ,,Euro įvedimas Lietuvoje”, ,,Lietuvos rau-
donoji knyga. Žinduoliai”, ,,500-osios Mikalojaus Radvilos Juodojo gimimo me-
tinės”, ,,Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktui – 25 metai”, ,,Technikos
paminklai. Kauno tvirtovė”, ,,Žaislai”, ,,Jonui Juškai – 200 metų”, ,,Turizmas
Lietuvoje”, ,,Lietuvos tiltai”, ,,2015-ieji – etnografinių regionų metai”, ,,Šiuo-
laikinis lietuvių menas: mada”, ,,Mokslo ir žinių diena”, ,,Mykolo Kleopo Ogins-
kio 250-osios metinės”, ,,Informacinės technologijos”, ,,Tradiciniai amatai Lie-
tuvoje”, ,,Šv. Kalėdos ir Naujieji metai”. 

Lietuvos pašto info

Pašto ženklai dar galios

nakvok.lt nuotr
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,,Saulutė” vėl kviečia į koncertą
LAIMA APANAVIČIENĖ

Artėjančio sekmadienio įvykių programoje – Lietuvos vaikų
globos bū relio ,,Saulutė” organizuojamas lab daros koncertas.
Programą atliks gerai čikagiečiams pažįstamas  pia nis  tas Ed-

vinas Minkštimas. ,,Sau lu tė” jau ne pirmą kartą kviečia šį pia nistą kon-
certui. 

Edvinas Minkštimas yra garsiosios New York Juilliard mokyklos
absolventas, devynių tarptautinių konkursų laureatas, sukaupęs dau-
gia metę festivalių organizavimo ir lėšų rinkimo labdaringais tikslais
patirtį. 

„Dauguma lietuvių menininkų galvoja, kad kažkas iš šalies turi juos
padaryti žvaigždėmis.  Bet tokios sėkmės tikimybė yra tokia pati, kaip
ti ki mybė laimėti loteriją! tinklalapiui lrt.lt  sakė E. Minkštimas. – Mano
pa ties gyvenimas buvo nelengvas – savo laiku turėjau atkakliai kabin-
tis į gy ve nimą, ilgai įrodinėti net Lietuvoje, kad galiu gerai groti.” 

Tačiau sunkumai jau
praeityje. Dabar Edvinas ži-
nomas pianistas, kviečiamas
koncertuoti geriausiose pa-
saulio salėse. Groja ir solo, ir
daug kamerinės muzikos –
turi savo trio, koncertuoja dar
bent su dešimčia skirtingų at-
likėjų. Jo koncertai Ame rikoje
suplanuoti metams į priekį.
Įgimtas meninis skonis, inte-
ligentiš kumas bei deramas
savo artistiškumo suvokimas
padeda Edvinui į savo kon-
certus sutraukti muzikos my-
lėtojus. Pats Edvinas sakosi
patiriantis ir stiprią didžiųjų
fortepijono meno meistrų įta-
ką: Max Richter, Serge jaus
Rachmaninovo, Ignacy Jan
Pade rewski, Arturo Benedet-
ti Michelan ge li. Solidžiame jo
repertuare su kaup tos kom-

pozicijos – nuo Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Jo hannes
Brahms iki György Sándor Ligeti, Stefan Wolpe ir Krzysztof  Eu-
 geniusz Penderecki.

Šį kartą pianistas atliks labai įvairiapusę programą. Skambės M.
K. Čiurlionio,  W. A. Mozart, F. Liszt, F. Schubert, G. Gerschwin, J.
Brahms, V. Guaraldi kūriniai. Edvinas sako, kad jis visada į savo mu-
zikinę programą stengiasi įtraukti kuo įvairesnius kompozitorius, ša-
lia įprastinių klasikinės muzikos kompozitorių kū rinių stengiasi klau-
sytojus supažindinti ir su šiuolaikine muzika. Šį kartą žiūrovai išgirs
žinomo džiazo muzi kanto Vince Guaraldi, parašiusio mu ziką ,,Peanuts”
animaciniams filmams. 

Tad koncertas žada būti įdomus. Pianistas džiaugiasi galimybe dar
kar tą susitikti su Čikagos lietuviais, kurie, jo žodžiais, jam visada yra
palankūs, jį šiltai sutinka. Koncertas vyks lapkričio 9 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439). 

Du must Caligari werden,
arba Halloweenas kitaip 

Vis dėlto, filmo pabaigoje įvyksta ne-
tikėtas posūkis – Francis yra vienas
psichiatrinės ligoninės pacientų, o jo is-
torija – viso labo iliuzija, kurioje psi-
chiatrinės ligoninės direktorius yra ta-
patinamas su išgalvotu Caligari per-
sonažu.

Atnaujinto ir suskaitmeninto
„Daktaro Caligari kabineto” premjera
įvyko visiškai neseniai – š. m. vasarį 64-
jame Berlyno tarptautiniame kino fes-
tivalyje. JAV naujai atgimusi juosta
buvo parodyta prieš mėnesį, rugsėjo 20
d. San Fransisco nebylių filmų festi-
valyje „Silent Autumn”. Ir štai iš Ca-
lifornijos šis šedevriukas atkeliavo į Či-
kagą! Vargonų muzikos perversmi-
ninkas Cameron Carpenter muziką
šiam filmui sukūrė dar 2012 metais. Įsi-
dėmėkite šitą pavardę – šis talentingas
kompozitorius ir atlikėjas į šipulius su-
pylė visus stereotipus apie tai, kokia
turi būti vargonų muzika! Jis sėdėjo
scenos viduryje prie savo skaitmeninių
vargonų (būtent tokiam instrumen-
tui, anot Carpenter, priklauso ateitis)
ir savo ekspresyvia muzika bei vir-
tuozišku atlikimu dar labiau užaštrino
jau ir taip kampuotą filmą bei jo per-
sonažus. 

Rimti ir malonūs koncertai mūsų
laukia Symphony Center lapkritį, jų
tarpe Dvoržako simfonija „Naujasis pa-
saulis” (lapkričio 7 – 8, dirigentas Cris-
tian Macelaru), dienomis Debussy
,,Iberia” (lapkričio 13 – 15, dirigentas
Pierre Boulez), Vienos berniukų cho-
ras (lapkričio 29) ir kt. Platesnę infor-
maciją rasite internete www.cso.org. 

RAIMUNDAS  MARIUS LAPAS

Pereitą penktadienį daugelyje
pasaulio šalių ir vėl praskrido
Halloweenas. Nors čia, Čikago-

je, oras buvo vėjuotas ir šaltas, vaikai
neatsisakė savo kasmetinio ritulo – ap-
sirengus įvairiais kostiumais ,,kalė-
doti” nuo durų prie durų ir prisi-
rinkti pilną krepšelį saldainių. Su-
augusieji tą vakarą irgi turėjo progos
savaip pasireikšti bei „padūkti” – kas
restoranuose ar naktiniuose klubuo-
se, kas diskotekose ar vakarėliuose su
draugais. Buvo ir įdomių alternatyvų
– vieną tokių pasirinkome mes su

žmona. Nebūdingą renginį Hallowee-
no vakarą pasiūlė Čikagos Symphony
Center – ten buvo rodomas legendinis
filmas „Daktaro Caligari kabinetas”
(„Das Cabinet des Dr. Caligari”). Ne-
bylią 1920 m. juostą lydėjo vargoni-
ninko Cameron Carpenter muzika.
Tai buvo nepaprastas junginys!

Kino kritikas Roger Ebert ,, Dak-
taro Caligari kabinetą” vadina pir-
muoju tikru siaubo filmu. Ši ekspre-
sionistinė režisieriaus Robert Wiene
juosta yra nepakartojamas kinema-
tografinis perliukas. Filme vaidina po-
puliauriausi anuometiniai Vokieti-
jos aktoriai: Werner Krauss (daktaras
Caligari), Conrad Veidt (Cesare),
Friedrich Feher (Francis), Lil Dagover
(Jane Olsen), Hans Heinrich von
Twardowski (Alan) bei Rudolf  Let-
tinger (dr. Olsen). Filmas prasideda
nuo Francis ir jo draugo Alan pokal-
bio parke. Francis pasakoja apie į
miestą atvykusį paslaptingą daktarą
Caligari, kuris mugėje ketina prista-
tyti somnambulą Cesare. Pastarasis
yra lunatikas, gebantis išpranašauti
žmonių likimus. Netrukus mieste pra-
sideda keistos žmogžudystės. Pasa-
kotojas, įtardamas, jog tai somnam-
bulo darbas, nusprendžia pasekti Ca-
ligari ir taip įsitikinti, kad Cesare
žudo daktaro nurodymu. Caligari pėd-
sakai Francis atveda į psichiatrinę li-
goninę, kurios vyriausiasis gydytojas,
pasirodo, ir yra daktaras Caligari.

Vargonininkas Cameron Carpenter

Kadras iš filmo „Daktaro Caligari kabinetas” 



 p o
vaizdus.  

Sukūręs savo pradinę idėją (vi deo
klipą su muzika) nusiunčiu ją reži-
sieriui. Jis ją peržiūri, komentuoja ir
siunčia man atgal. Tokiu būdu siun-
tinėdami pirmyn-atgal tobuliname kū-
rinį. Dažnai būna, kad pats klipas irgi
keičiasi šio proceso metu (kažkoks
veiksmas sugreitinamas, dar kas su-
lėtinama ar iškerpama). Aš, kaip kom-
pozitorius, turiu prie visko priside-
rinti.  

– Kino teatruose garso sistemos yra la-
bai galingos ir naudoja apsupimo ir kitus
efektus. Ar rei kia ką nors specialaus dary-
ti, kad tavo kūrinys tiktų kino erdvėje?

– Pasikviečiau kelis draugus iš
Berklee kartu su manimi dirbti prie
„sound-stage” – tai yra didelė erdvė,
įrengta kaip kino teatras, kurioje ga-
lima miksuoti visus garsus, įprogra-
muoti apsupimo efektus (surround
sound) ir užtikrinti, kad viskas tin-
kamai skambės tikrame kino teatre. 

– Nuėję į kino teatrą, kaip mes atpa-
žinsime tavo reklamą? 

– Reklamos vaizdas prasideda su
gauja raudonų „bumbolų” (sviedinu -

11DRAUGAS 2014 LAPKRIČIO 6,  KETVIRTADIENIS

Prieš kiekvieną filmą AMC kino teatruose
girdėsite Kęstučio Daugirdo muziką!

ŽIVILĖ VAITKIENĖ

Čikagoje užaugęs lietuvis kom-
pozitorius atkreipė Los Angeles
rek lamos studijos dėmesį ir su-
laukė pasiūlymo sukurti muziką
,,Coca-Co la” reklamai, kuri nuo ru-
dens rodo ma AMC kino teatruo-
se prieš kiekvieno filmo pra džią. 

– Kęstuti, papasakok kaip iš Čikagos,
„vėjų miesto”, atsiradai ki no ir žvaigždžių
mieste Los Angeles?

– Kai baigiau University of  Illi-
 nois bakalauro laipsniu iš chorinės
muzikos pedagogikos, Čikagos „vėjai”
pirmiausiai mane nupūtė ne į Los An-
geles, o į kitą Amerikos krantą – į Ber-
klee College of  Music, Bos tone. Ten aš
planavau studijuoti šiuolaikinės mu-
zikos kompoziciją ir produkciją (Con-
temporary Writing and Music Pro-
duction). Netrukus pama čiau, kad
mane daugiau traukia kita programa
– kino muzikos kompozicija. Ši studijų
sritis daugiau pagrįsta klasikine mu-
zika. Pagalvojau, kad jei gu jau studi-
juoju kažkokią kompoziciją, tegul
man užduoda kurti fugas ir orkestra-
vimą – norėjau rim tesnių uždavinių.
Tuo pačiu visados mėgau vaidybą ir
dramą. Nors pats vaidinu tik dėl juo-
ko, bet moku pa justi dramos ir veiks-
mo subtilybes. Vienu žodžiu, kino
muzikos mokslas man tiko ir buvo
prie širdies. Užbai gus mokslus buvo
aišku, kad tik vie nas miestas aki-
vaizdžiai užsiima ta kino (ir kino
muzikos) industrija – Los Angeles.
Taip ir nutariau, kad jei noriu toliau
dirbti savo pasirinktoje srityje, reikia
save išbandyti ir ten persikelti.

– Grįžkime atgal į studijas Uni versity
of Illinois, kur buvai pa sirinkęs gryną
muzikos kompozicijos mokslo šaką. Po
trumpo lai ko, nusprendei pakeisti kryptį ir
perėjai į muzikos pedagogiką –  kodėl?

– Universitete kompozicijos fa-
 kul tetas buvo gana avangardinis. Gal,
jeigu ten dabar sugrįžčiau, kai ką
daugiau įvertinčiau, bet buvau devy-
niolikos metų, ir tas kietas aka demi-
nis nusistatymas prieš gražius ir pa-
žįstamus garsus mane gana grei tai at-
baidė. Po truputį, su amžiumi ir pa-
tirtimi, mano ausys ir galvojimas at-
sivėrė šiai muzikai... (Vis tik man
žy miai geriau patinka Berklee Colle-
 ge of  Music požiūris į šią muzikos
šaką – avangardas egzistuoja, jame
yra kai kas įdomaus, bet taip pat eg-
zistuoja ir kitas, platus muzikinis pa-
saulis – neatsisakykime jo.)

Tad universitete nutariau perei-
ti į muzikos pedagogiką. Dar ir dabar
labai džiaugiuosi padaręs tą sprendi-
 mą – įgijau daug dirigavimo, repeta-
 vimo, vadovavimo ir šiaip, muzikinių
minčių perteikimo, patirties. Studijų
metu aš taip pat vadovavau universi-
teto „a capella” vyrų vienetui „Xten -
sion Chords” – aukšto lygio daini-
ninkų grupei, su kuria dirbda mas
daug išmokau. 

– Filmų pasaulis ir jo žmonės tikrai vi-
sai „kitoks” pasaulis negu tas, kuriame mes
visi gyvename. Sunku įsivaizduoti ką rei-
kia daryti, kaip prakirsti takus, kad būtum
pastebėtas ambicingų ir talentingų žmo-

nių minioje. Nuo ko tu pradėjai atvykęs
į LA?

– Pradėjau tą taką kirsti dar be-
simokydamas Bostone. Vieną va-
sarą atvykau į Los Angeles kelių
mėnesių stažuotei, kur dirbau kino
ir „world music” kompozitoriaus,
Yuval Ron, asistentu. O kai baigęs
mokslus atsi krausčiau į LA jau vi-
sam, atlikau dar antrą stažuotę ki-
toje kino muzikos kompanijoje. Už-
sibaigus stažuotėms, rašiau muziką
studentų filmams, redagavau ir
dailinau savo geriausius kūri-
nius, dėliojau savo „reel” (ge -
riausių darbo pavyzdžių rinki-
nį),  ieškodamas daugiau pro-
jektų. Ban džiau įvairias stra-
tegijas – kai kurios buvo sėk-
mingos, kitos ne. Bet turbūt
kiekvienas kino muzikos kom-
pozitorius panašiai atsakys –
nėra vieno atsakymo į klau-
simą, kaip prasimuš ti. Vie-
nas dalykas priveda prie kito.   

Geriausia strategija yra:
a) vis bandyti kelti savo dar-
bo lygį, b) ne būti „hermitu”
ir c) paprasčiausiai „išsilai-
kyti”. Pastebėjau, kad nepa-
 bu vęs čia keletą metų, ne-
rasi tų di desnių galimybių,
nebent esi superžvaigždė. Žmonės
turi prie tavęs pri prasti, su tavim su-
sidraugauti, kažką kartu pergyventi.
Tik tada jiems kyla noras tau padėti,
tave kažkur prie darbų prijungti.

– Kaip gavai pasiūlymą dirbti su
„Co ca-Cola” projektu? Ar buvo smagu ar
baisu?

– Per lietuvius ir jų draugus! Su-
 sidraugavau su vienu reklamų reži sie-
riumi. Baisu gal nebuvo, bet įtampos
pakako, nes kaip tik vidury projekto
dar sutikau būti muzikos vado vu
Moksleivių Ateitininkų stovykloj.
Darbo tikrai buvo daug. Bet  – laimė,
sugebėjau sėkmingai įveikti abu dar-
bus. 

– Papasakok „Coke” reklamos kūrimo
procesą. Nuo ko pradedi? Ar vaizdo ir mu-
zikos kūrimas eina vienas po kito? 

– Pradžioje režisierius man atsi-
untė video klipą be garso ir buvusią
AMC reklamą kaip pavyzdį į kurį tu-
 rėjau atsižvelgti, kad jaustųsi rekla-
 mos kampanijos tęstinumas. Savo
stu dijoje turiu monitorių ant sienos
virš sintezatoriaus. Paleidžiu klipą,
peržiūriu jį daugelį kartų ir pradedu
pianinu improvizuoti, sekdamas kli-

2015 m. Dainų šventės pagrindinį kūrinį – kantatą „Dainuojanti Revoliucija – Lietuva,
tu prisikėlei su daina!” sukūrė Kęstutis Daugirdas. Neseniai jis lankėsi Čikagoje ir pra-
vedė LTM ansamblio „Dainavos” repeticiją.

kų-ufonautų), kurie pasišokinėdami
priartėja prie didžiulės „Coke” gėri mų
mašinos. Jie įsipurškia sau gėrimo, ir
tas netikėtas gaivumas juos nu trenkia
ir transportuoja tiesiai į kino teatro
kėdes.   Pasirodo žodžiai: 

„It’s Movie Time!”, ir prasideda
tas filmas, už kurį jūs, mielas žiūrove,
susimokėjote!

– Šis kino teatrui sukurtas kū rinys –
tai ne vienintelis tavo kū rinys, išvydęs die-
nos šviesą ir pa sirodęs televizijoje ar kinų
klipuo se. Papasakok apie kitus savo kū rinius
ir kur mes galime juos pa matyti?

– Parašiau muziką trumpamet-
ražiam filmui „Lord of  Catan”, kuris
dabar sėkmingai keliauja po filmų
fes tivalius. Taip pat esu parašęs mu zi-
ką internetiniam serialui (web-se-
ries), animaciniams filmukams, in-
ternetinėms reklamoms, ir tuo pa čiu
nemažai kūrinių chorams. Su broliu
Šarūnu esame įsteigę „Elevant Pro-
ductions” video kompaniją. Mūsų
klientai yra naujų projektų kūrėjai,
kurie naudojasi „Kickstarter” plat-
for ma norėdami  finansuoti savo iš-
svajotą idėją. Mes jiems sukuriame
projekto reklamą – Šarūnas parašo
scenarijų, juos nufilmuoja, o aš su ku-
riu filmukui muziką.  

Į televiziją sunkiau patekti, bet ir
čia pasisekė truputėlį pralaužti le-
 dus – sausio mėnesį girdėsis viena
mano muzikos atkarpa „King of  the
Nerds” (TBS) programoje. O kaip bus
toliau – net nedrįstu pranašauti atei-
ties!  

Jeigu domitės, galite pasiklausy-
 ti mano darbų (ir pamatyti šią AMC
reklamą) mano tinklapyje: www.dau-
girdasmusic.com

� � �

Visi išeivijos chorai jau ruošiasi
X Dainų šventei, kuri įvyks 2015 m. Či-
kagoje. Kęstutis buvo pakviestas su-
 kurti pagrindinį, teminį šventės kū-
rinį apie Lietuvos Nepriklau so my bės
atstatymą. Kitą kartą pakalbin sime
jauną kompozitorių apie tai.

O tuo tarpu, kai lankysitės kino
teatre ir krimsite spragėsius – ir kai
kartu su „raudonukais” pakelsite gai-
 vaus rudų burbuliukų gėrimo stiklinę
prie lūpų – neužmirškite pa sidomėti
įdomiai sukurta reklamos muzika ir
pasididžiuoti jauno ir ga baus lietuvio
kompozitoriaus pasie ki mais.

Kompozitoriaus Kęstučio Dau gir-
 do kūrybą rasite jo tinklapyje:
www.daugirdasmusic.com
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ALINA ŠALAVĖJIENĖ

Šiandien, lapkričio 6 d. minime dr. Jono Šliūpo
mirties 70-ąsias me tines. Didysis aušrininkas, istori-
kas,  švietėjas, gydytojas, publicistas, peda gogas,
aktyvus visuomenininkas dr. Jonas Šliūpas (1861–
1944) buvo ryški XIX–XX amžių sandūros lietuvių tau-
tos asmenybė. Šis tautinio atgimimo patriarchas
garsėjo laisvamaniško mis idėjomis, kurios to meto ka-
talikiš koje Lietuvoje buvo pakankamai naujos. Tai vie-
na (gal net pagrindinė) priežastis, dėl kurios ir savo
laiku, ir mūsų dienomis jis vadinamas kontroversine
asmenybe.

Visuomeninės veiklos pradžia

Jonas Šliūpas gimė Rakandžių kaime, netoli
Gruzdžių, Šiaulių ap skrityje pasiturinčių valstiečių
Onos ir Roko Šliūpų šeimoje. 1880 m. baigė Mintau-
jos (Jelgavos) gimnaziją, 1880–1882 m. filosofiją ir tei-
sę studijavo Maskvos universitete, 1882 m. – gamtos
mokslus Peterburgo universitete. Iš pastarojo buvo
pašalintas už dalyvavimą anticariniame studentų ju-
dė jime ir parsiųstas į Lietuvą, tuo pačiu netekdamas
teisės studijuoti Rusijos universitetuose.

Vengdamas šaukimo į kariuome nę, J. Šliūpas iš-
vyko į Šveicariją, iš ku rios 1883 m. vasarą Martyno
Jan kaus buvo pakviestas į Bitėnus reda guoti „Auš-
rą”. Kai kurių istorikų, tarp jų ir Jono Dainausko tei-
gimu, pavadinimą šiam leidiniai sugalvojo būtent J.
Šliūpas. „Aušrą” Mažojoje Lietuvoje jis redagavo
1883−1884 m. Už lietuvišką veiklą vokiečių žanda rų
buvo persekiojamas, todėl 1884 m. kovo mėnesį turėjo
išvykti iš Prūsi jos. Kalnujuose (Raseinių rajone) ap-
lankęs M. Davainį-Silvestravičių, Kaune – karinin-
ką P. Smilgių, su pastaruoju nuvyko į Marijampolę
pas P. Kriaučiūną, kur kartu su dar dvylika moky-
tojų paruošė memorandumą Varšuvos generalgu-
bernatoriui I. Gur kai dėl lietuviškos spaudos lo tyniš-
kais rašmenimis grąžinimo. Memorandumą nuvež-
ti į Varšuvą iš drįso vienintelis J. Šliūpas.

Gyvenimas Amerikoje 

Grįžęs iš Lenkijos  kurį laiką dar gyveno Min-
taujoje ir su Liuda Mali nauskaite paruošė „Abėcė-
lą” (1886 m. Tilžėje ją išspausdino J. Mikšas), o ge-
gužės mėnesį išvyko į JAV, kur gy vendamas 1884–1921
m. sukūrė šeimą, įgijo specialybę, subrendo kaip as-
me nybė. Tiesa, į Lietuvą dr. J. Šliūpas buvo grįžęs
1919 m. Tada buvo paskirtas Lietuvos pasiuntiniu
Latvijoje ir Estijoje. Tais pačiais metais Londone pa-
dėjo organizuoti Lietuvos atstovybę ir buvo pirma-
sis jos atstovas, taip pat Paryžiuje talkino Lietuvos
delegacijai Taikos konferencijoje. Gyven da mas JAV
J. Šliūpas pradėjo labai aktyvią veiklą Amerikos lie-
tuvių ben druomenėje: rūpinosi lietuviškų parapijų
steigimu, įkūrė ne vieną lietuvišką draugiją. Pirmojo
pasauli nio karo metais lietuviška J. Šliūpo veikla vir-
to diplomatine kova už Lie tuvos lais-
vę. 1917 m. jis dalyvavo Stok holmo lie-
tuvių konferencijoje, skelbdamas,
kad Lietuva turi būti visiškai nepri-
klausoma. 1918 m. rugpjūčio 29 d.
JAV Senato posėdžių protokoluose
išspausdintas J. Šliūpo me morandu-
mas su senatoriaus Henry Cabot Lod-
ge įžangine kalba, remian čia Lietuvos
nepriklausomybę. Wa shingtone dr.
J. Šliūpas buvo įsijungęs į Vidurio Eu-
ropos tautų sambūrį, kuriam pri-
klausė ir nepriklausomos Čekoslo-
vakijos valstybės įkū rėjas ir pirmasis
prezidentas T. G. Masarykas.   

1885 m. New Yorke susituokė su
iš Lietuvos atvykusia Liuda Mali-
 nauskaite ir kartu susilaukė trijų
vaikų (visi gimė Amerikoje). 1889 m.
įstojo į Maryland universitetą ir jau
1891 m., baigęs medicinos studijas ir
gavęs diplomą, pradėjo dirbo gydy-
toju. Amerikoje J. Šliūpas redagavo ir
leido lietuviškus laikraščius – „Uni -

Pirmojo Palangos miesto burmistro dr. Jono Šliūpo
veikla šiapus ir anapus Atlanto

ją” (1884–1885), „Lietuviškąjį balsą” (1885–1889),
„Naują gadynę” (1894–1896), „Laisvąją mintį” (1910–
1915). Apie gyvenimą Amerikoje dr. J. Šliū pas rašė:
„Mano gyvenimo Amerikoje tikslas buvo štai koks:
pažinkime savo tautos nupuolimo priežastis: iš kur
kilo ekonominis vargas, dvasinė tamsybė, religiškos
neapikantos bei apjakimas, ir galiaus politiškasai
Lietuvos susmukimas ir nugrimzdimas. Na, ir rašiau
daug, ne literato vardui įsigyti, bet kad mano raštų
skaitytojai labiau pamylėtų tėvynę, pažintų savo tau-
tos praeitį, ir išveng tų nemalonių klaidų besiirda-
mi į nežinomą ateitį” (Trumputė epizodiška mano
gyvenimo eigos apibrėža-išpažintis, 1942).

Nepriklausomoje Lietuvoje

1921 m. dr. J. Šliūpas galutinai grįžo gyventi į jau
nepriklausomą Lie tuvą. 1922–1923 m. dirbo mokytoju
Biržų ir Šiaulių gimnazijose, 1924–1930 m. Kauno uni-
versitete skaitė medicinos istorijos paskaitas. JAV
sukauptą kapitalą investavo į bendroves Lietuvoje,
tačiau visko neteko 1927 m., kai bankrutavo Preky-
bos ir pramonės bankas. 1928 m. mirė pirmoji J. Šliū-
po žmona Liudvika Mali nauskaitė-Šliūpienė. 1929 m.
jis vedė palangiškę Grasildą Grauslytę, su ku ria 1930
m. persikėlė gyventi į Pa langą. Tai pačiais metais
gimė sūnus Vytautas.

Palangos laikotarpis

Palangoje dr. J. Šliūpas su šeima gyveno iki pat
1944 m. spalio mėn. Šis etapas (deja, dar nepakan-
kamai ištirtas) yra labai reikšmingas jo paties bei Pa-
langos miesto gyvenime. 1933 m. dr. Jono Šliūpo dėka
Palangai bu vo suteiktos miesto teisės, o jis iš rinktas

pirmuoju miesto burmistru. Įdomu tai, kad tyrinė-
tojai pateikia skirtingas burmistravimo datas. Šiau-
 lių universiteto Istorijos katedros docentas dr. Jonas
Sireika, iš analizavęs kai kurių tyrinėtojų darbus, en-
ciklopedijų duomenis, dalį Lietuvos archyvų doku-
mentų, sū naus Vytauto Šliūpo prisiminimus, teigia,
jog teisėtu Palangos miesto burmistru Šliūpas buvo
1933–1935 m. ir 1938–1939 m. Naciams okupavus
Lietuvą 1941 m., Šliūpas tik trumpai ėjo šio miesto
burmistro pareigas.

Tapęs miesto burmistru dr. J. Šliūpas pirmiau-
sia rūpinosi, kad žvejų ir gintaro apdirbėjų mieste-
lis Palanga (tuo metu turėjęs tik apie tris tūkstančius
gyventojų) taptų moderniu kurortiniu miestu. Teko
rū pintis miesto švara bei tvarka, mokyti gyventojus
nelaužyti pasodintų medelių, šaligatviais nevažinėti
dviračiais ir nevesti jais gyvulių. J. Šliūpui pavyko
iškovoti, kad miestui būtų tiekiama pigesnė elektros
ener gija.

Kaip burmistras dr. J. Šliūpas ne tik rūpinosi
miesto infrastruktūros sukūrimu, bet aktyviai da-
lyvavo politiniame, kultūriniame bei visuome ninia-
me Palangos gyvenime. 1933 m. vasarą mieste lan-
kėsi Pasaulio skau tų organizacijos įkūrėjas ir šefas
Anglijos lordas Sir Robert Stephen son Smyth Baden-
Powell. J. Šliūpas ne tik sutiko svečią, bet ir buvo ver-
 tėju pastarajam bendraujant su Lie tuvos preziden-
tu Antanu Smetona. Susitikimo metu rugpjūčio 17
d. Pa langoje buvo atidaryta Baden-Powell vardo
gatvė. 1934 m. nuotraukoje įamžintas kadras, ku-
riame burmistras dr. J. Šliūpas kerpa juostą Da riaus
ir Girėno gatvės atidaryme. Dar viena 1939 m. nuo-
trauka liudija apie eiseną Vytauto gatvėje (joje da-
lyvavo ir burmistras su sūnumi Vytautu) verslininkų
suvažiavimo metu.

Dideli rūpesčiai miestą ir jo va-
 dovą užklupo 1938 m. gegužės 10 d., kai
Palangoje kilęs gaisras be pasto gės pa-
liko per 1 500 gyventojų. Sudegė ne tik
gyvenamieji namai, bet ir gimnazija,
paštas, kelios pradžios mokyklos bei kiti
pastatai. Pats burmistras gaisro metu
skambino į kaimyninius miestus pra-
šydamas gaisrininkų pa galbos ir derė-
damasis dėl atlygio. Po gaisro teko rū-
pintis nukentėjusiais gyventojais bei or-
ganizacijomis: ras ti jiems laikiną pa-
stogę. Po to laukė gaisravietės tvarkymo
bei išdegusios teritorijos ir mokyklų at-
statymo darbai.

Apie Antano Smetonos valdymą

Laisvamanybės idėjoms dr. J. Šliū-
 pas liko ištikimas ir gyvendamas Pa-
langoje. Aktyviai dalyvaudamas Lietu-
vos etinės kultūros draugijos veikloje
bei būdamas jos pirmininku, miesto
burmistras rūpinosi laisvamanių gim-
nazijos, kapinių įkūrimu, aktyviai sie-

Dr. Jonas Šliūpas Berlyne 1944 m. lapkričio 5 d. (diena prieš mirtį). Pirmoje eilėje iš kairės: doc. J. Elisonas, dr. J. Šliū-
pas, prof. M. Biržiška, antroje eilėje iš kairės: doc. J. Grinius, žurnalistas K. Obolėnas, dr. J. Urmanas, dr. J. Paukštys, žur-
nalistas V. Oškinis.

Vytauto Didžiojo 500-ųjų metinių minėjimas Palangoje 1930 m. liepos 24 d. (J. Šliūpas
su žmona Grasilda dešinėje).
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo
patirtis, minimali anglų kalba, nevai-
ruoja. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.
Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras.
Tel. 708-691-6996  

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

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus, gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-709-5990. 

� Sąžininga moteris ieško žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pri-
žiūrėti 2 žmones, skaniai gamina valgy-

ti, gali išleisti atostogų, turi dokumen-
tus, geros rekomendacijos. 
Tel. 708-691-6542.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos.
Tel. 773-329-9918

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai , buitinė anglų kalba. 
Tel. 630-457-0232.  

� Gera, nuoširdi darbuotoja ieško
pagyvenusių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Dokumentai, patirtis. 
Tel. 312-647-3208. 

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
pakeitimų. Legalūs dokumentai. 
Tel. 630-670-0813. 

� Labai švelni, sąžininga moteris ieško
senelių priežiūros darbo arba gali pa-
keisti. Legalūs dokumentai. 
Tel. 773-668-2001. 

kė, kad būtų priimtas civilinės met-
rikacijos įstatymas, nuolat rašė
straipsnius į spaudinius „Laisvoji
mintis”, „Laisvamanis”. 75-ojo gim-
tadienio proga dr. J. Šliūpas buvo ap-
dovanotas LDK Gedimino 1-ojo laips-
nio ordinu. Ta proga jis para šė pre-
zidentui A. Smetonai laišką, kuriame
ne tik padėkojo už įvertini mą, bet
kreipėsi ir su prašymu: „Pa amžink
Tamsta ir lietuvių tautą ir Savo As-
menybę kilniais ir neužmirštamais
darbais: patobulink Konstitu ciją,
įvesdink civilinę metrikaciją, su-
šauki seimą, duok laisvę visiems
gy ventojams, prašalindamas bažny-
 čios tarnus nuo įtakos politikon,
mo kyklą išvaduok iš theologų įtakos,
ir – aš bent įsitikinęs esmi, kad su-
lauksime ramybės ir vieningumo
tautoje” (laiškas Prezidentui Anta-
nui Sme tonai, 1936-03-16). Šis apdo-
vanojimas buvo jau antrasis, pir-
masis – 1928 m. – LDK Gedimino 2-ojo
laipsnio ordinas. 

Steigti laisvamanių gimnaziją
Švietimo ministerija nedavė leidimo,
tačiau laisvamanių kapinės 1937 m.
Palangoje buvo atidarytos. 1940 m.
įsi galiojus civilinės metrikacijos
įstatymui, dr. Jono Šliūpo sūnus Vy-
 tautas Jonas Šliūpas Palangos mies-
to civilinės metrikacijos centre buvo
įrašytas pirmasis.    

Dr. J. Šliūpas visą laiką sekė
Lietuvos ir pasaulio įvykius, nepa-
bijodavo išsakyti savo nuomonę. Jį
ne ramino tai, kad Lietuvoje vis stip-
rėjo autokratinis valdymo stilius.
Memo randumuose, skirtuose prezi-
dentui A. Smetonai, laiškuose, įvai-
riose kalbose jis nevengdavo kriti-
kuoti val džią. Dėl kritikos A. Sme-
tonos reži mui, 1940 m. prasidėjus
sovietinei okupacijai, dr. J. Šliūpui
buvo pasiūlyta dalyvauti naujoje vy-
riausybėje, tačiau jis atsisakė, teig-
damas, kad ne už tokią nepriklau-
somą Lietuvą buvo kovota. 

Paskutinį kartą burmistro parei -
gas dr. J. Šliūpas ėjo 1941 m. nacių
okupacijos metu, bet labai trumpai,
mat užtarė diskriminuojamus žy-
dus, rūpinosi jų gelbėjimu.

Pasitraukimas iš 
Lietuvos 1944 m.

Palanga buvo paskutinė vieta
Lie tuvoje, kurioje gyveno aušrinin-
 kas dr. Jonas Šliūpas. 1944 m. sugrį-
 žusi sovietinė okupacija privertė
daugelį pasitraukti iš šalies. Spalio
2 d. būdamas garbaus amžiaus iš Pa-
 langos į Austriją buvo priverstas pa-
 sitraukti ir pirmasis miesto bur-
mistras. Kurį laiką su šeima gyveno
Vie noje, vėliau –  Bregenz. Mirė dr. J.

Šliūpas 1944 m. lapkričio 6 d. Berly-
ne, į kurį buvo atvykęs dėl kreipi-
mosi per radiją į Amerikos lietu-
vius. Jo palaikai buvo kremuoti, o
1948 m. urna iškilmingai buvo pa-
laidota lietuvių tautinėse kapinėse
Čikagoje.

Dr. J. Šliūpo 
veiklos įvertinimai 

Dr. Jonas Šliūpas laikomas kont-
roversine, audringa bet labai stipria
asmenybe. Tai patvirtina M. Biržiš-
 kos žodžiai: „Apie Šliūpą, kaip apie
didžiulį ugnikalnį, visą laiką sukinė -
josi juodi debesys. Žaibai trankė jo
viršūnę ir audringai lietūs plovė jo
šlaitus. Bet laikui bėgant debesys iš-
sisklaidė ir išnyko, o ugnikalnis iš-
 liko nepajudinamas, nepasikeitęs.
Toks jis ir liks per amžius, kuriuomi
grožėsis žmonija...” Be jau minėtų
valstybinių įvertinimų, dr. J. Šliūpas
dar buvo apdovanotas Latvijos Trijų
žvaigždžių 2-ojo laipsnio ordinu (1932
m.), Savanorio medaliu (1936 m.),
Klaipėdos išvadavimo sidabro me-
daliu. Dr. J. Šliūpas yra bene vie-
nintelis asmuo, kuriam Vytauto Di-
džiojo universitetas (jame 1925–1930
m. dėstė medicinos istoriją) yra su-
teikęs net tris garbės daktaro laips-
nius: 1923 m. – medicinos, 1925 m. –
humanitarinių  mokslų, 1939 m. – tei-
sės. 

Gaila, kad ilgi sovietmečio metai
sunaikino nemažai šios iškilios as-
 me nybės gyvenimo pėdsakų. Tačiau
antrosios šeimos sukūrimas išgel-
bėjo iš galbūt visiškos užmaršties ko-
votojo už lietuvybę atminimą. Jau-
niau sio jo sūnaus Vytauto dėka 1987
m. Californijoje įkurtame aušrinin-
ko dr. Jono Šliūpo archyve, kuris pa-
gal 2005 m. sutartį perduotas Šiaulių
universiteto bibliotekai, yra daug
svarbios medžiagos, menančios šią
asmenybę. Be įvairių dokumentų,
laiškų, rank raš čių, dr. J. Šliūpo ra-
šytų, verstų ar redaguotų leidinių,
čia saugomos 34 knygos iš buvusios
gausios asme ni nės bibliotekos Pa-
langoje, lupa, laz da, parkeriai, ku-
riais naudojosi mies to burmistras,
nuotraukos, įamžinusios dr. J. Šliū-
po gyvenimo momentus.

„Gyvenau taip, kaip mokėjau
ir galėjau, visumet siekdamas tam
tikro idėalo” – turbūt ir šiandien di-
dysis aušrininkas dr. Jonas Šliūpas
ištartų tuos pačius žodžius.

Alina Šalavėjienė – Šiaulių uni-
versiteto bibliotekos vyriausioji biblio -
tekininkė

Pasaulio skautų organizacijos įkūrėjo ir šefo Anglijos lordo Sir Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell vizitas Palangoje 1933 m.
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MŪSŲ STALUI

Padėkos diena – šventė visiems
Populiariausia ši šventė – Ameri koje.
Tam yra istorinis pagrindas. Šią šventę ly-
dėjo ne tik sočios vaišės ir džiūgavimai,
bet ir padėka Dievui bei geri norai, sie-
kiant taikiai sugyventi su vietiniais gy-
ventojais indėnais.

Šiandien ši šventė Amerikoje lai koma
valstybine ir švenčiama laikantis gilių
tradicijų, su tradiciniais valgiais – keptu
kalakutu, moliūgų py ra gu ir kt. .. 

Kokį kalakutą pasirinkti?

Švieži kalakutai yra skanesni nei šaldyti. Tačiau
neblogi ir šaldyti, jei jie buvo laikomi nuolatinėj 0˚F
temperatūroje, ir ne per ilgai.

Sušaldytą kalakutą patartina pa laikyti šaldytuve
apie porą dienų, kol atsileis, arba šaltame vandeny-
je apie 6–8 valandas.

Reikia vengti kalakutų, kuriems po oda suleis-
ta riebalų (self-basting), nes tokie taukai dažniausiai
būna pa senę. Kalakutų patinai paprastai bū na siau-
resnėmis krūtinėmis negu pa telės ir juos kepant leng-
viau kepti. Sko nis abiejų vienodas. Perkant švie žią
kalakutą reikia atkreipti dėmesį į jo odą, kuri turi
būti drėgna, švari ir  kvepėti šviežumu. Tačiau ka-
lakutai parduotuvėje dažniausiai būna sanda riai su-
pakuoti. Jei išvyniojus paukš tį pasirodytų, kad  tu-
rįs jis ne kokį kvapą, patartina jo nekepti.

Keptas kalakutas su slyvomis
(K. Buožytės-Brundzienės receptas)

Reikės: iki 14 sv kalakuto, 2 sv. džiovintų slyvų,
puodelio grietinės, 3–4 morkų, šaukšto druskos, 1/2
šaukšto kmynų, 2 muskato riešutų, šaukštelio malto
imbiero.

Kalakutas gerai nuplaunamas iš vidaus ir išorės,
nusausinamas. Ko jos ir sparneliai nupjaunami. Vi-
dus iš trinamas druska ir kmynais, o vir šus tik
druska. Įtrintas kalakutas pa laikomas per naktį. Kitą
dieną kala kuto vidus iššluostomas ir, pridėjus nu-
plautų džiovintų slyvų, užsiuvama. Kalakuto šlau-
nelių galai surišami vienas su kitu.

Kalakutas (krūtinėle į viršų) de da mas į keptu-
vą ant supjaustytų mor kų, aptarkuojamas muskato
rie šutu, apibarstomas imbieru ir storai aptepamas
grietine (ypač storai apte pama krūtinėlė). Šlaunelių
galai  vyniojami folija, o sparneliai (jei juos palie-
kame) užlenkiami už nugaros. Į keptuvą įpilama šiek
tiek sultinio ar ba grietinės, atskiestos su vandeniu.

Kepama karštoje orkaitėje uždengta me keptuve.
Palaistoma skysčiu, atsi radus kepant, arba ištirpintu
sviestu. Kalakutas kepamas apie 2–2,5 valandos (tai
priklauso nuo jo dydžio ir se numo). Kepame 350˚F
temperatūroje. Jei šlaunys ties sąnariais lankstosi
ir įdūrus į pagurklį, kur storiausias mė sos sluoks-
nis, išteka skaidrus skystis, paukštis yra iškepęs.
Prieš tie kiant šlaunelių galai apvyniojami baltomis
popierinėmis servetėlėmis. Krūtinėlė aštriu peiliu
supjaustoma įstrižais gražiais griežinėliais. Ant
kiekvieno jų uždėliojama po keletą slyvų.

Keptas kalakutas su obuoliais
(iš knygos „1000 patiekalų”)

Kaip sako sena patarlė, virėju ga li išsimokyti,
tačiau gerą kepsnį iš kep ti gali tik tam gimęs. Jau se-
niai pastebėta, kokios gilios nuovokos bei pajautos
reikia kiekvienos rūšies maistui gaminti.

Reikės: druskos, juodųjų pipirų grūdelių, nedi-
delio, apie 2 sv kala kuto, sviesto, obuolių acto, 4 sv
obuo lių, 2 citrinų, cinamono lazdelės, šaukš to cukraus,
šaukštelio malto cinamono, 1/2 šaukštelio malto im-
bie ro, Kajeno pipirų.

• Puodelyje sumaišyti truputį drus kos ir ką tik
piestoje sutrintų juo dųjų pipirų, paberti ant pjaus-
tymo len tos ir juose apvolioti kalakutą stip riai ap-
spaudant, kad druska ir pi pirai gerai priliptų. Kep-
tuvėje pa kai tinti sviestą ir paskrudinti kala kutą –
tolydžio pavartant ir protarpiais ap šlakstant vienu
kitu šlakeliu acto. Pas kui uždengti ir valandą kaitinti
ant vidutinės ugnies, kas 15 minučių apliejant šla-
keliu acto. 

• Pusę obuolių nulupti, supjaus tyti ketvirčiais,
išimti sėklides ir ge rai sumaišyti su citrinų sultimis
– kad neparuduotų. Sudėti keptuvėn į pakaitintą
sviestą ir atsargiai pavartant paskrudinti ant lėtos
ugnies. Pro tarpiais aplieti šaukštu kitu su van-
 deniu sumaišyto acto. Įberti pa gal skonį priekonių,
įmesti cinamono lazdelę, uždengti ir pusvalandį kai-
tin ti ant labai lėtos ugnies.

• Likusius obuolius taip pat nu lupti, supjausty-
ti ketvirčiais, išimti sėklides ir smulkiai sukapoti aš-
triu peiliu ir gerai sumaišyti su citrinų   sultimis. Kep-
tuvėje pakaitinti svies to, suberti obuolius, cukrų, ci-
namo ną, imbierą, druską, Kajeno pipirus, įpilti
pusę puodelio acto, gerai išmai šyti ir pakaitinti.

• Kalakutieną suraikyti plonais griežinėliais ir
patiekti pašildytose lėkštėse sodriai apliejus kepimo
sy vais bei tirštu obuolių padažu – drau ge su obuo-
lių griežinėliais. Tinka valgyti su salotomis. Liku-
sį padažą pa duoti supylus karšton padažinėn.

Kalakutienos pjausniai – piccata

Reikės: 4 nemažų kalakutienos krūtinėlės grie-
žinių, paprikos milte lių, alyvų aliejaus, 4 pomidorų,
1–2 rau donų šviežių saldžiųjų paprikų, 2 svogūnų,
sauso baltojo vyno, puodelio grietinėlės, 2 kiaušinių,
muskato, 2 šaukš tų sviesto, miltų, druskos, pipi rų.

• Mėsą išdėlioti ant stalo. Apibė rus paprika, drus-
ka bei pipirais ap šlakstyti alyvų aliejumi, uždeng-
ti ir palikti dviems valandoms.

• Nuplikyti ir nulupti pomidorus, perpjovus iš-
spausti sėklas, susmulkinti. Perpjauti paprikas,
išimti sėklas bei pertvaras, smulkiai supjaustyti. Nu-
lupti ir plonai suraikyti svogūnus.

• Didelėje keptuvėje pakaitinti aliejų, suberti svo-
gūnus ir nuolat mai šant mentele pakepinti ant labai
lėtos ugnies, kad neparuduotų. Su berti paprikas ir
gerai sumaišius su svogūnais iš lėto pakepinti, kol
su minkštės. Galiausiai sudėti pomido rus ir vis pa-
maišant pakepinti, kol išleis sultis. Pagardinti drus-
ka, pipirais. Įpilti truputį vyno ir vis pamai šant pa-
kepinti, kol pomidorai visai ištirps. Dubenėlyje su-
maišyti keletą šaukštų grietinėlės, dviejų kiaušinių
trynius, žiupsnį malto muskato, iš plakti ir labai pa-

mažu įmaišyti į nu keltas nuo ugnies daržoves.

• Mėsos griežinius nušluostyti, pakepinti svies-
te iš abiejų pusių, su dėti į daržovių padažą, uždengti
ir dar keletą minučių pakaitinti ant lė tos ugnies. Pa-
tiekti su  spagečiais.

Pastaba. Piccata italai vadina ši taip iškeptus
veršienos griežinius, Tik juos ruošiant deda daugiau
aitru mynų.

Kalakutiena lizde

Reikės: 2 sv maltos kalakutie nos, šaukšto alie-
jaus, 5 skiltelių česnako, šaukšto sherry arba vermuto,
2 šaukš tų smulkiai supjaustyto bazili ko, vidutinio dy-
džio baklažano, šaukš telio cukraus, trupučio drus kos,
pipi rų, paprikos, 6 bulvių, šaukš telio svies to, pieno.

Baklažaną supjaustyti plonais griežinėliais ir 10
minučių pamerkti į pasūdytą vandenį. Išimti, nu-
skalauti, nulupti žievę. Apvolioti miltuose, ne prili-
pusius miltus nukratyti. Iš abie jų pusių ant mažos
ugnies apkepinti aliejuje.

Nuskustas bulves išvirti, nu sunk ti, sugrūsti, pil-
ti karšto pieno ir gerai išsukti. 

Aliejuje pakepinti kalakutieną. Kai mėsa pra-
deda ruduoti, suberti smulkiai sukapotą česnaką, su-
pilti vyną, cukrų, žiupsnelį druskos. Mai šant kepinti,
kol mėsa paruduos ir at siras skysčio. Nukelti nuo ug-
nies ir įmaišyti baziliką.

Ant riebalais pateptos skardos išdėlioti bakla-
žano griežinėlius. Ant jų dėti vienodus bulvių košės
rutu liukus. Šaukšteliu daryti gilius įdubimus, ir į
juos dėti paruoštą kalakutieną. Uždėti po gabalėlį
sviesto. Pa barstyti paprika ir kepti 325˚F tempera-
tūros orkaitėje 15–20 minučių. Ant lėkštės pilti ke-
lis šaukštus baltojo padažo, ant jo dėti iškeptą ka-
lakutieną. Kartu tinka žaliųjų ar gelto nųjų pupelių
ankštys.

Bandelės su kalakutiena

Jas nesunku kepti ir labai gardu valgyti. Virtą
arba keptą mėsą supjaustyti smulkiai kaip mišrai-
nei ir pa kepinti drauge su dviem plonai su raikytais
svogūnais, keturiais šaukštais grietinėlės, trupučiu
druskos, pi pirų bei smulkiai sukarpytų česnakų laiš-
kų. Ant miltais pabarstyto pa vir šiaus iškočioti tra-
pią tešlą pyragaičiams ir supjaustyti ją skridiniais.
Šaukštu į kiekvieną įdėti įdaro, su vynioti, galus už-
lankstyti, sudėti į ke pimo skardą ir 20 minučių kep-
ti 350˚ F karštumo orkaitėje.

Pyragas su moliūgais 
(pagal St. Stasienę)

Reikės: 1 1/2 puodelio miltų, 2 šaukš tų cukraus,
6 šaukštų sviesto, 3 šaukštų vandens, žiupsnelio drus-
kos.

Į dubenį supilti miltus, druską, cuk rų ir gaba-
liukais supjaustytą šal tą sviestą. Viską sutrinti į
kruopeles (galima naudoti plaktuvą). Supilti van denį,
suformuoti rutulį ir, suvy nio jus į sviestinį popierių,
valandai padėti į šaldytuvą.

Ant miltuotos lentos iškočioti skritulį. Juo iškloti
kepimo formą, kraš tus šiek tiek pakelti. Kepti 350F
temperatūros orkaitėje apie 25 minu tes, iškepus at-
šaldyti.

Įdarui: 3 didelių kiaušinių, 2 puo delių moliūgo
tyrelės, puodelio rudojo cukraus, 1/2 šaukštelio drus-
kos, ¾ puo delio riebios grietinėlės,1/2  puo delio liesenės
grietinėlės, 1 1/2 šaukštelio cinamono, šaukštelio
malto imbie ro, žiupsnelio maltų gvazdikėlių, žiups-
nelio muskato riešuto.

Dideliame dubenyje gerai ištrinti moliūgo tyrę
su kiaušiniais. Sudėti visus prieskonius ir cukrų. Iš-
maišyti ir supilti abiejų rūšių grietinėles.

Mišinį supilti ant atšaldyto pyrago ir kepti
450˚F temperatūros orkai tėje 15 minučių. Sumažinus
karštį iki 325˚F, dar kepti apie 35 minutes. Iške pus
atvėsinti.
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Respublikonų laimėjimai

Mirė Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras Liudvikas Simutis

A † A
SESUO JEAN GIRZAITIS, SSC
(Seniau sesuo M. Christopher)

Po trumpos ligos mūsų mylima
seselė mirė 2014 m. spalio 28 d. Šv.
Kazimiero seselių motiniškame
name, 2601 W. Marquette Rd., Chi-
cago, IL, sulaukusi 93 metų.

Vienuolyne įžaduose išgyveno
74 metus.

Sesuo Jean, gimusi Čikagoje, pa-
tarnavo Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo mokykloje, Queen of  the Uni-
verse Parish, Maria High School,
Šv. Kazimiero seselių motiniškame
name, taip pat kitose mokyklose ir
parapijose Illinois, Pennsylvania,

New Mexico ir Florida.
Nuliūdę liko: sesuo Loretta Girzaitis, gyvenanti St. Paul, MN

ir dukterėčia Nancy Girzaitis, gyvenanti Eldersburg, MD.
Velionė buvo duktė a. a. Paul ir a. a. Suzanna Girzaitis, sesuo

a. a. Zenon Girzaitis (Angeline),  teta a. a. Carol Girzaitis.
Sesuo Jean buvo pašarvota sekmadienį, lapkričio 2 d. nuo 3

val. p. p. iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette
Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems vyko sekmadienį, 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos pirmadienį, lapkričio
3 d. 9:30 val. ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po
šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti  SSC Retirement Fund.

Šv. Kazimiero seserys

Lack & Sons FH, tel. 773-776-1324

A † A
REGINA MICKEVIČIENĖ

Mirė 2014 m. spalio 29 d., sulaukusi 91 metų. Gimė 1923 m. Ky-
bartuose, Lietuvoje.

Gyveno Wausau, Wisconsin.
Nuliūdę liko: brolis Algirdas Andriušis; sūnėnai Raimundas

su žmona Mary, Vytautas su žmona Frances ir jų visų šeimos
Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.

Atsisveikinimas ir šv. Mišios šeštadienį, lapkričio 8 d. 10 val.
ryto, Church of  the Resurrection, 621 2nd St., Wausau, Wis con-
sin.

Nuliūdę artimieji

A † A
BRONĖ JOZAITIENĖ 

ŽIBUTYTĖ
Mirė 2014 m. Lapkričio 3 d., Oak Lawn, IL.
Gimė 1933 m. spalio 6 d. Lietuvoje, Zarasuose.
Gyveno Oak Lawn , IL, anksčiau Čikagos Brighton Park

priemiestyje.
Nuliūdę liko: sūnūs Vytas ir Paul , anūkai Vilija , Vytas ir

Olivia.
Laidotuvės privačios.

Liūdinti šeima

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

Atkelta iš 1 psl.

Respublikonų prioritetai tikriau-
siai bus sutelkti į ekonomiką. Dauge-
lis ekonomikos skatinimo programų
jau yra parengtos patvirtinti – pavyz-
džiui, naftotiekio „Keystone XLĺ sta-
tybos projektas, pagal kurį turėtų būti
nutiestas vamzdynas nuo Kanados iki

Meksikos įlankos pakrantės, taip pat
teisės aktų projektai dėl gamtinių dujų
gavybos skatinimo, paramos smulkia-
jam verslui programos ir vyriausy-
bės reguliuojančiojo vaidmens suma-
žinimo. Mitch McConnell, respubliko-
nų vadas Senate, laimėjo rinkimus sa-
voje Kentucky valstijoje.  Jis pareiškė,
kad laikas eiti nauja kryptimi, bet jis
taip pat užsiminė esantis pasiruošęs
leistis į kompromisus. Jis pripažino,

kad retai sutinka su prezidento pozi-
cija, bet pridėjo: „mes turime pareigą
dirbti kartu dėl klausimų, kur galime
susitarti”.

Sėkmingi rinkimai lietuvių
kilmės politikams

Illinojaus valstijoje Senato rinki-
mus laimėjo lietuvių kilmės demok-
ratas Dick Durbin. Jis – antrasis įta-
kingiausias demokratas Amerikos Se-
nate. Antradienį jis nugalėjo savo opo-
nentą respublikoną Jim Oberweis ir iš-
kovojo ketvirtąją šešerių metų kaden-
ciją. Senatorius Durbin pareiškė, kad
jis subūrė įvairių pažiūrų žmones. Jo
nuomone, tai yra Illinojaus valstijos ir
Amerikos valstybės stiprybės šaltinis.
Konservatyvus respublikonas Ober-
weis, kuris rinkiminės kampanijos
metu kritikavo senatoriaus Durbin li-
beralią ekonomiką, pasveikino savo
oponentą, laimėjusį rinkimus. Dur-
bin taip pat pasveikino Čikagos meras
Rahm Emanuel, pasidžiaugęs senato-
riaus pastangomis iškovoti federalinę
paramą Čikagos miestui.  

Paskutinėmis žiniomis dar vie-
nas lietuvių kilmės politikas laimėjo
rinkimus.  Tai Ken Kaupas, kuris kan-
didatavo į šerifo postą Illinojaus vals-
tijos Will County apygardoje. Respub-
likonas Ken Kaupas nedidele balsų
persvara nugalėjo savo oponentą – de-
mokratą Mike Kelley. Ken Kaupas yra
savo kadenciją baigusio šerifo Paul
Kaupas pusbrolis.  

Illinojaus valstijos gubernatoriaus
rinkimus laimėjo respublikonas Bru-
ce Rauner, nugalėjęs dabartinį guber-
natorių demokratą Pat Quinn. 

Parengė Rimas Černius 

Antradienį, lapkričio 4 d. mirė
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrijos, Lietuvos

kariuomenės kūrėjų savanorių sąjun-
gos, Lietuvos Sąjūdžio tarybos, Lietu-
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio narys (ka-
rys savanoris), Lietuvos Nepriklauso-
mybės Akto signataras Liudvikas Si-
mutis.

L. Simutis gimė 1935 m. rugpjūčio
27 d. Kaunatavos bažnytkaimyje, Telšių
apskrityje. 1955-aisiais buvo suimtas už
dalyvavimą Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdyje (partizanas, karys savano-
ris) ir nuteistas sušaudyti. Nuospren-
dį pakeitus į 25 metų įkalinimo baus-
mę, į laisvę išėjo 1977 m.

Iki 1990 metų dalyvavo pogrindi-
nėje antisovietinėje veikloje. 1990–1992
m. buvo Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Sei-
mo deputatas.

,,Balsavimas parlamente už Lie-
tuvos nepriklausomos valstybės atkū-

rimą buvo man viso sunkaus gyveni-
mo, darbų, vargų, kovų, kančių, sva-
jonių vainikas, kuris, beje, buvo ne tik
be galo malonus, bet ir slegiantis. Slė-
gė už tai kovojusių ir žuvusių partiza-
nų aukos neįvertinimas. Slėgė ir nuo-
jauta, kad nepriklausomą valstybę at-
statyti bus nepalyginamai sunkiau nei
už tai pabalsuoti ir pasirašyti", – sakė
Lietuvos Nepriklausomybės Akto sig-
nataras L. Simutis.

Yra paskelbęs daug straipsnių po-
litine tematika įvairiuose leidiniuose,
tarp jų – ir pogrindžio.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus or-
dino Karininko kryžiumi (1998), Lie-
tuvos nepriklausomybės medaliu
(2000), Kariuomenės kūrėjų savano-
rių medaliu (2000), Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos žymeniu
,,Už Lietuvą".

Lapkričio 7 d. velionis bus palai-
dotas Seniavos kapinėse Kaune.

ELTA

Ken Kaupas Will County, IL šerifo poste pa-
keis pusbrolį Paul Kaupas

Jurgita C. Gvidas, gyvenanti Naperville, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už pa ramą.

Juozas Ardys, gyvenantis Fair view, PA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Ona Žukauskas, gyvenanti Chi cago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietu-
višką žodį išeivijoje. Labai ačiū.
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Filmas apie Lietuvos partizanus 
bus rodomas Čikagoje

,,Nematomą frontą”, filmą apie Lietuvos partizanų kovas, netrukus bus ga-
lima pamatyti Čikagoje, ,,Music Box” kino teatre (3733 N. Southport, www.mu-
sicboxtheatre.com). Čia anglišku pavadinimu  ,,The Invisible Front” filmas bus

rodomas penktadienį, lapkričio 14 d. ir
šeštadienį, lapkričio 15 d. 7:30 val. vakare.    

Filmo premjera įvyko šiais metais.  Re-
žisieriai – Jonas Ohman ir Vincas Sruoginis.
Tai 76 min. trukmės dokumentinis filmas.
Jame – pasikalbėjimais su asmenimis, ge-
rai žinančiais partizanines kovas, bet taip ar-
chyvinė, dar mažai pažįstama medžiaga. Fil-
mas remiasi Juozo Lukšos prisiminimų
knyga ,,Partizanai”. 

,,Nematomas frontas” taip pat bus ro-
domas New Yorko ir Los Angeles miestuose.  New Yorke jis bus rodomas lapk-
ričio 7 d. ,,Cinema Village East” kino teatre, 181-189 2nd Ave., New York, NY (tel.
212-529-6799, tinklalapio adresas:  www.villageeastcinema.com).  

Los Angeles filmą bus galima pamatyti lapkričio 21 d. ,,Laemmie Music Hall
3”, 9036 Wilshire Blvd., Beverly Hills, CA (tel. 310-478-3836, tinklalapio adresas:
www.laemmie.com/theaters/4). 

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Draugo fondo narių suvažiavimas įvyks
lapkričio 8 d., šeštadienį, 9 val. r.
,,Draugo” redakcijos patalpose (2-me
aukšte). Maloniai kviečiame dalyvauti visus
DF narius, rėmėjus ir naujus narius. Su-
važiavimo darbotvarkėje: pranešimai, dis-
kusijos ir DF ateities planai. Negalintys
asmeniškai suvažiavime dalyvauti, kvie-
čiami panaudoti ,,Proxy” kortelę ir įgalioti
kitą DF narį.

� Lapkričio 8 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre, (14911 127 th St. Lemont,
IL) vyks Lietuvių Fondo metinis pokylis.
Meninę programą atliks Lindos Veleckytės
vadovaujamas styginių kvartetas ,,Cadenza
String Quartet”. Pokylio metu Lietuvių dai-
lės muziejuje veiks grafikės Joanos Danu-
tės Plikionytės-Bružienės paroda „Vartai”.
Kokteiliai 5:30 val. v., koncertas 6:30 val.
v., šventinė vakarienė 7:30 val. v. Daugiau
informacijos – tinklalapyje www.Lietuviu-
Fondas arba tel.:630-257-1616. 

� Connecticuto Lietuvių sporto klubo or-
ganizuojamas metinis krepšinio turnyras
Vito Eidukaičio atminimui – jau šį šešta-
dieni, lapkričio 8 d. Varžybos vyks Holy Tri-
nity Greek Orthodox Church, 937 Chase
Parkway, Waterbury CT 06708, o vakarė-
lis – Vyčių klube, 85 Green Street, Water-
bury CT 06708. Daugiau informacijos su-
teiks Vaiva (tel. 860.250.5807/LTSports
CT@gmail.com) arba Algis (tel. 203-809-
3736).

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje  (2745 W. 44th  St.,
Chicago, IL),  šį sekmadienį, lapkričio 9
d., 10 val. r. – Laterano bazilikos pašven-
tinimo šventė.  Šv. Mišias atnašaus kun.
Gediminas Kersys. Taip pat primename,
kad kiekvieną ketvirtadienį 8 val. r. šv. Mi-
šios yra laikomos lietuvių kalba. Po pa-
maldų klausomos išpažintys.  Visi kvie-
čiami dalyvauti.

� Šiaurinio Ilinojaus, Waukegan–Lake
County apylinkių  lietuviai  lapkričio 9 d.
sekmadienį, 2 val. p. p. kviečiami į Vėlinių
ir Amžinybėn iškeliavusių artimųjų pami-
nėjimo  šv. Mišias Santa Maria  del Po-
polo parapijos koplyčioje, 116 N. Lake St.
Mundelein, IL. 60060. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po
šv. Mišių  pabendrausime prie kavutės.

Kviečiame  atsinešti  sumuštinukų ar  py-
rago bendroms vaišėms. Pasiteirauti tel.
847-244-4943.

� Sekmadienį, lapkričio 9 d. 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, Ed-
ward Janusz pristatys savo knygą ,,Fading
Echoes from the Baltic Shores: A Histori-
cal Perspective of a Refugee’s Odyssey.”
Renginys vyks lietuvių kalba.

� Kviečiame praleisti sekmadienio po-
pietę su muzika. Lapkričio 16 d. 12 val. p.
p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos salėje dainas atliks daugelio konkursų
laimėtoja trylikametė dainininkė Agnė
Giedraitytė, kurios balsas jau spėjo nu-
skambėti New Yorko Carnegie Hall. Kaina
15 dol. Dalyvaudami koncerte padėsite
Agnei išleisti pirmąją muzikinę kompaktinę
plokštelę.

� Lapkricio 23 d. po šv. Mišių Jėzuitų
koplyčioje Jaunimo centro moterų klubas
kviečia visus į kavinę mielinių blynų pus-
ryčiams. Prisidėkime prie lietuviškos sale-
lės gyvavimo.

� Lapkričio 23 d. Lietuvos šaulių sąjun-
gos išeivijoje Jūrų šaulių kuopa ,,Klaipėda”
(Cicero, IL) minės įkūrimo 50-metį. Šven-
tinis renginys prasidės 9 ryto šv. Mišiomis
Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th
Court, Cicero, IL 60804. Po Mišių parapi-
jos salėje vyks iškilmingas minėjimas. Pa-
siteirauti galite tel. 630-484-0172. 

� Tradiciniai Jaunimo centro pietūs
Centro didžiojoje salėje vyks gruodžio 7 d.,
sekmadienį. Šventė prasidės šv. Mišių Jė-
zuitų koplyčioje 12 val. p. p. Smulkesnė in-
formacija bus skelbiama vėliau.  

� Amerikos lietuvių farmacininkų aso-
ciacija (LAPAS) aktyviai veikia Čikagoje ir
jau 26 metus palaiko artimą ryšį su Lie-
tuvos farmacininkais. LAPAS nuoširdžiai
kviečia farmacininkus ir studentus, studi-
juojančius farmaciją įsijungti į LAPAS
veiklą. Šiuo metu asociacijai vadovauja 2
ko-pirmininkai: tai Birutė Apke ir Juozas
Kalvaitis, PharmD. Dėl platesnės informa-
cijos ir įstojimo į LAPAS prašome kreiptis
į Juozą Kalvaitį tel. 312-819-1765 arba
el. paštu pharmjoe@hotmail.com.

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vienas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut -
kuvienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba
pasakojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso
nuotykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių
gėlių ir gyvūnų. 

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Lapkričio 1 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje lankėsi rašytojas, kritikas ir vertėjas
Laurynas Katkus.  Jis paskaitė keletą savo eilėraščių ir ištraukas iš 2011 metais išleis-
tos esė „Maskvos koldūnai”. Atsigręždamas į asmeninę ir savo kartos patirtį, Kat kus rašo

apie vaikystę, praėjusią  tautiškai mišriame Vilniaus kieme; pa auglystę, kai žlungant Tary-
bų Sąjun gai, konfliktų gausėjo ir buitiniame, ir politiniame lygmenyje; apie Rusi jos pažinimą
suaugus – per literatū rą, draugystes, keliones. Rašytojas taip pat nagrinėja prieštaringą lie-
tuvių santykį su rusų kultūra.

Laurynas Katkus gimė 1972 m., filologijos studijas baigė daktaro disertacija, dirbo ke-
liuose Lietuvos universitetuose ir institutuose. Išleido tris eilėraščių rinkinius (paskutinysis
– „Už 7 gatvių”. 2009), esė rinkinį „Sklepas” (2011), studiją apie tremtį poezijoje „Tarp Ar-
kadijos ir Inferno: tremtis Johanesso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje” (2011)
ir romaną „Judantys šešėliai” (Tyto Alba, 2012). Jo poezijos ir eseistikos knygos išleistos Vo-
kietijoje, Aus trijoje, JAV („Bootleg copy”, Vir tual Artist Collective, 2011).

Šiuo metu Laurynas Katkus ats to vauja Lietuvai Tarptautinėje rašytojų programoje Iowa
(International Writing Program, iwp.uiowa.edu). Lapkričio 6 d. Laurynas Katkus su kitais prog-
ramos dalyviais skaitys savo poeziją Washingtone, Library of Congress. Daugiau informa-
cijos galima rasti internetinėje svetainėje: http://www.loc.gov/poetry/events/.

Rita Janz

Eilėraščiai apie meilę ir esė „Maskvos koldūnai”

Muziejaus prezidentas Stanley Balzekas supažindina rašytoją Lauryną Katkų su naujau-
sia muziejaus paroda „No Home to Go To”.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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


