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Logika nuves nuo A iki B. Vaizduotė nuves visur.  – Albert Einstein.

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 38 dienos

Lietuvių dizainerė 
kuria grožį Londone – 6 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Pasaulio kraštiečių susitikimas
Prienuose – 8 psl.

RŪTA AKELAITYTĖ

Gal ne tokia didelė ir ne taip plačiai žinoma kaip ki-
tos Čikagos lituanistinės mokyklos, ,,Rasos” mo-
kykla ateinančius mokslo metus pasitiks jau pen-

kioliktą kartą. 2004-aisiais įkurtai mokyklai šie metai –
jubiliejiniai. Tiesa, dar visai neseniai mokyklos ateitis
buvo pakibusi ant plauko, priversdama gerokai sune-

rimti tėvelius ir mokinius. ,,Rasos” įkūrėjai ir ilgametei
direktorei Jūratei Stadalninkas traukiantis iš pareigų, mo-
kyklai buvo iškilęs rimtas pavojus likti be vadovo ir būti
tiesiog uždarytai. Laimei, naujų direktorės pareigų su-
tiko imtis nuo 2013 m. mokytoja dirbanti Renata Ma-

tulis. Su ja ir kalbamės apie ,,Rasos” lituanistinę mo-
kyklą, jos mokytojus, mokinius bei ateities planus. 

– 5 psl.

Mokslo metų baigimo šventė. ,,Rasos” lit. mokyklos archyvo nuotr.

Lietuviškas ,,rasos lašelis” Naperville

,,Kartais jaučiu daug trūkumų savyje…”

Sakydamas pamokslą, klebonas prisipažino
esąs sujaudintas, nustebęs ir dėkingas, kad tiek
daug žmonių susirinko į šv. Mišias nuostabiai iš-
puoštoje bažnyčioje. Jis sakė, kad bažnyčios puo-
šimas buvo jam nuostabi staigmena. To sekmadie -
nio iškilmin gų šv. Mišių pamokslą kunigas susi-
ejo su savo paties kunigystės patirtimis.

– 11 psl.

Parapijiečių dovana kunigui – baltas arnotas

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Sekmadienį, birželio 2 dieną, Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo parapijos klebonas kunigas Jaunius
Kelpšas šv. Mišias pradėjo kiek kitaip, nei įpras-
ta.  Prie  šventiškai  gėlėmis papuošto altoriaus jis

žengė iškilmingu tautinių juostų ,,koridoriumi”, vilkėda-
mas  akinamai  baltą arnotą. Šis arnotas – parapijiečių
dovana kunigui jo 25-ojo kunigystės jubiliejaus proga, kuri
buvo švenčiama tą dieną.

Klebonas Jaunius Kelpšas (k.) šv. Mišias aukojo vilkėdamas parapijiečių padovanotą baltą arnotą.
LR gen. konsulato Čikagoje nuotr.
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Gegužės 25–28 d. Lietuvos Res publikos
Seimo, Užsienio reikalų mi nisterijos ir
ambasados Washingto ne kvietimu Lie-
tuvoje lankėsi JAV Se natorių ir Atstovų
Rūmų narių patarėjų delegacija. Vizito
metu JAV pareigūnai susipažino su
saugumo padėtimi Lietuvoje ir Baltijos
jūros regione, priemonėmis kovojant su
dezinformacija, dvišalių santykių per-
spektyvomis, energetinio, ekonomi-
nio ir kibernetinio saugumo klau simais,
santykių su Rusija, situacijos Rytų par-
tnerystės šalyse aktualijomis.

JAV pareigūnų delegacijoje – ke-
 turių JAV Senatorių ir keturių At-
sto vų Rūmų narių atstovai, daugu-

ma dirbantys Senato ir Atstovų Rūmų
už sienio reikalų, žvalgybos, energe ti-
 kos, gynybos ir asignavimų komitetų
narių biuruose. Iš jų – penki De mo kra-
 tų partijos atstovai ir trys, priklau-
santys Respublikonų partijai.

Vizito Lietuvoje metu JAV Kon gre-
so patarėjai susitiko su Užsienio rei-

Lietuvoje lankėsi JAV Kongreso narių patarėjai

Delegacija Seime. LR ambasados Washingtone nuotr.

kalų ir Krašto apsaugos ministerijų va-
dovybe, LR Seimo Užsienio rei kalų, Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komi-
tetų ir Tarpparlamentinių ry šių su
JAV grupės vadovais ir nariais, Lietu-
vos Respublikos Prezidentės patarėjais.
Svečiai iš JAV taip pat su si tiko su
Elektros perdavimo sistemos operato-
riaus, atsakingo už Lietu vos elektros

energetikos sistemos in tegraciją į Eu-
ropos elektros infrastruktūrą ir bendrą
elektros rinką, vadovybe.

JAV Kongreso patarėjai vizitą Lie-
 tuvoje pradėjo Palangoje, vėliau de le-
gacija lankėsi Klaipėdoje, ap žiū rėjo
SGD terminalą, dalyvavo disku sijoje su
energetikos ekspertais, susitiko su
„Klaipėdos naftos” vadovybe.

Pastaruoju metu JAV Kongreso
narių patarėjų vizitai į visas Baltijos ša-
lis rengiami du kartus per metus. Vi-
zitai organizuojami bendradarbiau-
 jant kartu su Latvija ir Estija. Apsi-
lankę Lietuvoje JAV Kongreso narių
patarėjai nuvyko į kitas Bal tijos šalis. 

LR ambasados Washingtone inf.   

Svečiai apsilankė SGD terminale Klaipėdoje. Sausio 13-osios muziejaus eksponatai sudomino svečius.

P. Vaitiekūnas: 
Ukrainos sėkmė atneš teigiamus pokyčius ir Rusijoje

Gegužės 29 d. Washingtone įsikū ru-
 siame analitiniame centre Carne -
gie Endowment for International

Peace vyko diskusija, skirta aptarti si-
tuacijai Ukrainoje po Volodymyro Ze-
lenskio išrinkimo šalies prezidentu.
Diskusijoje dalyvavo JAV specia lus
pasiuntinys Ukrainai Kurt Vol ker, bu-
vęs Lietuvos užsienio reikalų ministras
ir ambasadorius Ukrainoje Petras Vai-
tiekūnas, buvęs JAV prezidento Ba-
rack Obama, specialus padė jėjas na-
cionalinio saugumo klausimais Char-
les Kupchan, Rytų studijų centro Var-
šuvoje Rusijos programų vadovas Ma-
rek Menkiszak, Tufts universiteto pro-
fesorė Oksana Shevel bei Carnegie
Endowment viceprezidentas studijų

reikalams Andrew Weiss.
,,Šiandien Rusija gali tik su pavy-

du žiūrėti į demokratiškai vykdomus
rinkimus Ukrainoje. Prezidento rin ki-
mai Ukrainoje dar kartą parodė, kad ši
šalis tvirtai žengia demokratijos ir
Europinių vertybių keliu”, – sa kė bu-
vęs Lietuvos ambasadorius Ki jeve. 

Anot P. Vaitiekūno, šiandien Ru sija
gyvena alternatyvioje realybėje, vis
dar neigia savo dalyvavimą kare prieš
Ukrainos žmones. Laimei, Rusi jai kol
kas nepavyksta pavaizduoti Kremliaus
vykdomo karo prieš Uk rai ną kaip Uk-
rainos pilietinio karo, sakė buvęs Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras.

,,Įsitikinome, kad du dešimtme-
 čius vykdyta ‘Rusija visų pirma’ stra-

 tegija nepasiteisino, o nuolaidžiavi-
mas Rusijai atvedė prie karo židinių
Europoje. Vakarai turi pakeisti para-
digmą ir pradėti vykdyti strategiją,
kai visokeriopa pagalba visų pirma ski-
riama Ukrainai, Moldovai, Sa kart velui.
Ukrainos sėkmė paskatins teigiamus
pokyčius ir Rusijoje. Tai yra ir Vakarų,
ir Rusijos žmonių interesas”, – teigė P.
Vaitiekūnas.

,,Ukrainai ir toliau labai reikia
Jungtinių Valstijų paramos, spartesnio
progreso kelyje į NATO, NATO narys-
tės veiksmų plano suteikimo, o Euro-
pos Sąjunga turėtų suteikti Uk rainai
Europinę perspektyvą. Visa tai ma-
žintų konflikto šalyje galimybę. Šian-
dien ukrainiečiai neabejoja savo šalies

euroatlantiniu pasirinki mu. Lietuvos
žmonės nuoširdžiai remia šiuos uk-
rainiečių siekius, ir tikimės, kad tokią
pat paramą išreikš ir visos Vakarų ša-
lys”, – kalbėjo P. Vaitiekūnas diskusi-
joje įtakingame JAV analitiniame cent-
re.

Diskusiją organizavo Lietuvos ir
Lenkijos ambasados Washingtone kar-
 tu su Carnegie Endowment centru.

Vizito Washingtone metu P. Vai tie-
 kūnas taip pat susitiko su JAV Kong-
reso narių patarėjais, su Atlan tic Coun-
cil Eurazijos centro direktoriumi John
Herbst, su Wilson centro Kennan ins-
tituto direktoriaus pava duotoju Wil-
liam Pomeranz bei šio centro analiti-
ke Izabella Tabarovsky, Free Russia
fondo vadove Natalia Arno, davė in-
terviu ,,Amerikos bal so” televizijos
programai ,,Nastojaš če je vremia”.

LR ambasados Washingtone inf.



durų. Šitai aš ir išreiškiau straipsnyje. Šitai ir no-
rėjau pasakyti. Gerai ar blogai tai padaryta. Bet pa-
taikyta! Ir nesigailiu. Tik ką toliau daryti – neaišku”. 

„Procesas kafkiškas eina toliau, ir kasdien ant
galvos nubyra kokia detalė. Yra ekspertų komisija
prie Saug. (gal Saugumo – KGB? Red.). ...Ten mane
svarstė ir priėjo išvados, kad aš idealizuoju burž[ua-
zinio] laikot[arpio] liter[atūros] gyvenimą ir prie-
špastatau dabartiniam”.

„O kiti rašo gana puikiai ir šitoje sistemoje išsi-
tenka, gyvena, alsuoja. Kodėl tau taip sunku?... Dabar
mano vienintelis uždavinys – pakilti virš visos isto-
rijos, nesijaudinti, nesijausti nelaimingu. Nes šio pro-
ceso tikslas – sutraiškinti. O tavo tikslas – išlikti…”

„Bet mano istorija – menkutė, niekinga savo
kompromisais. Jurašo (Kauno teatro režisieriaus, at-
leisto iš darbo už Juozo Grušo dramos ‘Barbora Rad-
vilaitė’ spektaklio pastatymą; protestuodamas jis vė-
liau emigravo. Red.) istorija eina į finalą, kuris bus
kraupus. Jis, kaip ir jo tėvai, žiūri į kapo duobę. Tai
tikro talento likimas. Jis turi žūti, nes negali prisi-
taikyti... Lieka – psichiatrinė ligoninė arba lageris.
Užmušti gal neužmuš. Bet priimti atgal į teatrą
nėra galimybių. O uždaryti lagerin vyr. režisierių –
taip pat neišeina. Kol kas paliktas be duonos, nes Va-
laitis (skulptorius. Red.), davęs jam darbą (akmens-
kaldžio. Red.), atleistas”...

„Vakar sužinojau, kad Ambrasas (‘Vagos’ lei-
dyklos vyr. redaktorius. Red.) išmetė mane iš Boru-
tos ‘Raštų’ redkolegijos... Kartais užeina apatija – vis-
ką mesti, išvažiuoti kur kaiman ir gyventi be tų gė-
dingų pastangų išlikti... Išsivaduoti galutinai. Nes ne-
simato jokios perspektyvos... Vis dažniau galvoju apie
mirtį kaip išsivadavimą”...

„Mokykloj atėjo du milicininkai, tardo Andrių
(sūnų, būsimąjį Sąjūdžio atsakingąjį sektretorių, Sei-
mo narį, Premjerą. Red.) – ką tu rengiesi sumušti. Po
ilgų pastangų aš išaiškinu, kad buvo atėjęs prie mo-
kyklos vaikinukas žalia kurtke, jam turėjo būti pa-
rodytas Andrius, kad jį sumuštų... O pasklidęs gan-
das, kad rusų moksleivių slapta organizacija nutarė
užmušti tokio nacionalisto, kaip Kubilius, sūnų”...

„Padėtis blogėja kasdien. Macevičius (sovietinis
poetas, funkcionierius. Red.) ne tik parašė neigiamą
recenziją Janės (žmonos. Red.) straipsniui, suorga-
nizavo Vaitkūno neigiamą recenziją, bet ir Leidyk-
loj suveikė – išbraukė darbą iš plano”.

„Šiandien palaidos dailininką Valaitį (neišaiš-
kintomis aplinkybėmis žuvo Dailininkų kūrybos na-
muose Palangoje, pagal oficialią versiją – užduso gais-
re. Red.). Vienintelį žmogų, kuris drįso užstoti

skriaudžiamą, trypiamą savo kolegą.
Tai jis priglaudė ir maitino Jurašą,
kol pats nebuvo paliktas be duonos...
Čia kaip fronte: krinta greta žmogus,
niekas nesijaudina. Kiekvienas žiū-
ri, kad tik jo kulka nepervertų”...

„Radaičio (ideologinis rašytojas,
sovietinis funkcionierius. Red.) žo-
džiai Bučiui (literatūros kritikas.
Red.) prasmingi: „Būk ramus, mes ne-
leisim Kubiliui būti daktaru!”

„’Šviesos’ leidyklai siūliausi pa-
rašyti knygutę apie Tilvytį (sovietinis poetas. Red.).
Bet ji užsakė Areškai (literatūros kritikas. Red.)... nie-
kas nenori rizikos”...

„Beveik 4 metai nuo mano ‘Talento’. Ir padėtis
nė kiek nepasikeitusi. Esu izoliuotas. Esu uždarytas
rate... 3 knygos guli parašytos. Ir nėra nė mažiausios
prošvaistėlės, kad jos galėtų pasirodyti... Ambrasas
išmetė mano straipsnį iš poezijos rinkinio. Rudokas,
Drilinga (poetai, redaktoriai. Red.) iš ‘Poezijos pa-
vasario’”...

Istorinis lūžis

Įdomus dalykas – 1972-aisiais pratrūko Vytautas
Kubilius su savo „Talento mįslėmis”, kurios sukėlė
audrą, pasiekusią net Maskvą (ten atsirado jį gi-
nančių). Tais pat metais Jonas Jurašas pastatė „Bar-
borą Radvilaitę”, – spektaklyje vietoje dekoracijos
buvo nutapytas Aušros Vartų Marijos paveikslas, bet
tuojau cenzūros uždraustas. 1972 m. pradėjo eiti pog-
rindinis leidinys Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro-
nika. (Beje, V. Kubilius rašo, kad jo „Talento mįsles”
persispausdino „samizdatas” – pogrindinė savilaida.)
1972 m. protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją
Kaune susidegino Romas Kalanta (dienoraštyje V. Ku-
bilius svarsto, kad jo triuškinimas – tai valdžios bai-
mė po Kauno įvykių). O juk tai, atrodytų, visiškai tar-
pusavyje nesusiję įvykiai. Ir žmonės yra visiškai iš
kitų sferų – Kubilius ir Jurašas iš intelektualų, ku-
rių dauguma už „valgio šaukštą” tarnavo ideologijai;
Kronikos leidėjai ir platintojai – iš nepaklusnių
bažnyčios šventorių; Kalanta – iš gatvės jaunimo, už-
sikrėtusio hipių idėjomis. Bet vis dėlto tarp jų buvo
kažkas bendra, netgi sinchroniška. Tai bundanti tau-
tos sąmonė, kurioje netikėtai suskambo vidinis
laikrodukas, pranešęs svarbią žinią – mes gyvi,
mes ateiname. Apytikriai tuo metu prasidėjo ir et-
nografinių ansamblių judėjimas – dažname kaime,
dažnoje organizacijoje lietuviai ėmė jungtis ir dai-
nuoti liaudies dainas, šokti lietuviškus liaudies šo-
kius, Rumšiškių liaudies muziejuje ėmė veikti Povilo
ir Dalios Mataičių etnografinis Klojimo teatras...

Prof.  Vytauto  Kubiliaus dienoraštis (kurį au-
torius  buvo  pasmerkęs sunaikinti, bet nespėjo – žu -
vo  po  lengvabūdiško  jaunuolio automobilio ratais)
ne tik   atskleidžia  įdomios,  sudėtingos,  kūrybin-
gos  asmenybės,  reikšmingai  prisidėjusios prie Lie-
tuvos  nepriklausomybės   atkūrimo, vystymąsi,  bet
yra ir patikimas  epochos liudytojas, istorijos šalti-
nis. 

Anais laikais, 1972-ųjų pavasarį, sovie-
tinė valdžia mus, žurnalistus, buvo su-
variusi į Rašytojų sąjungos partinį susi-
rinkimą, kad būtume literatūros moks-
lininko (Lietuvos nepriklausomybės me-
tais – visuomeninio intelektualų sam-
būrio Piliečių chartija steigėjo ir vado-
vo) Vytauto Kubiliaus triuškinimo už
straipsnį „Talento mįslės” liudininkai.
Greičiausiai tai buvo „mokymo” pratybos –
kad patys nedrįstume taip daryti. V. Kubilius (1928–
2004) dienoraštyje (kurį po jo mirties spaudai parengė
žmona, taip pat literatūrologė Janina Žėkaitė-Kubi-
lienė: Vytautas Kubilius „Dienoraščiai. 1945–1977”,
2006 m.) apgailestauja, kad šiame susirinkime jis už
straipsnį „Nemuno” žurnale atsiprašė ir taip gėdin-
gai nusižemino. Kaip citavo tuometinė „Tiesa”, Ku-
bilius taip „atsiprašęs”: „Aš, matyt, padariau klaidą kū-
rybinės psichologijos faktus, surankiotus iš įvairių epo-
chų ir įvairių literatūrų, išdėstydamas abstrahuotai,
tarytum kažkokius amžinus ir nepavaldžius istorijos
dėsnius”...

Oman tuomet klausant neatrodė, kad V. Kubilius
nusižemino, atvirkščiai – kad jis išėjo nepasi-
davęs, nes niekada neužmiršau paskutinių jo žo-

džių iš tribūnos (kurioje prieš tai stovėjo Rašytojų
sąjungos partinis sekretorius J. Požėra, perskaitęs
jam kaltinamąjį aktą): „Atsiprašau, kad sujudinau
ramų literatūros prūdo vandenį”. Man tas žmogus
atrodė kaip švieselė tamsos karalystėje. Ta švieselė
dar aiškiau sužibėjo ką tik perskaitytoje Vytauto Ku-
biliaus dienoraščio knygoje, kuri tam tikra prasme
reabilituoja okupacijos meto inteligentiją – kad ir ji
kovojo už žodžio ir minties laisvę, kad kentėjo ir su-
dėjo aukų. Tuo įspūdžiu noriu pasidalinti ir su ki-
tais, kurie gal manė, kad visi Lietuvos inteligentai,
likę už geležinės uždangos, paklusniai nešė savo kry-
želį, kūrė romanus bei eiles, tapė paveikslus pagal
partijos nutarimus bei Lenino priesakus (bent vaiz-
davo kad kuria). Žinoma, buvo ir V. Kubiliaus teks-
tų, kurių jam reikėjo gėdytis, bet gyvenimas jį
mokė ir brandino netiesai atsparią asmenybę. 

Pirmą kartą V. Kubilius buvo muštas dar Kau-
no Vytauto Didžiojo universitete. Antrame litua-
nistikos kurse jį už Vakarų literatūros skaitymą ir
„vokiečio” Juozo Ereto citavimą išmetė iš univer-
siteto. Po metų priimtas į Vilniaus universitetą
kurį laiką buvo labai „teigiamas”, prigrasintas net-
gi sutiko parašyti smerkiantį straipsnį apie vieną
universiteto dėstytoją, kuris nesilaikąs teisingos
marksistinės linijos ir gadinąs studentus. Vėliau die-
noraštyje dėl to irgi apgailestavo. Kai jis ėmė laisvėti,
pasijuto vienišas, bet kurį laiką dar buvo paken-
čiamas, nes buvo talentingas ir labai produktyvus.
Bet štai atėjo reikšmingieji 1972-ieji, tam tikri lūžio
metai. Kaip jis vėliau rašė, be reikalo nepalaukė, kol
apsigins daktarinę disertaciją, ir paleido į spaudą
garsiąsias „Talento mįsles”, dešimčiai metų užšal-
džiusias jam daktaro vardą. Jo darbas Lietuvoje jau
buvo apsvarstytas ir aprobuotas bei išsiųstas į
Maskvą, kur turėjo būti patvirtintas specialios ko-
misijos. Po tų „Talento mįslių” lietuviškajai parti-
nei kultūrinei grietinėlei ėmė drebėti kinkos – vie-
nas per kitą ėmė važinėti Maskvon ir atšaukinėti
savo parašus bei reikalauti, kad Kubiliaus diserta-
cija nebūtų patvirtinta. Mat straipsnį perskaitė
pats Lietuvos komunistų vadas A. Sniečkus ir trink-
telėjo kumščiu...

Kas tos „Talento mįslės”

J. Kubilienė mano, kad į straipsnį „Talento
mįslės” audringai reaguota ne dėl turinio, o dėl aliu-
zijos į vaikų poetą Kostą Kubilinską, sovietinio
saugumo infiltruotą į partizanų būrį ir nušovusį par-
tizaną poetą B. Labėną. V. Kubilius straipsnyje rašė:
„Meno depersonalizavimo teorija išsprendžia pa-
radoksalų uždavinį – kodėl rašytojas gyvenime gali
būti baisus intrigantas, alkoholikas, o kūryboje – do-
rovingumo ir tobulumo apaštalas, kaip jis sugeba tuo
pat metu dirbti informatoriumi, prokuroru ar net žu-
diku ir rašyti švelniausius eilėraščius vaikams”. 

Pats V. Kubilius dienoraštyje tomis dienomis, dar
nejausdamas, kad jam atsivėrė pragaro vartai, rašė:
„Įdomu, kad aš kaip klounas čia išeinu, palinksmi-
nu, visi pasižiūri, pasigėri, pasistebi, ir kiekvienas
grįžta prie savo darbų, bijodamas įkišti pirštus tarp
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Švieselė tamsos 
karalystėje (1)
AUDRONė V. ŠKiUDAiTė

Šeštadienį, birželio 1 d., 2
val p. p., Čikagos Daley
Plaza aikštėje buvo atida-

rytas paviljonas, pasakojantis
apie Estiją.  Paviljonas pava-
dintas ,,Masters of Our Own Ho-
mes:  Estonia at 100” (Šeimi-
ninkai savo namuose: Estijai –
100). Jis buvo sukurtas praėju-
siais metais Estijos nepriklau-
somybės šimtmečio sukaktu-
vėms paminėti.  Užsukusieji į pa-
viljoną galėjo susipažinti su Es-
tijos istorija, šalies miestų ir
krašto vaizdais, pamatyti žy-
mių Estijos žmonių nuotraukas.
Paviljoną galima lankyti iki tre-
čiadienio, birželio 5 dienos, jis
atidarytas nuo 8 val. r. iki 8 val.
v.

Paviljonas buvo eksponuojamas praeitais metais netoli Stanford universiteto, CA, kada ten vyko Baltų
(AABS) konferencija.  Taip pat Toronte, vėliau Bostone.  Po Čikagos planuojama  Estijos paviljoną parodyti
Washingtone.  

Estonian Cultural Society of Chicago inf.

Estijos paviljonas Čikagos Daley Plaza aikštėje
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TELKINIAI

NIJOLĖ INKRATA

Atrodo, dar vakar į ką tik įkurtą lietuvišką „Vyturio” mo-
kyklėlę Con nec  ticuto valstijoje pirmajai pamo kai rin-
kosi mažieji jos mokinukai. Net nesitiki, kad lėkte pra-
lėkė treji darbingi ir kupini įspūdžių mokyklos metai. 

Šiais metais „Vyturio” mokyklė lės mokytojos
kvietė mokinukus mo kytis kiekvieną šešta-
dienį, nuo 1 val. iki 4 val. po pietų, Norwalk

miesto (Connecticut valstija) bibliotekoje. 
Per 2018–2019 mokslo metus mo ky tojos įdėjo la-

bai daug pastangų mo kydamos vaikučius lietuviškai
rašy ti, skaityti bei kalbėti. Per šiuos me tus „Vyturio”
mokyklėlė sulaukė ne mažai svečių bei paminėjo ke-
letą Lie tu vai svarbių švenčių bei sukakčių.

Šių metų naujovė mokykloje – mo kinukų pa-
mėgta skatinimo sistema. Už kiekvienus padarytus

namų darbus, nuoširdų norą mokytis bei ati dų
klausymąsi pamokų metu vai kai gaudavo ,,mokyk-
linius pinigė lius”, kuriais jie galėdavo apsipirkti kar-
tą per kelis mėnesius atidaromoje prizų parduotuvėje.
Parduotuvėje vai kai už ,,mokyklinius pinigėlius” tu-
rėjo galimybę įsigyti jiems patin kančių daiktų. 

Mokslo metų pradžioje „Vyturio” mokyklėlė
linksmai šventė vaikų mėgstamą „Halloween” šventę. 

Vėlyvą rudenį mokykloje svečia vosi Connecti-
cuto valstijoje gyvenantis lietuvis Paulius Nenortas,
kuris susirinkusiems papasakojo savo šei mos, o
kartu ir visos Lietuvos knyg nešių istoriją. 

Gruodžio mėnesį svečiuose lan kėsi teatras iš Lie-
tuvos (Tauragės) ,,Gimtoji žemelė”, kurio programą
tu rėjo progos pamatyti ir joje dalyvauti ne tik vai-
kučiai, bet ir jų tėveliai bei mokytojos. 

2018-uosius metus lietuviška „Vy turio” mo-
kyklėlė baigė nuotai kin ga kalėdine švente. Kaip ir

Darbingi „Vyturio’’ metai

kiek vienais metais, Kalėdų šventė yra labiausiai lau-
kiama tiek vaikučių, tiek tėvelių ir mokytojų. Šiais
metais su mokyklėlės mokytojų pagalba vai kučiai pa-
rengė lėlių teatro vaidinimą ,,Pasiklydusios pasakos”.
Spektaklio paruošimui buvo įdėta labai daug pa-
stangų. Žiūrovai mėgavosi nuotaikingomis spek-
taklio akimirkomis, turėjo progą iš širdies pasijuokti.
Šventės metu vaikučiai taip pat dai navo kalėdines
daineles, deklamavo eilėraščius ir, be abejo, sulaukė
Ka lėdų senelio su dovanomis.

2019-uosius metus „Vyturio” bendruomenė pra-
dėjo išradinga pižamų diena – tokiu būdu pamažu įsi-
važiuoda mi į kitą mokslo metų dalį.

Verta paminėti, jog sausio mėne sį mokyklos mo-
kinukai aktyviai da lyvavo JAV Švietimo tarybos pa-
skelbtame piešinių konkurse. Nors šiais metais mo-
kyklos vaikučiai konkurso nelaimėjo, jų pastangas
įvertino mo kytojos ir jų tėveliai.

Šiais metais švęsdami Vasario 16-ąją mokyklos
tėveliai iškepė 101 bulvinį blyną – taip simboliškai
paminėdami Lietuvos atkūrimo 101-ąsias metines!
Šventės metu vaikučiai parodė trumpą dainelių ir
žaidimų programėlę. Tą pačią dieną nemažai sava-
norių rašė Lietuvos nacio na linį diktantą. Be to,
šventės metu vyko mokinių piešinių kon kurso bal-
savimas, kurio nugalėtojai gavo paskatinamuosius
prizus.

Mokslo metų pabaigą „Vyturio” lietuviška mo-

kyklėlė tradiciškai pa mi nėjo kartu su viena gra-
žiausių švenčių metuose – Motinos diena. Mo kinukai
stropiai mokėsi, kūrė ir savo tėveliams bei mokyto-
joms parodė individualiai paruoštą programą. Žiū-
rovai džiaugėsi jaunosios kartos šokiais, dainelėmis,
eilėraščiais bei muzikavimu. Šventėje vaikučiai taip
pat atliko mokyklėlėje išmoktas dai neles apie mamą. 

„Vyturio” mokyklėlės vaikučių tėvai nuoširdžiai
dėkoja darbščioms, kantrioms ir pasiaukojančioms
mo kytojoms Jurgitai Sakalauskienei bei Lilijai Kapo.
Neužmirštame padėkoti ir tėveliams, kurių pastangų
dėka vaikučiai noriai lanko mokyklėlę ir mokosi.

Ši lietuviška veikla būtų neįma noma be mūsų
nuolatinių rėmėjų, ku riems „Vyturio” mokyklos mo-
kytojai ir tėveliai yra labai dėkingi. Nuo šir džiai dė-
kojame Kazickų šei mos fondui bei Lietuvių Fondui už
nuolatinę paramą! Taip pat norime padėkoti JAV Švie-
timo tarybai už moralinį pa laikymą ir paskatinimą! 

Mes – mažieji ,,vyturiukai” – iš pasiklydusių kalėdinių pasakų. ,,Vyturio” mokyklos archyvo nuotraukos

Dviguba šventė mokykloje: Motinos diena ir mokslo metų pabaiga.

Kartą per metus – Halloweeno šventės metu – mokame pavirsti tikrais baisuokliukais. Užgavėnių šventė ,,Vyturio” mokykloje.

Žinome, kad esame darbštūs ir tikrai užsidirbsime ,,mo-
kyklinių pinigėlių”. 

NORWALK, CT
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Atkelta iš 1 psl.

Miela Renata, papasakokite trumpai
apie ,,Rasos” lituanistinę mokyklą. 

,,Rasos” lituanistinė mokykla yra
įsikūrusi Naperville miestelyje. Pa-
talpas nuomojamės iš Šv. Timothy liu-
teronų bažnyčios. Mūsų mokyklą kiek-
vienais metais  lanko apie 50–60 moki-
nių. Kadangi patalpos nėra didelės,
daugiau moksleivių net ir negalėtume
priimti. Esame maži, tačiau dirbame
kryptingai, kūrybingai ir su entuziaz-
mu. 

Kuo ,,Rasos” mokykla išsiskiria iš kitų
Čikagos lituanistinių mokyklų?

Naperville miestelyje gyvena tik-
rai daug lietuvių, tačiau apie šią mo-
kyklą daug kas net nežino. Kaip mi-
nėjau, mokykla maža, tačiau tai yra sa-
votiškas privalumas. Klasės nedide-
lės, daug dėmesio galime skirti indi-
vidualiai kiekvienam vaikui. Esame
viena didelė šeima – tai džiugina bei
skatina judėti pirmyn. Beje, turime vie-
ną mokinę, kuri mokosi nuotoliniu
būdu. Šeima persikraustė gyventi  į
Detroitą, tačiau mergaitė labai norėjo
tęsti mokslus mokykloje, tad suradome
būdą, kad ji galėtų mokytis ir atsi-
skaityti nuotoliniu budu. 

Kokių dalykų mokosi ,,Rasos” mokiniai?
Pirmiausia – tai žinoma lietuvių

kalba ir literatūra. Taip pat Lietuvos is-
torija, geografija. Turime tautodailės
ir muzikos pamokas, kurias praveda
nuostabios ir profesionalios mokytojos.
Taip pat supažindiname vaikus su lie-
tuviškomis tradicijomis ir šventėmis.

Kokias šventes švenčiate mokykloje?

Švenčiame ,,Rudenėlio” šventę.
Vaikučiai mokykloje ar namuose daro
darbelius iš rudens gėrybių, o mo-
kykloje vyksta darbelių paroda. Bene
pati didžiausia šventė, prie kurios ren-
gimo prisideda ir tėveliai, yra Kalėdos.

Išpuoštoje salėje vaikai deklamuoja
eilėraščius, vaidina vaidinimus, šoka,
dainuoja ir laukia ateinančio Kalėdų
Senelio. Taip pat minime valstybines
šventes – Vasario 16-ają ir Kovo 11-ają.
Švenčiame Užgavėnes – su blynais,

LR generalinis konsulas Mantvydas Bekešius ir ,,Rasos” lituanistinės mokyklos įkūrėja Jū-
ratė Stadalninkas. 

Mokslo metų pabaigimo šventė ,,Rasos” lit. mokyklos archyvo nuotraukos

per Velykas marginame margučius. O
pati gražiausia šventė – tai Mamos
diena, kai visos dainos, eilės ir gėlės yra
skiriamos brangiausiam žmogui – ma-
mai!

Su kokiais iššūkiais dažniausiai susi-
duria mokykla?

Bene didžiausias iššūkis yra at-
rasti mokytojus, mylinčius savo darbą
ir sutinkančius dirbti kiekvieną šeš-
tadienį. Vis dėlto reikia nemažo pasi-
ruošimo prieš pamokas, darbas yra
idėjinis, tad labai nedaug kas nori au-
koti savo savaitgalius. Tačiau tie, kas
vis tik pasiryžta, džiaugiasi galėdami
dovanoti savo žinias ir laiką vardant
gražaus tikslo, vardant lietuvių kalbos
ir kultūros išsaugojimo bei puoselėji-
mo. Turime mokytoją Kristina Petty,
kuri jau daug metų važinėja iš Rock-
ford, kiekvieną šeštadienį  kelyje pra-
leisdama apie dvi valandas tik dėl šio
kilnaus tikslo.

Kaip jūs pati nusprendėte imtis šios at-
sakingos ir praktiškai savanoriškos veiklos?

,,Rasos” mokykloje pradėjau dirb-
ti 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja. Dirbau su darželio klase, su
pirmąja ir antrąja klasėmis. Vėliau, bū-
dama labai užsiėmusi su savo pačios
vaikais, buvau tik pavaduojanti mo-
kytoja, o paskui sugrįžau į mokyklą ir
jau pernai ėjau direktorės pavaduoto-
jos pareigas. 

Su kokiomis naujomis idėjomis prisi-
ėmėte direktorės pareigas?

Turbūt mano pagrindinis siekis
yra išlaikyti buvusios direktorės Jū-
ratės Stadalninkas požiūrį, kad mo-
kykla būtų vaikams kaip antri namai.
Svarbiu uždaviniu laikau pastangas,
kad vaikai nuolat būtų ir išliktų žin-
geidūs, kad jiems būtų įdomu mokytis
mūsų mokykloje, kad jie eitų į mokyklą
su dideliu noru ir įkvėpimu.

Ar turite kokių planų jubiliejiniams
mokslo metams?

Kol kas viskas yra tik mintyse ir
idėjiniame lygmenyje. Bet manau, kad
būtų labai gražu suorganizuoti 15-os
metų mokyklos sukakties šventę, pa-
kviesti mokyklos įkūrėjus, mokyto-
jus, kurie dirbo mokykloje, kurie ir da-
bar dirba, visus buvusius ir esamus
,,Rasos” lituanistinės mokyklos moki-
nius bei tėvelius. O tuo tarpu norėčiau
pakviesti tėvelius registruoti savo vai-
kus 2019/2020 mokslo metams. 

Sėkmės jums! Smagių vasaros atosto-
gų!

Pernai LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius dalyvavo ,,Rasos” lituanistinės mokyklos mokslo metų uždarymo šven-
tėje. iš k.: mokytojos Lina Capskaja, Ligita Bajarkevičiūtė-Sudinas, direktorės pavaduotoja Renata Matulis, direktorė Jūratė Stadalninkas,
mokytojos Silvija Ruzginaitė, Simona Milvydienė, Marina Bernotas ir Kristina Petty.

Lietuviškas 
,,rasos lašelis” Naperville

Užgavėnės mokykloje.

NAPERVILLE, IL
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RASA SĖJONAITĖ

Nors Europos mados sostine bandoma
tituluoti manieringąjį, ekstrava gantiš-
kąjį Paryžių, iš istorijos žinoma, kad bri-
tų dizaineriai savo kūryba visada ,,at-
akavo” prancūzų aukš tą ją madą ir ne
vieną dešimtmetį bu vo tiesiog nepra-
lenkiami mados rin koje. Verta prisi-
minti Londono Car na by gatvę, kur sa-
vimeilę aukštinan čius drabužius rin-
kosi ne tik mergi nos, bet ir vaikinai, o
aistringiems ma  dos sekėjams ši did-
mies čio vieta tapo tiek ma dos, tiek
sparčių socia linių ir materia linių poky-
čių centru. Tad atidžiau pa tyrinėjus
europie tiškos mados isto ri ją, galima
matyti, kad Londonas stilingų drabužių
kūrėjams visada buvo viliojanti naujų
iššūkių ir svajonių įgyvendinimo erdvė,
kurioje mados dizaineriai nevaržomai
įgyvendindavo netikė čiausias, eks-
centriškiausias idėjas.

Lietuva – didesnė!

DizAiNERėS RANKOmiS 
KURiAmOS NUOtAKų SVAJONėS

Lietuvė Jurgita Stakauskaitė jau beveik de-
šimt metų gyvena ir kuria vienetines ves-
tuvines sukneles vienoje didžiausių pasau-
lio sostinių – Londone. 

Vitalij Sidorovič nuotr.

Prieš beveik dešimt metų lietuvę
dizainerę Jurgitą Stakauskaitę
pa saulio miestas Londonas taip

pat pa viliojo neribotomis galimybė-
mis, naujais išbandymais ir nežino-
mybe. Lie tu voje pristačiusi savo pir-
mąją apatinių drabužių kolekciją ir su-
laukusi puikių įvertinimų, jauna, vos
24 metų, mados kūrėja nusprendė kel-
ti sparnus ir savo kūrybos kelią pra-
tęsti svetur.

Žinias gilino prestižinėse 
dizaino mokyklose

,,Turėdama mados dizaino žinių
pagrindus, išvykau į Jungtinę Kara lys-
tę, norėdama toliau tobulintis. Čia bai-
giau mados dizaino ir vadybos kur-
sus visame pasaulyje žinomoje dailės
ir dizaino kolegijoje Central Saint
Martins – University of  Arts. Pasirin-
kau studijas Saint Martins, nes žinojau,

kad ten studijavo tokie garsūs mados
korifėjai kaip John Galliano, Alexan-
der McQueen, Stella McCartney. Ten tu-
rėtų būti gerai, – tada pamaniau ir iš-
vykau”, – apie sa vo apsisprendimą pa-
sakoja Jurgita Sta kauskaitė. Jauna
moteris sako, kad tik keldama sau
sunkias užduotis bei siekdama vis
naujų iššūkių pa junta tikrąjį gyvenimo
skonį. Todėl klaidūs didmiesčio Lon-
dono mados užkulisiai jos visai ne-
baugino.

,,Tuo metu tikrai nemaniau, kad
liksiu gyventi Londone. Galvojau –
pa bandysiu, jei nepatiks, nieko tokio.
Juk tik 2,5 val. skrydžio iki Lietuvos.
Visada galima sugrįžti namo”, – pri si-
mena mados kūrėja. 

Kalbos barjero nebuvo, o atsidū rus
Londone Jurgitai teko labai grei tai
socialiai susiorientuoti, susirasti dar-
bą ir be didesnės atgaivos daug dirbti.
Kitu atveju, pasak Jurgitos, ka pitalis-
tinio pasaulio miestas tave gali su-
trypti be jokio pasigailėjimo. ,,Greitai
priimu sprendimus, esu spontaniška,
jeigu kas nepatinka, galiu atsisakyti,
jeigu kažko norisi, sakau – bus, net jei-
gu nežinau, kaip tai man pavyks įgy-
vendinti. Betgi, žiū rėk, žingsnis po
žingsnio, imi ir įgyvendini. Gyvenu to-
kiu principu: ieš kok ir siek to, ką myli,
antraip teks pamilti tai, ką turi”, – juo-
kiasi dizainerė.   

Londone gelbėjo stiprus 
charakteris

Nesukti galvos dėl kasdienių rū-
pesčių – tai stiprioji ir labai stoiška Jur-
gitos charakterio pusė. Apie tai liudi-
ja ne vienas įvykis, kuris Londo no
didmiesčio gatvėse atsidūrusiai lietu-
vaitei buvo lyg linksmas nuotykis. O
tiksliau – į beveik visus gyve nimo
sunkumus Jurgita yra linkusi žiūrėti
labiau kaip į gyvenimo pokš tą, nei į
sunkų išbandymą.

,,Klausiate apie pirmuosius sun ku-
 mus ir iššūkius, patirtus Anglijoje, jų
tikrai buvo, netrūksta ir šiandien. Bet
toks gyvenimas! Jeigu yra problema, ją
sprendi. Manau, viskas tampa pa-
prasta, jeigu paprastai ir ramiai rea-
guoji. Žinote, mane dažnai pakriti-
kuodavo darbe, kad aš kažkaip gi-
liai neišgyvenu, jeigu kažkas ne taip.
Priekaištaudavo, kad man nerūpi. Bet
taip nėra, nes aš tiesiog tuo metu gal-
voju – ką galima padaryti, kokį tei sin-
giausią sprendimą priimti, kad kuo
greičiau problemą išsprendus. Na, pa-
vyzdžiui, viena pirmųjų ma no ‘nelai-
mių’ vos atvykus į Londoną – žūtbūt
reikėjo kažkur apsigyven ti. Iš sinuom-
ojau kambarį, susimokėjau nuomos
mokestį  ir tikriausiai per skubėjimą
nepasidomėjau, kada ga liu įsikelti į tą
kambarėlį. Pasirodo, kad tik po dviejų
savaičių. Kaip dabar pamenu, stoviu su
lagaminu gatvėje ir galvoju – na, va, tu-
riu problemą ir reikia kažką daryti”, –
juokiasi Jur gita, kuri mano, kad svar-
biausia gy venime – jaustis laimingai,
o visa ki ta – lengva ranka pasiekiama
ir visos kliūtys įveikiamos.

Nuotakos mamos suknelė, kuriai Jurgita įkvėpė naujos gyvybės.
Asmeninio archyvo nuotraukos

Tai viena sudėtingiausių vestuvinių suknelių, kurią dizainerė  sukūrė savo rankomis. 

Kai klausiu Jurgitos apie jos pro-
fesinius ieškojimus, ji sako: ,,O varge,
apie tai nebuvo kada galvoti. Čia juk
Londonas. Jaučiausi kaip ir daugelis iš-
vykusių – viena svetimame krašte, be
namų, be draugų (tiesa, laikui bė gant
jų atsirado), be artimųjų. Šiuo klausi-
mu vieni kitus supranta tik iš vykę
gyventi svetur”.

Jurgitos gyvenimo pradžia vie no je
didžiausių pasaulio sostinių pra sidėjo
nuo darbo. Kaip pati sako, tik rąja to žo-
džio prasme dirbo, daug ir intensyviai. 

,,Ralph&Russo mados namuose
būdavo į darbą ateidavau 9 val. rytą ir
išeidavau vidurnaktį. Ne kartą teko pa-

dirbėti ir iki ryto. Taksi išvežiodavo
namo ir net maistą pristatydavo į dar-
bą, nes nebūdavo laiko galvoti – mes at-
kakliai ir daug dirbome. Jeigu matėte
dokumentinį filmą apie  couturier  –
Valentino Garavani The Last Emperor
(įspūdingas dokumentinis filmas apie
legendinio mados dizainerio italo Va-
lentino Garavani vienos vienintelės
kolekcijos paruošimo procesą  – aut.
past.) – tai kažkas pana šaus tie siogine
to žodžio prasme – naktinis darbas at-
eljė iki paskutinės minutės, kol dra-
bužių kolekcija išvys dienos šviesą. To-
kia patirtis mados kūrėjui yra neįkai-
nojama”, – sako dizainerė. 

Taip atrodo iš arti couture suknelių dekoravimas.
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Patirties sėmėsi pas 
mados korifėjus

Toji patirtis, nors ir sunkiu dar bu,
į Jurgitos Stakauskaitės kūrybi nę biog-
rafiją vis dėlto bus įrašyta ypa  tinga
žyma. Įsidarbinus Ralph &Rus so aukš-
tosios mados namuose, Jurgitai teko
bendrauti su šios bendrovės įkūrėjais
ir savininkais, pa saulinį pripažinimą
pelniusiais Ta mara Ralph bei Michael
Russo. Lie tuvė dizainerė turėjo pui-
kios progos stebėti jų darbą iš labai arti.

skirianti iš kitų, nuotakai ji gali bū ti
pati pačiausia. ,,Vieną kartą būsimoji
nuotaka iš Ispanijos atsinešė savo ma-
mos vestuvinę suknelę, ir aš, ją šiek
tiek pakeitusi, tiesiog ‘įpūčiau’ naujos
gyvybės. Tai buvo be galo maloni staig-
mena nuotakos mamai, o šis labai gra-
žus dukters ir mamos ry šys išsaugojo
šeimos relikviją. Suk ne lė paprasta,
bet jos istorija graži iki graudulio. O
štai klientė iš Australi jos vestuvių die-
ną dengėsi močiutės nuometu.  Labai
daug rūpesčio turėjau su tuo nuometu.
Reikėjo pakeisti jo spalvą ir nudažyti
taip, kad atitiktų vestuvinės suknelės
spalvą. Man tik iš ketvirto karto pa-
vyko pasiekti no ri mo rezultato. O var-
ge, kiek tada bu vo streso – nuometas
brangus ne tik materialia prasme, bet
ir dvasine. Taigi su kiekviena nuotaka
– vis kita istorija, ir tos istorijos, nors
ir skir tingos, vienodai jaudinančios”,
– sa ko Jurgita, kaskart prisiliečianti
prie svarbiausios žmonių gyvenimo
šventės gražiausių momentų.

Dėkinga šypsena – brangiausias
kūrybos įvertinimas

Paprašius Jurgitos smulkiau pa pa-
sakoti apie rankų darbą, kai tenka
kantriai dekoruoti ar dėlioti suknelės
linkių klostes, Jurgita prisipažįsta,
kad vieno medžiagos siuvinėjimo bū -
do, beading, išmoko Ralph&Russo ma-
 dos namuose. ,,Beading tiksliausias
vertimas būtų inkrustacija. Šie me džia-
gos pagražinimai – siuvinėta puošyba
– nuotraukose nesimato, nes dekoruo-
jama perregimais kristalais bei karo-
liukais, kurie ant balto audi nio tiesiog
,,išsilieja”. Tačiau tikrovėje saulės nu-
tvieksta ar vakaro šviesų palytėta to-
kia suknelė nepaprastai žėri ir pra-
noksta iškilmingumu ir pra banga”, –
pasakoja Jurgita apie sudėtingiausius
vestuvinių suknelių kūrimo etapus.

Pasakoja Jurgita ir apie tai, kai
tenka su savo kūriniu išsiskirti ir jo
naują ,,gimimą” išvysti ant nuotakos.
Prisipažįsta, kad būna sunku su savo
kurta suknele atsisveikinti, tačiau,
kai pamato vestuvines nuotraukas, vi-
 sa da išgyvena ypatingas džiaugs mo
akimirkas, kurios tik užtvirtina ilgo

,,Kai dirbau Ralph&Russo mados
namuose, Tamara ir Michael dar nebu -
vo pasiekę tokio žinomumo kaip šian-
dien. Įdomi patirtis būti dalimi jų ma-
dos verslo kelyje. Tai labai stip rus due-
tas, papildantis vienas kitą savo talen-
tu: Tamara kūrybiniu, Mi chael, kaip
buvęs bankininkas, vadybiniu, finan-
siniu. Tuo metu jie dirbdavo toje pačioje
ateljė, todėl teko matytis su jais kiek-
vieną mielą die ną. Tai labai darbštūs,

Jurgita ir žinoma britų mados kūrėja Tamara
Ralph.

disciplinuo ti, motyvuoti, savo darbui at-
sidavę žmonės. Tikrai karjeros pra-
džioje jie dirbdavo be laisvadienių. Ste-
bino jų gebėjimas suvaldyti užsakymus,
aukš tosios mados pristatymus Pary žiu-
je kelis kartus per metus, kur kiek vie-
name pasirodyme – ne mažiau kaip 40
modelių ir šimtai darbuotojų.

Vėliau teko padirbėti su žinomo-
 mis britų dizainerėmis – Jenny Pack -
ham ir vestuvinių suknelių kūrėja Su-
zanne Neville. J. Packham mane suža-
vėjo tobulu organizuotumu. To kios
kokybiškos darbinės aplinkos ir emo-
ciškai kūrybinės ramybės ne mačiau
nei vienoje ateljė. Pradedant nuo erd-
vių patalpų, labai patogiai išdėstytų
darbo vietų ir baigiant darbų planavi-
mu. Išties likimo dovana pažinti tokias
įkvepiančias asmenybes”, – sako di-
zainerė iš Lie tuvos J. Stakauskaitė.

Vestuvinė suknelė – lyg meno 
kūrinys

Įkvėpta tokių neeilinių pažinčių
Jur gita savo veiklą Londone pradėjo ne
nuo naujų kolekcijų organizavimo, o
nuo tiesioginio darbo su klientėmis.
Jurgita jau ne vienerius metus savo pri-
vačioje nedidelėje namų ateljė kuria
vienetines vestuvines sukneles.

,,Pirmosios mano klientės buvo
Anglijoje gyvenančios lietuvaitės, vė-
liau – būsimos nuotakos iš Maroko, Li-
bano, Australijos, Anglijos, Itali jos”, –
pasakoja  Jurgita. 

Iš pirmo žvilgsnio vestuvinių suk -
nelių kūrimas – labai viliojanti mados
kūrybos sritis – įspūdingi, ran komis de-
koruoti audinių raštai, suknelių mo-
delių ir jų variacijų įvai rovė, spindintis,
žėrintis vienos die nos kūrinys, kuriame
turi sutilpti vi sos nuotakos svajonės.
Vestuvinės suk nelės kūrimas yra labai
atsakin gas tiek fizinis, tiek emocinis
darbas. ,,Vestuvinė suknelė – viena vie-
ninte lė, tai kiekvienos moters išsvajo-
tas ir geidžiamiausias, ypatingai progai
skirtas rūbas, todėl mano užduotis tai
įgyvendinti su kaupu. Pirmiausia – la-
bai svarbu ne tik išgirsti, bet ir išjaus-
ti kiekvienos nuotakos svajonę. O jų, pa-
tikėkite, būna tiek daug, kad kartais net
sunku sutalpinti į vieną suknelę. Bet tai
ir yra mano kūrybinis iššūkis, tas sva-
jones tiesiog įausti į nuostabiausios
gyvenimo dienos rūbą”, – dalijasi kū-
rybine patirtimi Jurgita.

Pirmiausia, išklausiusi būsimos
nuotakos pageidavimus ir norus, Jur-
 gita, kaip ir kiekvienas profesionalus
dizaineris, vestuvinės suknelės kelią
pradeda nuo eskizų, medžiagos parin-
 ki mo. Pritaria, kad naujų minčių, idė-
jų kyla bedirbant, kai vyksta rūbo ma-
tavimai. ,,Nors visada pabrėžiu, kad
šaltai reaguoju į gyvenimo problemas,
dėl savo vestuvinių suknelių vis dėlto
kartais labai išgyvenu, nes žinau, ko-
kia man tenka atsakomybė. Tarkime,
šiuo metu siuvu labai pri gludusias ir
kūno linijas paryškinan čias sukneles
atvira nugaros iškirpte. Būtent to-
kioms suknelėms pasiūti reikia ne-
mažai matavimų. Ir per tokį ilgą ir
tamprų bendravimo laiką su si drau-
gauju su būsimomis nuotako mis. Tada
kartu pagal visas angliškas tradicijas
einame popiečio arbatėlės, o būna, kad
net gaunu pakvietimą dalyvauti ves-
tuvėse kaip viešnia”, – pasakoja ves-
tuvinių suknelių kūrėja.  

Vestuvinės suknelės gyvena 
kelis gyvenimus

Lietuvė dizainerė sako, kad nuo-
traukos ne visada perteikia tikrąją
nuotakos apdaro vertę, o tuo labiau jo
istoriją. Ir jeigu kažkam vestuvinė su-
k nelė atrodys nieko ypatinga, neišsi-

kūrybinio darbo rezultatą. ,,Nie ko
nėra malonesnio, kai matai laime spin-
duliuojančią nuotaką, matai jos šyp-
seną. Tai pats geriausias mano darbo
įvertinimas”, – sako J. Sta kauskaitė.

Peržvelgusi gyvenimą Jungtinėje
Karalystėje Jurgita sako – jis buvo be
galo turtingas. Per tuos dešimt metų
teko dirbti su įvairiais vietos mados
kūrėjais. Ir darbo vietos buvo keičia-
mos neatsitiktinai, kadangi Jurgita
troško kuo daugiau sužinoti ir kuo
daugiau įgyti patirties. Vien ko vertos
neįkainojamos įgudimo pamokos, ypač
įdomus ir turbūt labiausiai kū rybines
erdves praplėtęs darbas Ale xander
McQuenn eksperimentinėje ateljė! Visa
tai atgulė į itin turiningą jaunos di-
zainerės biografiją, pratur ti no jos kar-
jerą, suteikė galimybių naujiems pro-
fesiniams siekiams įgy vendinti. 

Šiandien kalbėdama apie ateities
planus Jurgita nedaugžodžiauja. ,,Die -
 vas geriau žino. Kai ką nors suplanuo-
ju, Aukščiausiasis vis tiek pakoreguo-
ja”, – šypsosi lietuvių dizai nerė, dešimt
metų gyvenanti ir kurianti Londone.

Nuotaka su mama ir jos atnaujinta sukne-
le savo vestuvių dieną. 

Jurgitai  šią nuotakos suknelę teko kurti iš
ypatingai delikataus japoniško šilko. 

Šios sudėtingos siuvinėjimo technikos Jur-
gita išmoko dirbdama Ralph&Russo ma-
dos namuose.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvoje tęsiasi įvairūs renginiai, skirti šiemet
minimiems Pasaulio lietuvių metams. Įdomi ir tu-
rininga konferencija neseniai įvyko Prienuose. Ji

buvo pavadinta kraštiečio, garsaus keliautojo Mato
Šalčiaus žodžiais „Man reikalingi pasaulio centrai, ku-
riuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą”. 

Pagerbė garsųjį keliautoją

Pirmoji Prienų krašto bendruomenės konfe-
rencija buvo surengta 2015 m., kai buvo minimos
kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus gimimo 85-
osios metinės. Antroji tokia konferencija buvo skir-
ta garsiajam lingvistui Algirdui Juliui Greimui,
kurio tėvas buvo Prienų burmistras – tėvo ir sūnaus
vardu yra pavadintas Prienuose esantis tiltas per Ne-
muną.

Šiemet konferencijoje pagerbtas garsus keliau-
tojas, Prienų valsčiaus Čiudiškių kaime gimęs M. Šal-
čius (1890–1940). Buvęs ELTA direktorius 1919 m. įstei-
gė Šaulių sąjungą, buvo pirmasis žurnalo „Trimitas”
redaktorius. 1925 m. jis keliavo po Vakarų Europą –
Angliją, Ispaniją, Prancūziją, Portugaliją, domėjosi
jų kultūra. 1929 m. įsteigus Turizmo sąjungą, jos val-
dybos sekretoriumi išrinktas M. Šalčius.

1929 m. lapkričio 20 d. su kitu garsiu to meto ke-
liautoju Antanu Poška M. Šalčius leidosi į kelionę In-
dijon. Keliautojai aplankė Balkanų šalis, Egiptą, Ar-
timuosius Rytus, Iraną. Toliau jau vienas M. Šalčius
keliavo po Indiją (susitiko su Mahatma Gandhi, Ra-
bindranath Tagore Rabi), Pietryčių Aziją, japonų už-
kariautą Kiniją, Filipinus. Po ketverių metų kelionių
keliautojas išleido knygą „Svečiuose pas 40 tautų”,
už kurią apdovanotas „Spaudos fondo” premija.

1936 m. jis išvyko į Pietų Ameriką, kur bandė su-
vienyti lietuvių išeiviją, Buenos Aires leido laikraštį
„Išvien”, aplankė Argentiną, Urugvajų, Braziliją, Bo-
liviją, Čilę, Paragvajų. 1939 m. persirgo maliarija, o
1940 m. susirgo ūmiu smegenų uždegimu ir mirė. 

Konferencijoje Prienuose pranešimą apie M.
Šalčių skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profeso-
rius  Benediktas Šetkus, daug metų tyrinėjęs ke-
liautojo gyvenimą ir veiklą, kartu su bendraminčiais
dar 1986 m. keliautojo gimtinėje įkūręs jo muziejų. 

M. Šalčiaus premija – už knygą apie JAV

„Matas Šalčius yra pavyzdys, kiek daug galima
nuveikti jaunystėje, dirbant labai pasišventus idėjai.
Tai visapusiška asmenybė – ir keliautojas, ir visuo-
menės veikėjas, ir rašytojų PEN klubo vadovas, ir Tu-
rizmo sąjungos steigėjas, ėjęs Šaulių sąjungos vadovo
pareigas ir visų pirma – keliautojas. Tai ir tarnystės
Lietuvai pavyzdys būnant toli nuo jos. Pirmojo pa-
saulinio karo metais M. Šalčius, lankydamasis Jung-

Kraštiečių iš viso pasaulio susitikimas Prienuose

tinėse Amerikos Valstijose rinko aukas nukentėju-
siems nuo karo, kai per trumpą laiką buvo surink-
ta apie 230 tūkstančių dolerių, ir lygiai tiek pat dar
pridėjo JAV Raudonasis kryžius”, – pasakojo profe-
sorius.   

Keliaudamas po pasaulį M. Šalčius buvo tarsi
Lietuvos ambasadorius, visur skleidžiantis žinią apie
Lietuvą. B. Šetkus teigė, kad šis žmogus – ir tole-
rancijos bei bendravimo su kitomis kultūromis pa-
vyzdys, ir šešių tomų jo knyga „Svečiuose pas 40 tau-
tų” tai puikiai įrodo. Svečias padovanojo prieniš-
kiams vertingą dovaną – „Santaros” partijos, kuri da-
lyvavo rinkimuose į Steigiamąjį Seimą 1920 metais
ir kuriai priklausė M. Šalčius programą ir dalyvių
sąrašą.   

2017 m. Prienų rajono savivaldybė įsteigė 1 000
eurų M. Šalčiaus premiją, kuri skiriama žurnalis-
tams, rašytojams už autorinius darbus kelionių te-
matika. Šiemet premija skirta Eglei Gerulaitytei už
kelionių knygą „Amerika be dangoraižių”, kurioje
ji aprašo savo kelionės motociklu per JAV įspūdžius.
Daugybę pasaulio šalių motociklu aplankiusi kny-
gos autorė šiuo metu vėl kelionėje ir premijos atsi-
imti pati negalėjo, bet tą padarė jos tėtis, žinomas Lie-
tuvos muzikologas ir renginių vedėjas Viktoras Ge-
rulaitis,  pavadinęs dukrą pasaulio piliete, kuri yra
nuolat kelyje.

Apžvelgė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės veiklą

Konferenciją tęsė Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) pirmininkė Dalia Henke, pasidžiaugusi,
kad Pasaulio lietuvių metais atsiranda daug įvairių
iniciatyvų, vyksta įvairių renginių, susitikimų su
kraštiečiais iš viso pasaulio ir taip neprarandamas
ryšys tarp lietuvių, esančių įvairiose šalyse.

Emocingas PLB pirmininkės D. Henke prane-
šimas apie svetimijoje, anot M. Šalčiaus, pasklidu-
sių lietuvių gyvenimus, meilę ir darbus Tėvynei, ga-
limybes ir norus sugrįžti gyventi gimtinėn buvo tar-
si visų emigrantų balsas, raginantis suprasti jų pa-
sirinkimą. Pirmininkė pristatė PLB veiklą, pradė-
jusią nuo Lietuvių chartos, kurios pasirašymo 70-me-
tis minimas šiemet birželio 14-ąją. Ji pabrėžė, kad Lie-
tuvių Bendruomenės veikia 47 pasaulio šalyse ir ku-
riasi vis naujos – Meksikoje, Honkonge, Turkijoje. 

„Būtina pabrėžti, kad mūsų balsas girdimas pa-
saulyje, kad nuolat vyksta daugybė įvairių renginių,
veikia 211 lituanistinių mokyklų, kurių darbas labai
svarbus išlaikant Lietuvos tapatybę. Mes turime dau-
giau kalbėti, pateik ti daugiau gerų pavyzdžių, daž-
niau pasidžiaugti, pasigirti. Juk turbūt vaikams pati
geriausia mokykla būna, kai jie vasarą sugrįžta į Lie-
tuvą pas senelius į kaimą”, – kalbėjo D. Henke.

Ji išreiškė padėką visiems, kurie gegužę vyku-
siame referendume pasisakė už pilietybės išsaugo-
jimą, ir nors balsų neužteko, kai labai svarbus pi-
lietiškumo pavyzdys, kuris įkvepia toliau dirbti
šia kryptimi.

Diskusijų metu išsakyta daug įdomių pasiūlymų Prienams. A.  Vaškevičiaus nuotraukos

M. Šalčiaus premiją, skirtą Eglei Gerulaitytei, iš Prienų mero Alvydo Vaicekausko rankų priima Vytautas Gerulaitis (d.)

D. Henke dėkojo už balsavimą dėl dvigubos pilietybės iš-
saugojimo.



9DRAUGAS 2019 BIRŽELIO 4 D., ANTRADIENIS

XVi Tautinių šokių šventę Phila delphi-
joje, PA, organizuoja JAV Lie tu vių Ben-
druomenė kartu su Kana dos Lietuvių
Bendruomene ir Lietu vių tautinių šokių
institutu (LTŠi). 2020 m. liepos 3–6 d. bus
koncertų, meno parodų ir pokylių sa-
vaitgalis. O šventės kulminacija taps
sekmadie nio, liepos 5 d. koncertas, ku-
riame, kaip numatoma, lietuviškame
šokyje į spalvingą ir dinamišką derinį su-
si lies apie 2 000 šokėjų iš JAV, Kanados
ir kitų kraštų. LTŠi paskelbė, jog šios
šventės meno vadovu bus choreo grafas
Gintaras Grinkevičius, vienas iš Čikagos
tautinių šokių ansamblio „Grandis” va-
dovų. Meno vadovo su kviesta kūrybinė
grupė jau sukūrė scenarijų pagal M. K.
Čiurlionio ,,Ka ralių pasaką”.

2019 m. rugpjūčio 11–18 dienomis
LTŠI rengia kursus Dainavos stovyk la-
 vietėje (Man chester, MI). Jų tikslas –
kad XVI Tautinių šokių šventės kūry-
binė grupė ketinančių dalyvauti tau-
tinių šokių grupių mokytojus ir grupių atstovus supažindintų su Šokių šven-
tės repertuaru, pristatytų šokius. Kursuose Dainavoje dalyvaus svečias iš Lie-
tuvos, XVI Šokių šventės scenarijaus ko-autorius, Lietuvos muzi kos ir teat-
ro Klaipėdos fakulteto šo kio katedros vedėjas profesorius Vid mantas Ma-
čiulskis. Trečiadienį, rugpjūčio 14 d., 6 val. v. Dainavoje rengiamas visuoti-
nis LTŠI narių suvažiavimas. Visi LTŠI nariai yra kviečiami dalyvauti kur-
suose ir suvažiavime.

Informacija apie Tautinių šokių mokytojų kursus bei registraciją bus iš-
siuntinėta LTŠI nariams ir numa toma netrukus ją patalpinti LTŠI svetainė-
je: http://www.lttsi.net/ Jei kas turi klausimų apie kursus ar LTŠI su-
 važiavimą, gali kreiptis į LTŠI pirmi ninkę Violetą Smieliauskaitę-Fabia novich:
LTSI.fabiano@gmail.com.

Naujai besiformuojančios tautinių šokių grupės ar nauji vadovai, kuriems
reikia daugiau informacijos, gali kreiptis į XVI Šokių šventės me no vadovą
Gintarą Grinkevičių: gintaras@sokiusvente.org.

Dainavoje – kursai Šokių šventės dalyviams

2017 m. šokių kursų Dainavoje dalyviai. LTŠI archyvo nuotr.

Apie Lietuvių tautinių šokių institutą 

LTŠi yra savarankiška Šiaurės Amerikos lietuvių kultūrinė institucija, kurios tikslas yra
tirti, ugdyti ir remti lietuvių tautinius šokius. LTŠi savo tikslui vykdyti renka medžia-
gą apie tautinius šokius, ruošia tautinių šokių ir žaidimų aprašymus ir palai ko ryšius
su tautinių šokių rateliais bei rūpinasi jų veikla. Šiaurės Ame rikos tautinių šokių šven-
tėms LTŠi rengia meninę programą, kviečia me ninės programos vyriausiąjį meno va-
dovą/vadovę bei tautinių šokių šventės pranešėją ir sudaro tautinių šokių šventės re-
pertuarą. Neseniai buvo patvirtinta LTŠi vadovybė, kuri pareigas vykdys ketverius me-
tus. Ją sudaro: Violeta Smieliauskaitė-Fa bia novich (pirmininkė), Vilija Kirve laitienė (vi-
cepirmininkė), Gytis Joga (iždininkas), Ramona Kaminskaitė (sekretorė), Gintaras Grin-
kevičius (narys) ir Giedrius Stankevičius (LTŠi viešųjų ryšių atstovas).

LTŠI inf.

Referendumo rezultatai – signalas valdžiai

Po renginio „Draugo” žurnalisto pakalbinta
PLB pirmininkė sakė, jog referendumo rezultatai jos
nenuvylė, nes buvo sunku tikėtis, kad jis pavyks.
„Jau pats faktas, kad šįsyk balsavo tris kartus dau-
giau lietuvių užsienyje nei iki šiol – apie 53 tūks-
tančiai žmonių, o tai 87 procentai nuo visų užsire-
gistravusiųjų, kad apie 95 procentai iš jų pasisakė ‘už’
rodo, kad šis klausimas svarbus, aktualus ir jį rei-
kia spręsti. Tai aiškus signalas būsimai Lietuvos val-
džiai, naujam prezidentui, kad būtina ir toliau nuo-
sekliai ieškoti kelių problemai išspręsti”, – teigė D.
Henke.

Aktyviausiai referendume dalyvavo Didžiosios
Britanijos lietuviai – prie balsavimo vietų buvo nu-
sidriekusios didelės eilės, o antroje vietoje – Ame-
rikos lietuviai. Pasak D. Henke, tuo nereikėtų stebėtis
– nors Amerikoje lietuvių gyvena daugiau nei Ang-
lijoje, bet jau vien geografinis faktorius, atstumai bei
kitos priežastys lemia tokius rezultatus.

Pasak pašnekovės, viena iš referendumo pa-
mokų – būtinybė steigti atskiras balsavimo apy-
gardas pasaulio lietuviams, kurios ženkliai prisidėtų
prie didesnės išeivijos integracijos į Lietuvos poli-

tinį-visuomeninį lauką. Kita problema – ne visi už-
sienyje gyvenantys LR piliečiai galėjo įgyvendinti
savo pilietinę teisę. Dėl pašto tarnybų darbo ypatu-
mų ir milžiniškų atstumų kai kuriuose regionuose
ir šalyse tautiečių ilgai nepasiekė balsavimo biule-
teniai arba išsiuntus sugrįžo atgal. Tai yra įsisenė-
jusi problema ir efektyviausias jos sprendimas –
elektroninio/ internetinio balsavimo galimybė at-
skirose šalyse, ten, kur tai ypač aktualu.

„Aš labai dėkoju ir kiekvienam Amerikos lie-
tuviui, kuriam referendumas buvo svarbus, kuris at-
ėjo, balsavo ir išreiškė savo valią. Mes ir toliau dė-
sime visas pastangas, kad pilietybės išsaugojimo
klausimas nebūtų pamirštas. Tai, kad Amerikos lie-
tuviai labai svarbūs šiame procese, rodo faktas, jog
ir PLB valdyboje turime tris Amerikos lietuvių at-
stovus – daugiau nei kitų šalių. 

Apie referendumo pamokas ir ateities darbus
kalbėsime PLB ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos suvažiavime liepos 1–4 dienomis Nidoje – ren-
ginys skiriamas Pasaulio lietuvių metams ir Char-
tos 70-mečiui paminėti”, – sakė „Draugui” D. Henke.   

Diskusijose – svarstymai ir pasiūlymai 

Konferencijos Prienuose metu buvo surengta
pora viešų ekspertų diskusijų, kurių metu diskutuota

apie tai, kaip miestą padaryti patrauklesnį jaunimui,
kad jis neišvažiuotų iš čia, kaip susigrąžinti išeivius.
Pateikta daug įdomių pavyzdžių. Savo patirtimis da-
lijosi LB Bulgarijoje atstovės, kraštietės, sėkmingai
kuriančios verslą Didžiojoje Britanijoje, taip pat iš
Prienų krašto kilę verslininkai, dabar besidarbuo-
jantys Vilniuje. 

Po kavos pertraukėlės įvyko ir trečioji konfe-
rencijos dalis – dar viena vieša ekspertų diskusija,
kurią moderavo žurnalistas Edmundas Jakilaitis.
Joje dalyvavo DELFI generalinis direktorius Vy-
tautas Benokraitis, leidyklos „Terra Publica” plėtros
vadovas Vytautas Kandrotas, politologas Linas Ko-
jala, kraštietės iš Didžiosios Britanijos bei Prienų ra-
jono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.

Diskusijų metu buvo akivaizdu, kad ir žymūs
kraštiečiai, ir patys Prienų krašto gyventojai mato
savam krašte vykstančias permainas, jas vertina ir
nori jų dar daugiau. Pasak diskusijos dalyvių, vers-
las taip pat turėtų suskubti panaudoti gamtos, kul-
tūros, istorijos turtus pritraukti investicijoms, plė-
toti paslaugų spektrą turistams, svečiams ir pro šalį
keliaujantiems žmonėms. Konferencija buvo už-
baigta iškilmingu tarptautinių kultūrinio bendra-
darbiavimo sutarčių pasirašymu – jas pasirašė Prie-
nų savivaldybės vadovai ir konferencijoje dalyva-
vusių užsienio lietuvių organizacijų atstovai.

Konferencijos dalyviai.

Apie referendumą – skaičiais.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Paminėtas Šaulių sąjungos šimtmetis
Vilnius (BNS) – Vilniuje birželio

1 d. paminėtos šimtosios Lietuvos šau-
lių sąjungos metinės.

Ta proga sostinės Katedros aikš-
tėje buvo surengta masinė naujųjų są-
jungos narių priesaikos ceremonija.

Stebint Prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei, ministrui pirmininkui Sau-
liui Skverneliui ir kitiems politikams
bei karininkams, vienu metu prisiekė
daugiau nei pusė tūkstančio šaulių.

Katedros aikštėje taip pat nusi-
driekė rikiuotė iš buvusių parlamen-
to gynėjų, jaunųjų šaulių, kariuomenės
Garbės sargybos kuopos karių, kovinių
šaulių.

„Tėvynės meilė nenugalima, tai
stipriausias tautos ginklas, pasiryži-
mas ginti valstybę. Tai mato, žino
mūsų draugai, bet žino ir priešai”, – į
susirinkusiuosius kreipėsi D. Gry-
bauskaitė.

Prezidentė sakė, kad Lietuva šian-
dien nebūtų stipri ir savarankiška,
jeigu ne šauliai, prieš šimtmetį daly-
vavę Nepriklausomybės kovose ir pa-
dėję kurti reguliarią kariuomenę.

Pats šaulio priesaiką davęs krašto
apsaugos ministras Raimundas Ka-
roblis sakė, kad Lietuvos gyventojai
„turi šaulišką geną”, o tai leido kriti-
niais momentais vienytis nepaisant
skirtingų pažiūrų, socialinio statuso ar
profesijų.

1919 m. įkurta Lietuvos šaulių są-
junga yra valstybės remiama savano-
riška sukarinta visuomeninė organi-
zacija. Ji skelbia vienijanti daugiau nei
10 tūkst. narių.

Pareigūnai tikisi, kad konflikto at-
veju šauliai remtų kariuomenę palai-
kant viešąją tvarką, saugant objek-
tus, renkant žvalgybinę informaciją ir
vykdytų kitas užduotis.

Įsteigė naują liberalią Laisvės partiją
Vilnius (BNS) – Seimo narė Auš-

rinė Armonaitė ir Vilniaus meras Re-
migijus Šimašius su bendražygiais
birželio 1 d. įsteigė naują liberalios
krypties Laisvės partiją.

Partija savo įstatuose žada skleis-
ti liberalizmo politines idėjas, dekla-
ruoja pagarbos įvairovei ir ekonominei
iniciatyvai principus bei vakarietišką
geopolitinę kryptį.

Partijos pirmininke pretenduo-
janti tapti  trisdešimtmetė A. Armo-
naitė suvažiavime kalbėjo, kad XXI am-
žius gali tapti Lietuvai naujų galimy-
bių amžiumi. Partija tikisi dalyvauti
kitų metų Seimo rinkimuose.

Partijos steigimą dar turės pa-
tvirtinti Teisingumo ministerija. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 24 po-
litinės partijos.

Atskira vienmandatė apygarda išeivijai
Vilnius (LRS.lt) – Vyriausiajai

rinkimų komisijai (VRK) siūloma už-
sienyje užsiregistravusiems balsuoti
rinkėjams išskirti atskirą vienman-
datę apygardą.

Dokumente VRK raginama  apie
apygardų paskirstymą pranešti likus
180 dienų iki rinkimų dienos.

Rezoliuciją siūloma priimti atsi-
žvelgiant į didėjantį užsienyje užsire-
gistravusių balsuoti skaičių bei re-
miantis Seimo rinkimų įstatymu, ku-
riame nurodama, kad „apygardų dydį,
ribas ir centrus nustato ir skelbia Vy-
riausioji rinkimų komisija likus ne

mažiau kaip 80 dienų iki rinkimų”.
Šiuo metu užsienio rinkėjų sąra-

še esantys balsai priskiriami Nauja-
miesčio rinkimų apygardai. 2016 m.
spalio 9 d. Seimo rinkimų duomenimis,
46 proc. rinkėjų įtrauktų į sąrašą šio-
je apygardoje buvo gyvenantys užsie-
nyje.

2019 m. Lietuvos Prezidento rin-
kimuose balsavimui užsiregistravo 60
640 rinkėjų. Rinkimuose dalyvavo ir
balsavo 41 767 (68,9 proc.) rinkėjai.
Taigi, anot rezoliucijos projekto, 2019
m. rinkėjų, užsiregistravusių balsuo-
ti užsienyje, padaugėjo 45 896.

Miesteliai ir regionai turės vėliavas
Vilnius (BNS) – Parla-

mentarai įteisino miestų,
miestelių, kaimų, etnografi-
nių regionų, kariuomenės
vėliavas.

Į  Valstybės vėliavos ir
kitų vėliavų įstatymą įrašyta,
kad savo vėliavas gali turėti
statutinės institucijos, ka-
riuomenė, Lietuvos etnogra-
finiai regionai, miestai, mies-
teliai ir kaimai, užsienio Lie-
tuvių Bendruomenės.

Iki šiol įstatymu pripa-
žįstamos valstybinė vėlia-
va, istorinė vėliava, užsienio
valstybių vėliavos, Europos
Sąjungos vėliava,  tarptauti-
nių viešųjų organizacijų vė-
liavos, prezidento vėliava, ap-
skričių ir  savivaldybių vė-
liavos.

Pagal priimtas pataisas, miestų,
miestelių ir kaimų vėliavų naudojimo
tvarką nustatys savivaldybės taryba,
Lietuvos etnografinių regionų – Aukš-
taitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos
(Sūduvos), Žemaitijos ir Mažosios Lie-
tuvos – Etninės kultūros globos taryba.

Užsienio valstybių (kraštų) Lietu-

vių Bendruomenių vėliavas tvirtintų
užsienio Lietuvių Bendruomenių val-
dymo institucijos, suderinusios su Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės valdyba.

Kitu įstatymo pakeitimu įteisintas
etnografinio regiono herbas.

Naujos nuostatos įsigalios nuo
spalio 1-osios.

Brutalumas Tiananmenio aikštėje – pateisinamas

Singapūras (BNS) – Kinija pa-
reiškė, jog kruvinas protestuotojų iš-
vaikymas Tiananmenio aikštėje prieš
trisdešimt metų buvo „teisinga” poli-
tika.

Tai buvo retas atvejis, kuomet ša-
lies valdžia viešai pripažino šį inci-
dentą, kurio 30-osios metinės minėtos
birželio 4 dieną.

Po septynias savaites trukusių
studentų ir darbininkų protestų, kurių
metu buvo reikalaujama demokratinių
pokyčių ir padaryti galą korupcijai,
1989 m. birželio 4 d. ginkluoti kareiviai
ir tankai išvaikė ir išžudė demonst-
rantus ir įvykius stebėjusius žmones

gatvėse, vedančiose link Tiananmenio
aikštės Pekine.

Skaičiuojama, jog per tokį bruta-
lų susidorojimą žuvo šimtai, o galbūt
ir daugiau nei tūkstantis žmonių.
Tikslus aukų skaičius lieka nežino-
mas.

„Tas incidentas buvo politinių ne-
ramumų atvejis ir centrinė valdžia
ėmėsi priemonių nutraukti neramu-
mus, o tai yra teisinga politika”, – pa-
reiškė Kinijos gynybos ministras ge-
nerolas Wei Fenghe.

Šalyje yra griežtai uždrausta kal-
bėti apie 1989 m. prodemokratinius
protestus ir brutalias represijas.

D. Trump pradės perrinkimo kampaniją
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pareiškė bir-
želio 18-ąją oficialiai paskelbsiantis
savo perrinkimo kampanijos pradžią
per mitingą Floridoje, Orlando mieste.

Sambūris Orlande bus veikiau sim-
bolinis, nes D. Trump nuo pat savo ka-
dencijos pradžios sakė planuojantis
kandidatuoti per 2020 m. rinkimus ir jau
yra surengęs daug kampanijos mitingų
bei surinkęs dešimtis milijonų dolerių.

Jau daugiau kaip dvi dešimtys
opozicinės partijos narių yra oficialiai
paskelbę, kad per rinkimus sieks iš-

stumti respublikoną iš valstybės va-
dovo posto.

Kol kas 72 metų D. Trump yra su-
telkęs dėmesį ir aštrią kritiką į de-
mokratų stovyklos kandidatą 76 metų
Joe Biden, buvusį viceprezidentą.

D. Trump pasirinkta vieta kam-
panijos pradžiai paskelbti – ne atsi-
tiktinė. Florida paprastai tampa svar-
biu prizu per bet kuriuos prezidento
rinkimus ir tradiciškai laikoma ne-
apsisprendusia valstija.

Prezidento rinkimai vyks 2020 m.
lapkričio 3 d.

V. Zelenskis pakviestas atvykti į JAV
Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-

dentas Volodymyras Zelenskis padė-
kojo Jungtinių Valstijų prezidentui
Donald Trump už kvietimą su oficia-
liu vizitu atvykti į Washingtoną.

V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad
JAV Atstovų Rūmams pateiktas įsta-
tymo projektas, kuriame numatoma di-
dinti JAV paramą Ukrainai, pasiuntė
svarbų signalą apie tvirtą strateginę
abiejų šalių partnerystę.

Minėtu įstatymo projektu siekia-

ma stiprinti Ukrainos gynybinius pa-
jėgumus. Juo Ukrainai taip pat būtų
suteiktas Amerikos pagrindinės NATO
nepriklausančios karinės ir politinės
sąjungininkės statusas, kuris galiotų
nuo įstatymo įsigaliojimo dienos iki ša-
lies įstojimo į NATO.

Šis įstatymo projektas yra naujas
svarbus žingsnis, kuriuo siekiama
stiprinti JAV ir Ukrainos strateginę
partnerystę Rusijos agresijai atrem-
ti.

Dar vienas reikalavimas prašant JAV vizos
Washingtonas (BNS) – Norintie-

siems gauti JAV vizą nuo šiol teks teik-
ti informaciją apie savo paskyras so-
cialiniuose tinkluose.

Ši priemonė, apie kurią pirmą
kartą buvo paskelbta pernai, įsigalio-

jo birželio 1 dieną.
JAV federalinio registro duome-

nimis, ši priemonė gali turėti įtakos 14
mln. keliautojų ir 710 tūkst. imigran-
tų, kasmet apsilankančių šalyje ar į ją
atvykstančių.

V. Putinas pervadino oro uostus
Maskva (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas po kontro-
versiją sukėlusio balsavimo internetu
šalies oro uostus pervadino carų ir kos-
moso pionierių, taip pat rašytojo Ant-
ono Čechovo ir operos dainininko
Dmitrijaus Chvorostovskio vardais.

Maskvos Šeremetjevo oro uostas
dabar vadinsis poeto Aleksandro Puš-
kino, o  Tolimuosiuose Rytuose, Sa-
chalino saloje esančio Južno Sacha-
linsko oro uostas – A. Čechovo vardu.

Būta kontroversijos dėl Kalining-
rado, kuris kažkada priklausė Rytų
Prūsijai, oro uosto pervadinimo. Daug

vietos gyventojų balsavo už tai, kad oro
uostui būtų suteiktas vokiečių filoso-
fo Immanuelio Kanto vardas, todėl
buvo kaltinimų, kad žmonėms trūks-
ta patriotizmo.

Kaliningrado oro uostas nuo šiol
vadinsis imperatorės Jelizavetos Pet-
rovnos, kurios armija 1758-aisiais už-
ėmė miestą, bet po penkerių metų jį pa-
liko, vardu.

Operos žvaigždė D. Chvorostovs-
kis, kuris mirė 2017 m., būdamas 55-
erių, bus pagerbtas savo gimtajame Si-
biro mieste Krasnojarske. Iš viso bus
pakeista 40 oro uostų pavadinimų.

Lig šiol nėra žinoma, kiek buvo aukų Tiananmenio aikštėje. Lrytas nuotr.

Įteisingos regionų, miestų, miestelių vėliavos.  
AKA Baltic nuotr. 
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ADVOKATAI

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

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Atkelta iš 1 psl.
Dvasininkas papasakojo keletą

epizodų, kai žmonės rodė ypatingą pa-
garbą jam, kaip kunigui. Tačiau teigė
visada supratęs, kad ši žmonių pagar-
ba ir meilė iš tiesų yra Dievui, kuris
reiškiasi per kunigystę. 

,,Kartais jaučiu daug trūkumų sa-
vyje, pažadu sau, kad pasitaisysiu. Ta-
čiau Dievas pasirenka silpnus tam,
kad kiti galėtų papildyti mus. Neuž-
stokime Dievui kelio, leiskime jam
laisvai veikti mūsų gyvenime”, – sakė
kun. J. Kelpšas. 

Klebono pamokslą vainikavo į baž-
nyčią susirinkusių parapijiečių ploji-
mai. 

Šv. Mišiose giedojo parapijos cho-
ras, vadovaujamas muz. Ričardo Soko,
vaikų choro ,,Svajonė” grupė (vad.
Alina Šimkuvienė), trimitu grojo Do-
vas Lietuvninkas. 

Įteiktas Popiežiaus palaiminimas

Pasibaigus šv. Mišioms, sveikini-
mo žodžius kun. J. Kelpšui tarė JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) Mar-
quette Park apylinkės pirmininkė Auk-

suolė Kišonaitė-Marciulevičienė, Lie-
tuvos šaulių sąjungos išeivijoje atsto-
vai Regina Kava ir Julius Butkus,
Amerikos legiono atstovas,  JAV LB
Krašto valdybos vykdomoji vicepir-
mininkė Austėja Sruoga, LR generali-
nis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius. 

,,25-eri tarnystės metai – daug ar
mažai? Jaunuoliai, kuriems dar tik 25-
eri, galėtų pavydėti klebonui J. Kelpšui
energijos ir veiklumo. Tegul ši nuos ta-
baus grožio bažnyčia ir toliau būna na-
mais visiems Čikagos lietuviams, o ku-
nigo Jauniaus energija, šiluma ir at-
virumas tegul vienija ir jungia mūsų
gausią bendruomenę”, – sakė gen. kon-
sulas, įteikdamas dovaną – įrėmintą
Lietuvos himno tekstą. 

Kunigas Gediminas Keršys, ku-
ris kartu su  kun. J. Kelpšu tą sekma-
dienį aukojo šv. Mišias, atskleidė pa-
slaptį, kad klebonas buvo pakviestas į
Lietuvą švęsti savo kunigystės 25-ojo
jubiliejaus. Tačiau jis atsisakė ir pa-
siliko kartu su savo parapijiečiais.
Sveikindamas savo vyresnįjį kolegą, G.
Keršys palinkėjo jam skleisti meilę
žmonėms. 

Dar viena brangi dovana – kunigui
buvo įteiktas Šventojo Tėvo Popie-
žiaus Pranciškaus palaiminimas. 

Kunigo kelyje
– ir darbas kalėjime

Tardamas padėką už visus išsa-
kytus sveikinimus, J. Kelpšas trumpai
ir šmaikščiai, kaip jam įprasta, ap-
žvelgė savo kunigystę. ,,Dievas mane
buvo 6-eriems metams uždaręs į kalė-
jimą – buvau kalėjimo kunigu”, – var-
dindamas savo kunigystės vietas, sakė
klebonas. Atvykęs trumpam į Ameriką,
čia jau dirba 19 metų. J. Kelpšas apgai-
lestavo, kad šiuo metu Čikagoje liko tik
trys lietuviai kunigai ir kvietė susi-
rinkusius padėti išsaugoti šią šventovę
– Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-

nyčią, kurios išlaikymui per metus
reikia pusės milijono dolerių. 

Šventė  buvo  pratęsta  parapijos sa-
lėje, kurioje buvo surengti iškilmingi
pietūs klebono J. Kelpšo garbei. Į juos
susirinko per 250 žmonių. Svečiams
koncertavo tautinių šokių grupė ,,Suk-
tinis”, solistė Agnė Giedrai-tytė, mote-
rų duetas Gilija Krūmaitienė ir  Dan-
guolė Žibkutė-Pažemeckie-nė, Giedrės
Martin parengtas vokalinis kvartetas,
,,Svajonės” merginos, parapijos cho-
ras, teatras ,,Viltis”. Šventės metu ku-
nigas J. Kelpšas išgirdo daugybę svei-
kinimų, kai kurie iš jų atkeliavo  vir-
tualiai.  Šventėje  būta  ir  pakilių kal-
bų, ir nuširdaus dėkingu-mo, draugiš-
kų pokalbių ir supratimo – viskas yra
Dievo valioje ir viskas puikiai sekasi
tiems, kurie ta valia pasitiki. 

Parapijiečių dovana kunigui – baltas arnotas

Šventės atminimui nusifotografavo trys Čikagoje likę lietuviai kunigai (iš k.) G. Keršys, J.
Kelpšas ir A. Baniulis SJ  su gen. konsulu Čikagoje M. Bekešiumi (v.). 

LR gen. konsulato Čikagoje nuotr.

,,,Myliu jus visus, brangūs parapijiečiai, esu jums labai dėkingas, kad esame kartu.”
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PAS MUS
IR

APLINK MUS
� Birželio 9 d., sekmadienį, po 11 val. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje JAV Lietuvių Bendruomenės Mar-
quette Parko apylinkės valdyba kviečia visus
atvykti į metinį ataskaitinį susirinkimą. Ap-
tarsime nuveiktus darbus ir ateities planus,
rinksime narius į valdybą. Bus vaišės. Kvie-
čiame kuo gausiau dalyvauti!

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL), šį sekmadienį, birželio 9 d., 10 val.
r. švęsime Sekmines  (Šventosios Dvasios At-
siuntimo šventę). Su šia švente baigiasi baž-
nyčios Velykų laikotarpis. Taip pat paminė-
sime Gedulo ir vilties dieną. 15 minučių prieš
šv. Mišias sukalbėsime Švč. Jėzaus Širdies
litaniją. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. 

� Birželio 15 d. 12 val. p. p. kviečiame pus-

ryčių su prelatu Edmundu Putrimu ir kuni-
gu Tomu Karanausku Los Angeles Šv. Kazi-
miero parapijos salėje. Taip pat žiūrėsime
Martyno Starkaus dokumentinį filmą „Mu-
lai” – apie tai, kiek kainuoja akimirka be-
protybės.  Filme pagrindinis vaidmuo teko
prel. E. Putrimui, kuris, be savo kasdieninės
veiklos, dalį gyvenimo yra paskyręs už gro-
tų atsidūrusių, daugiausiai Pietų Amerikoje
kalinčių kalinių lankymui, rūpinasi apleistais
ir likimo valiai paliktais žmonėmis. Filmo truk-
mė – 70 min. Prašome apie dalyvavimą pra-
nešti iš anksto tel. 360-904-4032. 

� Birželio 16 d., sekmadienį, po 10 val. r
lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo parapijos salėje Tėvo die-
nos proga JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia pie-
tus. Bus loterija ir programa. Kviečiame vi-
sus dalyvauti.

Gegužės 19 d., sekmadienį,  1 val. p. p. Pirmąją Komuniją priėmė:
Baranauskaitė Smiltė, Bružila Matas, Castillo Alanas, Čepinskas Lukas, Demenis

Edward, Gabrė-nas Kristupas,Gabrėnas Marijonas, Ivanauskas Markas, Jasaitis
Gustas, Kadys Diana Maksvytis Smiltė, Pažakaitis Oskaras, Pranskunas Marta, Rim-
kevičius Greta, Stalilionis Adomas, Stalilionis Justina, Staniulis Aina, Staniulis Meda,
Tor Nathan, Valinčius Andrius, Žilys Vytis.

Pal. J. Matulaičio misijos nuotraukos

Pasidžiaukime savo vaikais
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje tėvas Algis Baniulis SJ net
tris sekmadienius aukojo šv. Mišias, kuriose Pirmąją Komuniją priėmė 78 vai-
kai. 

Sveikiname Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus, jų tėvelius, brolius, sesutes,
senelius ir kitus šeimos narius šios svarbios jų gyvenimo šventės proga. Tegul Jė-
zus pripildo jų visų širdeles meilės ir džiaugsmo. 

Nuoširdžiai dėkojame vaikus paruošusioms mokytojoms: seselei Laimutei Ka-
bišaitytei ir Aidai Kulikauskienei. Taip pat nuoširdus ačiū Daliai Gedvilienei ir jau-
najai solistei Aidai Skaraitei, džiuginusioms visus giesmėmis.

Pal. J. Matulaičio misijos inf.

Pirmąją Komuniją gegužės 5 d., sekmadienį, 1 val. p. p. priėmė:
Balčiūnas Augustė, Bauža Gabrielė, Bekeris Ema, Bliūdžius Martynas, Bliūdžius

Simona, Budrytė Viktorija, Bursua Elia, Gėgžnas Greta, Graham Julius, Grigalis Kevi-
nas, Guzys Aina, Januškevičius Ieva, Kačenauskaitė Adrija, Karam Nora, Karam Tia,
Kenton Lilija, Končius Andrius, Markovas Matas, Milto Emilija, Narijauskas Augustė,
Pavilonytė Greta, Petreikytė Viltė, Švedas Simona, Urbonaitė Kotryna. 

Gegužės 12 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pirmąją Komuniją priėmė:
Arstikaitis Laura, Bliuvas Erikas, Cebelis Laura, Gabrėnaitė Julija, Gieba Vanes-

sa, Gintila Isabella, Gitelis Ieva, Golokvoščius Gabija, Gurskaitė Melanija, Hoch Aras,
Inokaitis Stela, Jakubauskaitė Patricija, Jurevičius Olivia, Kaminskaitė Kotryna, Ka-
minskaitė Laura, Meiliulis Gustas, Pranskus Joris, Radžiutė Vesta, Radžiutė Viltė, Ra-
žanauskas Rokas, Ruževičius Deimantė, Taškūnas Lukas, Tuguldur Eric, Tuguldur Mi-
chelle, Umbrasas Vytis, Uscinavicius Karina, Valaiša Rhianna, Venckus Nedas, Venc-
kus Nojus. 

Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos,
Užlieja sielą man javų laukai.

Rodos, einu einu alsuojančiais dirvonais,
Po kojų sklaidosi pavasario ūkai.

Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką, 
Kad žemę taip svaiginančiai myliu.
Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius,

Pavirto vėl arimų grumsteliu.

Kazys Bradūnas, ,,Vakaro maldoj”

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-
ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas

stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org


