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PERIODICALS

Pagerbtieji (iš k.): senatorius Richard Durbin, Stanley Balzekas Jr., Prezidentas Valdas Adamkus ir a. a. Juozo Kazicko duktė Jūratė Kazickaitė Altman.
Jono Kuprio nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

Amerikos lietuvių šlovės galerijoje –

Š

nauji garbingi vardai

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

vos vyčių organizacijos nariai. Tai Lietuvos Respublikos prezidentas,
garbės narys Valdas Adamkus, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus steigėjas ir prezidentas Stanley Balzekas Jr. bei JAV senatorius Richard Durbin. Taip pat pagerbtas, jau po mirties, garsus filantropas a. a. Juozas Kazickas. Jam skirtą ženklą atsiėmė dukra
ir darbų tęsėja Jūratė Kazickaitė Altman.

eštadienį, spalio 14 d., Lemonte esančiame Pasaulio lietuvių
centre vyko ypatinga šventė. Tą vakarą keturi žymūs lietuviai buvo pagerbti ir apdovanoti ,,The National Lithuanian
American Hall of Fame” (Nacionalinės Lietuvos Amerikos šlovės
galerijos) ženklais. Iš tų keturių žymių lietuvių net trys yra Lietu-

– 2 psl.

Šveicarijoje, Kaune ir Čikagoje

pagerbtas T. Kosciuškos atminimas
Naujų vadovėlių atsiradimo
epopėja – 4 psl.

S

Renginio Amerikos lenkų muziejuje akimirka.

Rudens spalvos
istoriniame fone – 6 psl.

Paminklas generolui T. Kosciuškai Čikagoje.

palio 15 dieną sukako lygiai 200 metų nuo generolo Tado Kosciuškos (1746–1817) mirties. Ši sukaktis yra įtraukta į UNESCO 2016–2017 metais minimų sukakčių sąrašą.
Generolą Kosciušką savo nacionaliniu didvyriu laiko net kelios šalys – Jungtinės Amerikos Valstijos, Lietuva, Lenkija, taip pat Baltarusija ir Prancūzija.
Praėjusį sekmadienį iškilmingą minėjimą Čikagoje

surengė Amerikos lenkų muziejus (The Polish Museum
of America), ta proga pristatęs ir unikalią parodą, kurios pasididžiavimas – T. Kosciuškos laiškai, rašyti svarbiems to meto politikams ir karininkams. Legendinis
generolas ir jo nuveikti darbai taip pat prisiminti iškilmingame renginyje Kaune. Apie visa tai papasakosime plačiau artimiausiuose ,,Draugo” numeriuose.

Jeigu pinigai nesuteikia laimės, atiduokite juos! – Jules Renard

– 11 psl.
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Amerikos lietuvių šlovės galerijoje – nauji garbingi vardai
Jon Platakis (k.) apdovanoja LR prezidentą Valdą Adamkų.

Jono Kuprio nuotraukos

Džiaugsminga akimirka sen. Richard Durbin: jį sveikina vakaro vedėja aktorė Rūta Lee
ir Jon Platakis.

garbės konsulas Jonas Prunskis su
žmona Terry.
Tarp vakaro svečių buvo ir daugiau Lietuvos vyčių organizacijos narių: garbės narė ir Centro valdybos pirmininkė Regina Juškaitė-Švobienė iš
Detroito, MI, garbės narys ir ,,Vyties”
žurnalo redaktorius Robert A. Martin
Jr. iš Čikagos, taip pat šios organizacijos padalinio Šv. Kazimiero gildijos
pirmininkė bei ,,Vyties” žurnalo vadybininkė Mary Beth Šlakis.
Vakaro svečiams šoko ,,Egles Dance World” šokėjai. Vaikų ir paauglių
grupės parodė nuotaikingą šokių programą. Po iškilmingos vakarienės
skambėjo Algimanto Barniškio atliekama muzika, vakaro dalyviai taip pat
turėjo progą smagiai pasišokti. Daugelis vakaro svečių norėjo nusifotografuoti atminimui su šventėje pagerbtais žymiais ir daug nusipelniusiais lietuviais.

Atkelta iš 1 psl.
O mūsų visų mylima ir gerbiama
Hollywoodo aktorė Rūta Lee-Kilmonytė iš Los Angeles, California, beje,
taip pat 133 kuopos Lietuvos vyčių organizacijos narė, puikiai, su gera nuotaika vadovavo viso vakaro programai.
Iškilmingą šventę pradėjo John
Platakis, pasveikindamas visus susirinkusius. Šaulių organizacijos nariai įnešė JAV ir Lietuvos vėliavas. Salėje buvo sugiedoti Amerikos himnas
ir ,,Tautiška giesmė”. Vakaro svečiams buvo perskaityti LR prezidentės
Dalios Grybauskaitės ir Lietuvos ambasadoriaus JAV Rolando Kriščiūno
sveikinimai. Vakarienės vaišes palaimino kunigas Gintaras Vitkus.
Renginyje dalyvavo Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, kuris taip tarė sveikinimo žodį. Iš Californijos atvyko garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarette, taip pat dalyvavo Aspen, CO

,,Ilgiausių metų” garbingiems lietuviams.
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Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas Jr. ir tėvui, verslininkui ir filantropui Juozui Kazickui skirtą žymenį priėmusi Jūratė Kazickaitė Altman.

Dėkojame rengėjams už nuostabų
renginį.

Meninę programą atliko jaunieji ,,Egle’s Dance World” šokėjai.
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tebėtinai mažai žinome apie
buvusius kaimynus žydus. Po
Žeimelyje, Pakruojo. r., vykusios konferencijos „Mes jus prisimename” (skirtos paminėti Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metį) pagalvojau kodėl: gal todėl, kad jie gyveno
uždarą savo gyvenimą, neįsileisdami
į jį aplinkinių akies? Ką pati žinojau
apie savo gimtojo krašto žydus aš? Tik
tiek, kiek pasakojo tėvai, nes pačiai
jų jau nebeteko nei matyti, nei pažinti,
nes po karo jų neliko nė vieno. Lemtingųjų 1941-ųjų vasarą penkiasdešimt
pasitraukė į Latviją, likusieji 180 vokiečių įsakymu buvo sušaudyti netoli
miestelio.
Tėvas pasakojo, kad jo kaimo futbolo komanda, kurios jis buvo kapitonas, žaisdavo su Žeimelio miestelio
žydų komanda, – yra likusi netgi bendra nuotrauka. Mama prisimindavo
ir visada gailėdavosi pažįstamų Gėlių
(Žeimelio monografijoje rašoma Gelių) šeimos. Minėtoje knygoje Gelis
įvardintas pirkliu. Anot mamos, pas
juos būdavo nepakartojamai skanios
barankos, kokių ji niekados gyvenime
daugiau nebevalgė. Jos tėvai šiame
kieme ne tik apsipirkdavo, bet ir palikdavo arklius. O kai mama mokėsi Žemės ūkio mokykloje, pas Gėlius tėvai
palikdavo maisto produktus, kuriuos
mama-studentė naudojo virimo-kepimo
praktikos pamokose. Vokietmečiu, kai
pasklido gandas, kad žydams kažkas
gresia, senelė, mamos mama, ėmė įkalbinėti savo vyrą, mano senelį, kad jis
sutiktų į namus paimti du Gėlių mažamečius vaikelius. Senelis nesutiko, –
jis buvo geras, tvarkingas ir darbštus
žmogus, bet, kaip šiandien pasakytume,
kokių nors humanistinių aspiracijų
neturėjo, tiesiog bijojo. Išėjus kalbai
apie žydus man dėl to visada norisi atgailauti. Kaip žydams skirtos prisiminimų šventės metu atgailavo renginio
vedėja ir organizatorė – Žiemgalos muziejaus vedėja Daiva Skrupskelytė, –
kad jos artimieji, bijodami aršaus kaimyno, nepriėmė į savo namus pažįstamo žydų berniuko. Į tai svečias, Lietuvos žydų bendruomenės vykdantysis direktorius Renaldas Vaisbrodas atsakė: „Mums nereikia atsiprašymų,
mums reikia supratimo; tuo labiau, kad
ir tų, kurie šaudė žydus, jau nebėra, o
jie ir nebūtų atsiprašę”.
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Mes jus prisimename

Trys Žeimelio gimnazijos
mokinukės pristatė amžininkų –
senų lietuvių moterų prisiminimų pluoštelius apie kaimynus žyAUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
dus. Taigi kokie tie kaimynai
buvo: inteligentiški, jų šeimos negausios, jie buvo taupūs (nebaliavodavo vestuvių tris dienas
kaip lietuviai ar latviai, nes taupė verslui), su lietuviais bendravo, bet į namus nekviesdavo. Jų
tarnaitės buvo lietuvaitės. Viena jų
nuo žyduko pagimdė vaikelį. Lietuviai sunkiai ištardavo jų vardus, todėl
vadindavo pravardėmis. Kai laidodavo
žydą, jam ant akių uždėdavo molio šukes. Krikščionių ir žydų šventės būdavo atskiros, bet į gegužines žydukai ateidavo. Šeštadienis žydams – šabas,
tarnaitės buvo prižiūrimos netgi, kad
kurdamos krosnį nesukryžiuotų šakaliukų... Žeimelio klebonas S. Kurliandskis ir gretimo Lauksodžio klebonas A. Vaitkevičius nuo sušaudymo išgelbėjo paauglį berniuką, pareiškę, kad jis yra katalikas Juozas, ir
jį globojo (likimo ironija – vaikinas po
Prieš karą Žeimelio (Pakruojo r.) centrinę aikštę, kuri dabar yra paskelbta architektūros karo tapo NKVD-istu ir gaudė partipaveldu, rėmino mūriniai žydų namai.
Fotoskrydis.lt nuotr. zanus, o 1988-aisiais, Atgimimo Lietuvoje metais, nusižudė).
Kaip sakė ir svečias R. Vaisbrodas,
Žeimelio žydai prieš Antrajį pasaulinį
karą buvo stiprūs ekonomiškai ir prisidėjo kuriant Lietuvos valstybę. Jų
mūriniai namai sudarė miestelio centrą, kuris šiandien yra paskelbtas valstybės saugomu architektūros paminklu. Viena iš iki šiol išlikusių karčemų
priklausė Leizeriui Chaješui, kurio
anūkė dalyvavo ir Žeimelio konferencijoje. Jekaterina Chaješ atvyko su paaugliu sūnumi iš Izraelio. Ji papasakojo, kad jos šeima buvo toje penkiasdešimties išsigelbėjusių grupėje – žeimeliečiai vežimais pasitraukė keliu į
šiaurę – į Bauskę ir atsidūrė Rusijoje.
Ji gimė Sankt-Peterburge, dabar gyvena Izraelyje, Chaifo mieste, ir skatina
sūnų domėtis savo šaknimis.

Nepažįstamieji grįžta

Kodėl?
Jekaterija Chaješ iš Izraelio su sūnum Žiemgalos muziejuje, Žeimelyje, prie parodėlės, skirtos prisiminti buvusius kaimynus žydus.
L. Kazakevičienės nuotr.

Istorija byloja
Ką nauja sužinojome spalio 8 d. renginyje Žeimelyje „Mes jus prisimename”? Svečias iš Kauno
Chaimas Bargmanas papasakojo apie pasauline įžymybe tapusį rabiną Abraomą Izaoką Kuką (1865–
1935), kurio pirmoji darbovietė buvo kaip tik Žeimelis
(buvo gimęs Daugpilio, Latvijoje, priemiestyje Gryvoje). Po to dirbo Bauskėje (Latvija) ir iš ten pakviestas į Palestiną, kuri tuo metu buvo valdoma anglų. Prisijungė prie sionistų, kėlusių nepriklausomos
Izraelio valstybės idėją. 1919 m. Kukas paskirtas vyriausiuoju Jeruzalės rabinu, po dvejų metų išrinktas pirmuoju šalies aškenazių, sudariusių pusę gyventojų, vyriausiuoju rabinu ir išbuvo juo iki mirties. Kukas laikomas vienu iš Izraelio valstybės kūrėjų, religinis autoritetas. Kaip sakė pranešėjas, šiuo
metu Izraelyje yra renkamos lėšos ekspedicijai po teologo, filosofo, rabino Abraomo Izaoko Kuko gyventas
vietas. Ekspedicija, žinoma, užklys ir į Žeimelį,
kur žydų kapinėse ilsisi šio garsaus žmogaus pirmosios žmonos palaikai (prieš keletą metų Žeimelio
žydų kapinėse tyrinėtojas Saliamonas Epšteinas iš
Izraelio rado garsaus Panevėžio rabino dukters
Bat-Ševos, – o buvo žinoma, kad ji buvo Kuko žmona, – įrašą antkapyje).
Roza Bieliauskienė iš Vilniaus nagrinėjo lietuviams savotiškai pažįstamą temą, kuri šį kartą
buvo įvardinta kaip „Beilio byla”. Kalba eina apie lietuvių buityje iki šiol dar užsimenamą neva žydų paprotį į macus – jų ritualinę duoną – dėti krikščionių
kraujo, nors niekas nieko konkrečiai nežino. Euro-

pos istorijoje būta netgi ne vieno teismo proceso –
žydą ar žydus kaltinant tokio tipo žmogžudystėmis.
Garsiausia carinės Rusijos teritorijoje, į kurią tuo
metu įėjo ir Lietuva, buvo vadinamoji „Beilio byla”.
1911 m. prieš pat žydų Paschą Kijeve, žydams priklausančio fabriko patalpose, buvo žiauriai nukankintas trylikametis berniukas, iš jo išleidus visą
kraują. Dėl žmogžudystės apkaltintas to fabriko
darbininkas žydas Mendelis Beilis. Byloje kaip ekspertas dalyvavo lietuvis, Talmudo žinovas kun. J. Pranaitis. Nors kaltinamasis Beilis buvo išteisintas (kaltininkas nebuvo rastas), bet kaltinimai žydams ritualinėmis žmogžudystėmis nesibaigė.
Kodėl apie tai buvo kalbama Žeimelyje? Todėl,
kad ir Žeimelyje 1930 m. buvo įvykis, dėl kurio buvo
pradėtas tyrimas dėl neva ritualinės žmogžudystės.
Įvykis toks: Žeimelio mėsininkai pasikvietė į svečius
atvykusį lietuvį veterinarą iš Joniškio, prašydami
antspauduoti mėsą, kad galėtų skubiai išvežti parduoti. Veterinaras sutiko nenoriai, bet į mėsinę
nuėjo. Ten dėl higienos reikalavimų neatitikimo ar
pan. dalykų jis su mėsininkais susiginčijo ir išėjo.
Vėliau buvo rastas šulinyje negyvas. Nors Vyriausiasis tribunolas įrodymų nerado ir po metų penki
žeimeliečiai, tuo metu buvę mėsinėje, buvo paleisti,
bet apkaltinimas jiems nuimtas nebuvo, tiesiog jų
kaltė nebuvo įrodyta (manoma, kad tamsoje žmogus
į šulinį su supuvusiu rentiniu tiesiog įkrito).
Ir tai žydams yra ypač skausminga – prieš kaltinimus ritualine žmogžudyste paprastai pakyla
visa bendruomenė, nes tai jau tampa ne atskiro žmogaus, o visos bendruomenės, visos žydų tautos apkaltinimu. Pranešėja tokias bylas įvardijo kaip ritualinius šmeižtus.

Ne kartą gyvenime yra kilęs (tikriausiai ne tik man) klausimas, Žeimelyje po konferencijos jis kilo dar kartą – o kodėl tuo „gyvybės keliu” – kaip jį pavadino Jekaterinos Chaješ sūnus – į Bauskę Latvijoje išvažiavo
tik 50 žmonių, kodėl neišvažiavo likusieji 180? Paprastai dėl tūkstančių kaimynų žydų žūties kaltinami
su vokiečiais kolaboravę lietuviai, – ir Seimo narys
V. Gailius sveikindamas konferenciją atsiprašė žydų
dėl „mūsiškių”, kurie prisidėjo prie šio juodo darbo,
– bet kodėl gentainiais Rytų Europoje nesirūpino pasaulio žydų bendruomenė? Mes, lietuviai, pavydime
žydams, kad jie labai vieningi ir rūpinasi savais. Kodėl niekas savo gentim nesirūpino tuomet? Juk Vokietijoje žydų pogromai prasidėjo dar 1938-aisiais,
žiaurumai Lenkijoje tęsėsi 1939-aisiais. Jeigu keliu
į Bauskę nuo mirties vieni traukėsi, vadinasi, žinojo
arba bent nujautė pavojų. Negali būti, kad rabinai
ar kiti inteligentai, verslininkai nesidomėjo, kas
vyksta Europoje ir kas gali grėsti žydų bendruomenėms Lietuvoje. Penkiasdešimties žydų grupė iš
Žeimelio pasitraukė birželio 26 d., o birželio 24 d. Kretingoje jau buvo nužudyta 200 žydų vyrų...
Sovietiniais laikais vienas sovietų armijos pulkininkas lietuvis šių eilučių autorei yra sakęs, kad
tarptautinės sionistų organizacijos tuo metu neva
skelbė žydų susitaikymą su likimu, o žydai verslininkai pardavinėjo ginklus Hitleriui. Tai, žinoma, iš
serijos „viena bobutė pasakė”, bet kodėl žydai nebandė priešintis savo likimui, mums niekas neaiškina.
Taigi šiek tiek sužinojome apie Žeimelio žydus,
bent jau daugiau negu žinojome iki tol. O daug ko niekada nesužinosime, nes viską, ką žinojo tie 180, išsinešė su savim į bendrą duobę Žeimelio pakrašty.
Kai ką žino ir yra paskelbę palikuonys tų 50-ies, kurie išsigelbėjo.
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TELKINIAI

Nuo vaizDuotės iki tikslo – keli žingsniai
Naujų vadovėlių atsiradimo epopėja
GIEDRĖ VENCIUS
Šią moterį būtų galima pavadinti – žmogus orkestras – joje telpa tiek daug, kad pasitelkus skirtingas
gyvenimo sritis, būtų galima atrasti vis naujų ir
naujų jos charakterio spalvų. Iš pažiūros labai santūri, gal net šalta ir nematoma asmenybė, savyje slepia neregėto žemaitiško užsispyrimo ir tikslo siekimo klodus. Bet iš kitos pusės – jautri menui ir kūrybai, aplinkai atskleidžia lyrinę sielos pusę. Tai moteris,
kuri nuo pat vaikystės norėjo tapti mokytoja ir niekada apie nieką daugiau nesvajojo. Tiesa, pradines
mintis tapti lietuvių kalbos mokytoja pakeitė naujas
tikslas – chemijos mokytoja, nustebinęs ne tik gimtojo Telšių Žemaitės vidurinės mokyklos kolektyvą,
bet ir naujai surastus literatūros būrelio narius jau Vilniuje.
iandienos „Draugo” pašnekovė – buvusi šio
laikraščio redaktorė, 13 metų ėjusi Čikagos lituanistinės mokyklos pavaduotojos ir 4 metus
direktorės pareigas, buvusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Švietimo komisijos pirmininkė
(2013–2015), Čiurlionio galerijos direktorė nuo 2004
metų, ilgametė JAV LB Švietimo tarybos narė Laima Apanavičienė.
Per daugelį metų, praleistų „Drauge”, Laima parašė nesuskaičiuojama kiekį straipsnių, tačiau ją pačią pakalbinti buvo nelengva, vis kartojo: „nelabai
ką turiu apie save papasakoti”. Ir tik įgyvendinus
daugiau nei dešimtmečio trukmės nuoseklumą ir užsispyrimą įrodantį projektą, galiausiai sutiko pasikalbėti apie svajones, pasitikėjimą žmonėmis,
tikslo siekimą ir projektą, dėl kurio buvo verta tapti mokytoja.

Š

Miela Laima, užaugote su mintimi tapti mokytoja, vėliau sekė pedagogikos studijos, chemijos mokytojos darbas mokykloje, vėliau mokslo darbuotojos Vilniaus universitete. O dabar pedagoginį darbą sėkmingai jau vos ne
dvidešimt metų tęsiate ir Čikagoje?
Istorija prasidėjo man pačiai netikėtai. Atvykusi
į Ameriką, ,,Draugo” laikraštyje perskaičiau skelbimą, kad Čikagos lituanistinei mokyklai (ČLM) reikalingi mokytojai. Paskambinau. Tuometinė mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė pasiūlė ateiti į susirinkimą, kuris vyko kaip tik prieš mokslo metų
pradžią. Iki tol mes niekada nebuvo susitikusios, tik
keletą kartų kalbėjome telefonu. Susirinkimui pasibaigus direktorė paprašė kiek lukterėti. Jau mokytojų kambaryje, be jokių užuolankų paklausė, ar
nenorėčiau tapti jos pavaduotoja. Sumišau, nes ji visai manęs nepažinojo, bet J. Dovilienė ramiai pasakė:
,,Viskas bus gerai”. Taip prasidėjo mano epopėja Čikagos lituanistinėje mokykloje (juokiasi).

Elena Marcelionienė (k.) ir Laima Apanavičienė Čikagos lituanistinėje mokykloje.
gali būti pats geriausias ir puikiausias, bet ne kiekvienas gali parašyti vadovėlį. Tada ir nutariau
kreiptis pagalbos į tuomet veikusį Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą (TMID) prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės.
Nuo to prasidėjo Jūsų kelias tikslo link?
Nuvykusi į Lietuvą, susitikau su tuometiniu
TMID direktoriumi Antanu Petrausku. Jam tiesiai
šviesiai pareiškiau, kad mums reikia naujų vadovėlių. Žmogus žiūri į mane, atvirai pasakius, gal ir
nelabai supranta, ko aš čia iš jo noriu – Lietuvoje
pilna gražiausiai išleistų vadovėlių, tad, kaip sakė
klasikas: ,,imkit mane ir skaitykit”. Kad mums reikia vadovėlių, pritaikytų būtent mūsų mokykloms, įrodinėjau gal 2 ar 3 metus. Deja, rezultato nebuvo. Galų gale į JAV atvyko minėto departamento darbuotojos pažiūrėti, kas gi čia galų gale vyksta ir ko ta moteris ramiai gyventi neduoda. Po jų vizito, man nuskridus į Lietuvą, buvo gautas leidimas
rašyti vadovėlį ir, svarbiausia – prižadėtos lėšos jo
leidybai.

Juokaujate?
Ne. Mes vėl likome be žadėtų lėšų vadovėlio leidybai. Užsienyje esančias lituanistines mokyklas prijungė prie Užsienio reikalų ministerijos. Galiu pastebėti, jog ministerija tikrai skyrė daug dėmesio lituanistiniam švietimui: rengė seminarus, apmokėjo keliones į kitų šalių lituanistines mokyklas, siuntė bei kvietė mokytojus į įvairiausius mokymus, bet
...apie vadovėlio leidybą neturėjo visai jokio supratimo. Ir ne todėl, kad jie nenorėjo. Jie gal ir norėjo padėti, bet tai visai ne jų sritis. Tad teko pradėti vėl viską iš pradžių. Vienintelis geras dalykas – jau turėjome
būsimo vadovėlio autorę – E. Marcelionienę. Taip praėjo dar kokie 3 ar 4 metai. Po jų – vėl pasikeitimas:
visas užsienyje esančias mokyklas prijungia prie
Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM).

Vadinasi, atsidūrėte reikiamu laiku reikiamoje vietoje?
Gal taip turėjo būti? Pradėjus dirbti kartu su direktore peržiūrėjome mokymo programas, turimus vadovėlius. Supratau, kad labiausiai trūksta vadovėlių. Ne todėl, kad jų nebuvo. Jie buvo leidžiami.
Reikia nulenkti galvas ir padėkoti visiems tiems, kurie, įkūrę lituanistines mokyklas JAV, triūsė prie
programų ir vadovėlių leidimo. Tačiau nuo tų vadovėlių leidybos pradžios buvo praėję 30–40 metų,
keitėsi programos, dėstymo metodikos, atsirado
kompiuteriai, o vaikai ir toliau mokėsi iš senų, nespalvingų vadovėlių. Galų gale ir pati kalba pasikeitė, norime to ar nenorime. Tada ir pradėjo neduoti
ramybės mintys – vaikai Lietuvoje mokosi iš gražių, spalvingų, metodiškai paruoštų vadovėlių, o lituanistinių mokyklų mokiniai turi tenkintis senais,
atgyvenusiais leidiniais. Supratau, jog lituanistinėje
mokykloje nepritaikysime Lietuvoje leidžiamų vadovėlių, nes ten vaikai mokosi penkias dienas per
savaitę, o čia – vieną dieną. Kaip padaryti, kad ir vieną dieną besimokantys išeitų pilną mokymo programą?
Kitas dalykas, kurį puikiai žinojau – mokytojas

Pinigų jau galima sakyti gavote, o kas kurs vadovėlį?
Būtent, kur rasti vadovėlio autorių? Nuo ko pradėti? Nebuvau pradinių klasių specialistė, nepažinojau pradinių klasių vadovėlių autorių. Todėl
pirmiausia apklausiau Čikagos ir Maironio (Lemont, IL) lituanistinių mokyklų mokytojas, kurios buvo dirbusios Lietuvoje pradinių klasių mokytojomis, kokius vadovėlius jos naudojo ir kokio
vadovėlio autorius joms atrodė geriausias. Tokiu pat
klausimu kreipiausi į 50 Lietuvos mokyklų. Beveik
90 proc. apklaustųjų geriausiai įvertino Elenos
Marcelionienės vadovėlius pradinėms klasėms. Ta
pavardė man nieko nesakė, apie autorę nebuvau girdėjusi, o juolab jos nepažinau. Nebeprisimenu,
kaip ją radau. Susirašinėjome, o prieš kokius 12–13
metų pakvietėme ją atvykti į Dainavos stovykloje
vykstančius lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursus. Norėjome, kad ji susipažintų su mumis iš arčiau ir suprastų, kokio
mums reikia vadovėlio. Pradžioje ji juokais sako, jog
tikrai nesupranta, kaip mes čia tuos vaikus mokome, bet būdama labai drąsi moteris, nutarė mums
pradėti. Bet… kol mes aiškinomės, nuo ko pradėti,
ėmė ir panaikino TMID.

Vadovėlio viršelis

Tai pagaliau atsidūrėte teisingoje vietoje?
Nors viskas vėl prasidėjo iš pradžių, bet šį kartą žmonės suprato mūsų norus. ŠMM įkurtas Užsienio lietuvių skyrius tapo mūsų pagalbininkais. Šio
skyriaus vadovė Virginija Rinkevičienė atvyko pas
mus. Švietimo sistemoje dirbantis žmogus visai kitomis akimis pažiūrėjo į mūsų problemą. Būdama
PLB Švietimo pirmininke, pritariant tuo metu buvusiai PLB valdybos pirmininkei Danguolei Navickienei, parašiau projektą, ir galiausiai ŠMM mums
skiria lėšų vadovėlio leidybai.
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Kaip Jūs radote tinkamus žmones, kurie sutiko dirbti kartu?
Jau pažinojau būsimos knygos
autorę E. Marcelionienę. Dar kartą atvykusi į JAV ji stebėjo bei pati vedė pamokas, bendravo su mokytojais ir mokiniais, pamatė, kokie vaikai čia mokosi. Grįžusi namo po kurio laiko atsiuntė 33 pamokų metinę programą ir
mes pradėjome darbą. Reikėjo dailininko, maketuotojo ir kitų pagalbininkų. Prisiminiau dailininkę-iliustratorę iš Sank Peterburgo (Rusija)
Martą Žuravskąją. Žinojau, kad ji yra
baigusi Vilniaus dailės akademiją ir
iliustravusi vaikiškas knygas. Parašiau jai laišką, ir mergina iš karto sutiko. Pakalbinau mūsų mokyklos mokytoją dailininką Mindaugą Braslauską, kad šis talkintų leidžiant pratybų sąsiuvinius. Be didelių įkalbinėjimų jis sutiko.
Tad mūsų projektas pasidarė tarptautiniu – apėmė Ameriką, Lietuvą ir
Rusiją.
Kur ta paslaptis ir iš kur tas pasitikėjimas? Projektas trunka kelerius metus, bet
žmonės sutinka iš altruistinių paskatų padėti ir dirbti, nežinodami ar gaus kada už
tai atlyginimą ir dar gerai net nepažindami
Jūsų?
Niekada nesu leidusi knygų, nežinojau, nei kiek tai kainuoja, nei kiek
tai laiko užima ir koks tai procesas.
Kaip kokia Marytė Melnikaitė, visus
kviečiausi, niekam nieko nežadėdama.
Visi mano pakviesti žmonės geranoriškai sutiko dalyvauti projekte. Tai
buvo didžiulės grupės didelis darbas,
kurį vainikavo 2016 metų vasarą Dainavos stovykloje pristatytas naujas,
puikiai Skaistės Bosas sumaketuotas
vadovėlis išeivijos lituanistinėms mokykloms ,,Aš – pirmokas!”.
Neįtikėtina! Tačiau nepakako vien tik
komandos, kiek reikėjo dar nematomo
darbo padaryti, kad vadovėlis išvystų dienos šviesą?
Labai norėjome, kad vadovėlyje
būtų panaudoti patys geriausi vaikų
poetų eilėraščiai, gražiausi vaikų literatūros fragmentai. Norai norais,
tačiau, norint panaudoti tuos kūrinius būtina gauti autorių leidimą. Atrinkome norimus į vadovėlį dėti kūrinius ir pradėjome galvoti, kaip mums
susisiekti su autoriais. Čia mums daug
padėjo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė. Į kai kuriuos asmeniškai pažįstamus autorius aš ir E. Marcelionienė
kreipėmės tiesiogiai. Labai noriu padėkoti visiems rašytojams ir poetams
bei jų autorinių teisių paveldėtojams,
kurie mielai sutiko, kad jų kūryba
būtų panaudota mūsų vadovėliuose.
Buvo autorių, ne tik atsiuntusių leidimą spausdinti kūrinius, bet ir savo
iliustracijas (Sigutė Ach, Kęstutis Kasperavičius).
Kaip vaikams sekėsi mokytis iš naujų
vadovėlių?
Pirmiausia galiu pasakyti, kaip
jaučiasi mokytojai... Kaip ir kiekvienas
naujas dalykas, taip ir šis vadovėlis nebuvo sutiktas vien plojimais. Buvo tokių, kurie skundėsi, kad jis per sunkus,
kad jame per daug medžiagos. Paradoksas, bet buvo tėvelių, kurie sakė,
kad per mažai užduočių skirta namų
darbams.
Tačiau buvo ir labai puikių atsiliepimų. Pirmiausia mokiniams ir jų
tėveliams patinka, kad vadovėlis spalvingas, kad namų ir klasės darbus jie
gali atlikti pratybų sąsiuviniuose, nebeliko kasdien mokiniams duodamų
spausdintų lapų. Š. m. rugsėjo 13 d. JAV
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LB Švietimo tarybos suruoštame internetiniame susitikime su lituanistinių mokyklų mokytojomis kai kurios
jų sakė, kad, iš pradžių žiūrėjusios į vadovėlį kiek skeptiškai, mokslo metų
gale nustebo, kad labai pagerėjo vaikų
skaitymo įgūdžiai. Mokytojos džiaugėsi, kad išleistas ne tik vadovėlis ir
pratybų sąsiuvinis, bet ir mokytojo
knyga, kurios tikslas yra supažindinti pedagogą su naujausia kalbos ugdymo plačiąja prasme kryptimi – vidine integracija, kai kalbos mokymuisi pasitelkiama literatūra, kai formalus gramatikos mokymasis keičiamas „gyva” kalba – tikslingai parinktų tekstų analize, kai mokiniai, remdamiesi pavyzdžiais, taisykles atranda patys.
Lietuvių kalbos vadovėlio II klasei
komplektą sudaro: vadovėlis – iliustruota daugkartinio naudojimo knyga, du pratybų sąsiuviniai ir mokytojo knyga. Visa knygos medžiaga suskirstyta į 33 temas – kiekvienai mokslo metų savaitei skirta viena tema.

Taigi mūsų rėmėjai dabar yra ne tik
ŠMM, bet ir Lietuvių Fondas, Kazickų
šeimos fondas, gavome lėšų iš ,,Devbridge Group” įmonės. Vienas ČLM
mokinių tėvelių – Martynas Stašaitis
– klausė, ar bus tie vadovėliai leidžiami toliau. Sužinojęs, kad tikrai išleisime antros klasės vadovėlį, paskyrė
nemenką pinigų sumą. Esu be galo dėkinga ČLM tėvų komitetui už palaikymą ir paramą. Jie vadovėlio leidybai
rinko lėšas mokyklos pokylio metu.
Ačiū visiems už pasitikėjimą, už nuoširdų darbą ir už didžiulę paramą.
Taip pat galiu pasakyti, jog pinigų visada trūksta, o rėmėjai visada laukiami.
Iš kur tiek atsidavimo ir altruizmo?
Ko gero, man patinka toks darbas,
jeigu darau jį niekieno neverčiama.

Kita vertus, tie žmonės, kuriuos sutikau savo kelyje įgyvendindama šį projektą, yra didžiulė energijos bomba, neleidžianti man abejoti savo jėgomis ir
jausmais. Jeigu atvirai, tai per tuos aštuoniolika metų, praleistų lituanistinėje mokykloje, vis negaliu suvokti lietuviškos mokyklos fenomeno: kaip į
mokyklą atėjęs lietuviškai nekalbantis
ar silpnai kalbantis vaikas, baigęs mokyklą kalba lietuviškai, didžiuojasi
esantis lietuviu. Turime ir tokių, kurie,
baigę universitetus JAV, išvyko dirbti
į Lietuvą. Štai dėl tokių akimirkų norisi toliau dirbti.
Belieka laukti „Aš – trečiokas!”, o vėliau „Aš ketvirtokas!” ir tikėtis, kad Laimai
Apanavičienei ir visai komandai nepritrūks
energijos ir užsispyrimo daryti tą bendruomenei svarbų ir reikalingą darbą.

Įteikta p. viščinio vardinė premija

Kaip mokyklos pasirenka, pagal ką mokyti? Sugalvojote ir išleidote vadovėlį išeivijos mokykloms. Ar visos mokyklos, kurios
yra už Lietuvos ribų turi tą vadovėlį naudoti,
ar gali pasirinkti kitą mokymo metodiką?
Nėra oficialaus įpareigojimo visoms mokykloms. Tačiau tos JAV lituanistinės mokyklos, kurios priklauso JAV LB Švietimo tarybai, pagal
tarybos nuostatus turi laikytis gairių. Tačiau ir čia yra pasirinkimas: mokiniams, kurie dar tik pradeda kalbėti lietuviškai, vykdomas kitas JAV LB
Švietimo tarybos projektas – Bostono
mokyklos direktorė Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė ir Rita Mikelionytė
yra paruošusios lietuvių kalbos mokymo priemonių įvairioms klasėms,
pastaruoju metu yra išleista leidinių
ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Ar vaikai turi nusipirkti vadovėlius, ar
paimti iš bibliotekos, o gal nuomotis?
Kai gauni pinigų leidybai, tada
suki galvą, kaip sumažinti leidybos
kaštus ir pratęsti vadovėlio gyvenimo
laiką. Todėl vadovėlius išleidome laminuotais viršeliais su tikru knyginiu
įrišimu, kas padės naudojanti vadovėlius keletą metų, ir mokyklos juos
galės nuomoti mokiniams. Žinoma,
pratybų sąsiuvinius mokiniai turės
pirkti, nes juos per mokslo metus prirašys.
Šis grandiozinis darbas pareikalavo labai daug Jūsų asmeninio laiko ir energijos,
kur ir kaip Jūs jos gaunate?
Sutinku. Dėl jo man teko atsisakyti
direktorės pareigų Čikagos lituanistinėje mokykloje. Atliktas tikrai daug
jėgų pareikalavęs darbas, nustebinęs
net ŠMM darbuotojus. Jei atvirai, turbūt ne daug kas tikėjosi tokio rezultato. Matyt galvojo, kad bus eilinė brošiūrėlė ir tiek. Pamatę, kokį darbą atlikome, paprašė šio vadovėlio elektroninės versijos, kad vadovėliu galėtų
naudotis Europoje esančios lituanistinės mokyklos. Jau išsiuntėme vadovėlius į Australiją, Kanadą, Norvegiją.
O dėl energijos… Kai susiburia vienminčių būrys, tai ir jėgų atsiranda.
„Pirmoku” Jūsų darbai nepasibaigė.
Kur radote lėšų jau išleistam – „Aš – antrokas!”?
Taip, šių mokslo metų pradžioje
knygas ir pratybų sąsiuvinius gavo ir
antrokai. Išleidus „Aš – pirmokas!” atsirado rėmėjų, kurie mielai prisidėjo
prie projekto. Galėjome ne tik apmokėti pirmojo vadovėlio leidimo išlaidas, bet ir ryžtis leisti kitą vadovėlį.

Mokytoja Lijana Lukošiūnienė ir Pijus Domantas Valentukevičius.
Andriaus Švitros nuotr.

Lietuvių Fondą (LF) pasiekė žinia iš Druskininkų ,,Atgimimo” gimnazijos. Š.
m. birželio 1 d. vienos gražiausių ir laukiamiausių šios mokyklos švenčių „Mokyklos viltis 2017” metu jau septynioliktą kartą buvo įteikta LF Petro Viščinio vardinė premija ,,Geriausiam mokyklos mokslo metų mokytojui ir mokiniui”. ,,Atgimimo” mokyklos tarybos valia šiemet ji skirta 8b klasės mokiniui Pijui Domantui Valentukevičiui ir istorijos mokytojai Lijanai Lukošiūnienei.
okytoja L. Lukošiūnienė aktyviai dirba Tolerancijos centre, veda
įdomias integruotas bei atviras pamokas, organizuoja šventinius
renginius, atsakingai ir kruopščiai atlieka klasės auklėtojos darbą. Premiją mokytojai įteikė įteikė Druskininkų administracijos Švietimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė.
Mokytojos auklėtinis Pijus yra olimpiadų rekordininkas: Savivaldybės
bendrojo lavinimo mokyklų fizikos olimpiadoje iškovota I vieta, matematikos
olimpiadoje – II, anglų kalbos olimpiadoje – II, chemijos olimpiadoje – II, dailės olimpiadoje – I, geografijos 6–8 kl. olimpiadoje „Mano gaublys” – I, Nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse – IX, kroso estafečių
varžybose – I vieta. Jis pelnė ir laureato vardą šalies „Istorijos žinovo” konkurse. Pijus nuo penktos klasės yra klasės seniūnas. Bendraklasiai jį gerbia ir pasitiki, nes jis savo pareigas atlieka sąžiningai ir atsakingai. Vaikinas aktyviai dalyvauja Tolerancijos centro renginiuose, projektuose, „Maisto banko” akcijose. Garbingą premiją savo anūkui įteikė miesto istorikas
Vytautas Valentukevičius.
LF info
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Iš KELIoNės sugrįžus

Rudens spalvos istoriniame fone
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Rudenėjant vis pasiseka pabėgti į šiaurę ir pasidžiaugti besikeičiančiomis gamtos spalvomis. Šiemet
prie manęs prisijungė sūnus Aldas. Keliavome jo automobiliu, o ne motornamiuku „Baltasis avinas”. Po
dvidešimties metų ištikimos tarnybos motornamiukas rado kitus šeimininkus.
utartą dieną iš Lansingo, Michigano valstijos
sostinės, spaudėme tiesiai į šiaurę. Numatyti
pietūs „Big Buck” restorane/bravorėlyje Gaylord miestelyje neišdegė. Kitoje valgykloje užkandžiaudami sužinojome, kad mano per daugelį metų
pamiltas „Big Buck” restoranas užsidarė. Gaila.
Už geros valandėlės jau buvome ant penkių mylių ilgio tilto, jungiančio abu Michigan valstijos pusiasalius. Mackinaw City automobilio baką pripildėme degalų, nes pervažiavus tiltą, St. Ignace miestelyje, kaina gerokai pakyla. Pats pervažiavimas kai-

S

Istorinis Birch Lodge, Trout Lake, Michigan.
nuoja keturis dolerius. Netrukus iš greitkelio išsukome į apskrities kelią ir stūmėmės iki Trout Lake
miestelio, kur turėjome užsisakę nakvynę „Birch
Lodge” ‘palociuje’”. Žinojome, kad tai istorinė vieta,
1996 m. įregistruota JAV istorinių vietovių sąraše. Šis
kurortas džiovininkams 1911 m. buvo pradėtas statyti dr. Edgar David Ford ir jo žmonos Cornelia. Tačiau, įkąstas savo ištikimo šuns, gydytojas užsikrėtė pasiutlige ir mirė. Žmona su sūnumis kurortą atidarė 1912 m., bet netrukus bankrutavo. Laikui bėgant
keitėsi savininkai, o 1985 m. kurortas buvo uždarytas. Tik 2010 m. jį nupirko nauji savininkai, kurie mus
sutiko ir parodė mūsų kambarius. Gavome du. Kiekvienas buvo apytikriai 12x40 pėdų dydžio ir kartu sudėjus užėmė visą pastato sparną. Aldui ypač patiko
Lietuvą primenantis beržynas.

Kitą dieną judėjome toliau į šiaurę. Pravažiavome garsųjį Tahquamenon krioklį, esantį į vakarus
nuo Rojaus (ang. Paradise) miestelio, prisišliejusio
ant Superior ežero. Čia viskas tarsi pasakoje. Maži
nameliai, maži moteliukai, įvairios užkandinės.
Žiemą čia atvyksta šimtai sniegociklistų, ir miestelis atsigauna. Rudenį rengiamas laukinių mėlynių
festivalis. Per daugelį metų šį miestelį ypač išpopuliarino „Lansing State Journal” dienraščio skiltininkas Jim Hough. Grįžęs namo sužinojau, kad jis
mirė dieną po mūsų apsilankymo Rojuje. Dar didesnė
staigmena, tiesiog sutapimas, kad Jim Hough prieš
85 metus gimė mano ką tik paminėtame Trout Lake
miestelyje.
Už tuzino mylių į šiaurę yra Whitefish Point kaimelis, pagarsėjęs savo „Great Lakes Shipwreck” muziejumi, įsteigtu 1978 m. Netoli tos vietovės, Superior
ežere, yra paskendę daug prekinių laivų, įskaitant ir
didžiulį „Edmund Fitzgerald”, per audrą tiesiog dingusį 1975 m. lapkričio 10 d. Žuvo visi 29 jūreiviai. Ši
tragedija ypač išgarsėjo, kai 1976 m. dainininkas Gordon Lightfoot laivo atminimui sukūrė baladę.
Muziejus, skirtas Didžiųjų ežerų laivų tragedijoms, laikomas vienas
geriausiai paruoštų visame pasaulyje. Muziejus
pagerbia 6,000 sudužusių ir paskendusių laivų
Didžiųjų ežerų rajone.
Prie muziejaus yra švyturys, prez. Lincoln įsakymu pastatytas 1861 m.
Ant Superior ežero
kranto ypač vaikučius
vilioja akmenėlių įvairumas. Dar daugiau dėmesio susilaukia paukščiai, ypač rudenį, traukiantys į pietus. Čia yra
įrengti paukščių stebėjimo punktai, kur smalAldo Kriaučiūno nuotraukos
suoliai bei mokslininkai
savo foto aparatais ir kitomis priemonėmis fotografuoja, filmuoja ir visa tai
skleidžia po pasaulį.
Kitas dėmesio vertas punktas buvo Bay Mills indėnų rezervatas, irgi ant Superior ežero kranto. Čia,
visai šalia pagrindinio kelio, yra senos indėnų kapinės. Jos aptvertos gražia metaline tvora, bet į kapines įeiti negalima. Ant kapų stovi medinės būdelės, pagal dydį šiek tiek primenančios šūnų būdas, bet
be įėjimo angos. Sienelėje po stogeliu yra išpjautos gal
kokių šešių colių skersmens skylės, tarsi paukščių inkile. Jokių akmeninių paminklų ar kapų kauburių nesimatė. Toliau už miestelio, ant labai įspūdingo šlaito, miške, veikia modernesnės kapinės, kur laidoti
ankstyvieji pionieriai, o vėliau, jau užsidarius senosioms indėnų kapinėms, poilsio vietą rado tiek indėnai, tiek ir baltaodžiai. Nuo šlaito viršaus – labai

Straipsnio autorius prie senųjų indėnų kapinių Bay Mills, Michigan.

Taip atrodo indėnų kapai.

Lietuviškas kryžius ant kunigo Vytauto Kluoniaus kapo
Mackinaw City kapinėse.
įspūdinga Superior ežero panorama.
Šiais laikais sunku indėnų rezervatus įsivaizduoti be kazino pramogų. Tokią vietą radome ir čia,
tik ji atrodė gana maža ir skurdi. Per valandą abu pralošėme apie penkis dolerius. Čia dar užkandome ir
važiavome toliau į rytus. Už pusės mylios prieš akis
išdygo naujas, didesnis kazino. Įdomu, ar jų savininkai yra tie patys žmonės, o gal pirmojo konkurentai?
Į rytus nuo Bay Mills, ant to paties Superior ežero kranto, veikia gražus Brimley parkas, kur jau yra
tekę stovyklauti. Miestelyje yra „Wheels of History”
muziejus, prisiglaudęs dviejuose senoviško traukinio vagonuose. Dar noriu paminėti netoliese, vakarų pusėje, esantį „Seney National Wildlife Refuge”
draustinį, nors šį kartą ten nevažiavome. Ten –
įspūdingas, apie dešimties mylių ilgio kelelis, besiraizgantis tarp ežerėlių ir miškelių. Vieta man primena Vinco Pietario romane „Algimantas” aprašytą Erdvilo ir Samadžiukės gamtovaizdį.
Sukame į pietus. Pervažiavus didįjį tiltą mūsų
laukė Mackinaw City ir ant Huron ežero kranto esantis viešbutis. Mane nustebino vieno kambario kaina
– 250 dol. plius mokesčiai. Atrodo, kad kaina buvo
išpūsta, nes kambario langas išėjo į „Big Mack”, tą
penkių mylių ilgio tiltą, kurį praeityje keletą kartų
teko pereiti. Tik kartą per metus, per Darbo dieną,
juo galima pėstiems, ir tik į vieną pusę žygiuoti. Tai
palieka nedylančių atsiminimų! Visai prie tilto yra
atstatyta istorinė tvirtovė „Colonial Michilimackinac”, išlikusi iš XVIII a. Ten lankantis galima pajausti anų laikų gyvenimą ir nuotaikas. Netoli tvirtovės yra Alexander Henry parkas. Šis anglų pionierius, apsimetęs prancūzu, daug prisidėjo prie kailių prekybos su indėnais skatinimo ir plėtimo.
Vakarienei užsukome į šalia esantį „Audie’s” restoraną, kuriame prieš daug metų mudu su žmona
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Gražina buvome vaišinami kun. Vytauto Juozo Kluoniaus. Šis kunigas
1975–1992 m. buvo vietinės Šv. Antano
parapijos klebonas, visų pažįstamas ir
mylimas. Jis mirė prieš šešiolika metų.
Man pasidarė įdomu, ar kas nors iš restorano darbuotojų jį pažinojo. Nužiūrėjęs pagyvenusią kasininkę paklausiau, ar ji pažinojo „Father Joe”. Ji į
mane tik atidžiai pažiūrėjo, matyt,
vardą girdėjo pirmą kartą. Prie jos stovėjusi apie 30 metų amžiaus moteriškė, girdėjusi mano klausimą, įsiterpė
su pasididžiavimu, kad „Father Joe” ją
krikštijo.
Sekmadienio rytą skubėjome į
miestelio kapines, kur „Fahter Joe”,
miręs 2001 m., yra palaidotas. Man
buvo įdomu, kad jis kunigo šventimus gavo Eichstatt mieste, Vokietijoje,
1947 m. Tame mieste, pabėgėlių stovykloje, tuo pačiu metu teko gyventi ir
man. Prie jo kapo rymo jo pačio lėšomis pastatytas didelis lietuviškas kryžius, kuris, jam esant parapijos klebonu, stovėjo šalia St. Antano bažnyčios. Kryžių iš raudonmedžio sukūrė
skulptorius Jurgis Daugvila. Kun. V. J.
Kluoniui išėjus į pensiją ir išsikėlus į
Floridą, kryžius naujosios parapijos
administratorės – vienuolės – buvo
pašalintas, nes jis jai buvo „eye sore”.

T E AT r ų I r K o N c E r T ų s A L ė s E

Quinn Kelsey – Rigoletto ir Matthew Polenzani – Mantujos kunigaikštis.

„Drauge” apie šią tragediją jau esu rašęs. Nuvykome į šv. Mišias Šv. Antano
bažnyčioje. Ironija – virš altoriaus su
buvusiu kryžium kabojo, mano manymu, tikras „eye sore” – abstrakčios
formos, primenančios rytietišką (kinų
ar japonų?) raidyną ar kitokį panašų
vaizdinį, kuriantį karnavalo, o ne Dievo namų įspūdį.
Beje, sūnus Aldas pastebėjo: ,,Man
taip neigiamai neatrodė tas kryžių
derinys Šv. Antano bažnyčioje (…) Iš tų
dviejų kryžių vienas turėjo spygliuotą
karūną, o kitas – ne. Tai, manau, kad
mintis yra tokia: vienas kryžius atspindi nukryžiuotą Jėzų, o kitas – prisikėlusį Jėzų. Tai gili mintis”.)
Būtinai dar reikia paminėti šiek
tiek į pietus esantį miestelį Indian
River, kur yra populiari šventovė
„Cross in the Woods National Shrine”.
Tai gamtos prieglobstyje stovintis 55
pėdų aukščio raudonmedžio kryžius,
didžiausias pasaulyje. Vien Kristaus
kančia sveria septynias tonas.
Buvome pasišovę kelionėje džiaugtis rudens spalvomis ir lankyti istorines vietas. Įdomių vietų tikrai radome,
bet rudens spalvos su mažomis išimtimis dar nebuvo „pražydusios”. Labiausiai pasigedau vakarinių lauželių
stovyklavietėse, nes nestovyklavome.

Rosa Feola – Gilda, Lauren Decker – Giovanna ir Quinn Kelsey – Rigoletto.
Todd Rosenberg nuotraukos

Tikrą visuomenės veidą atskleidęs Rigoletto
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

stumta, ji nekeršija, bet gelbėja dvi žlugusias sielas – savo aistrų spąstuose susipainiojusį tėvą ir beviltiškai amoralų
savo mylimąį – kunigaikštį. Nekaltumas tampa auka ir išpirka. Per paskutinę sceną ne vienas žiūrovas nubraukia ašarą, išgirdęs mirštančios
Gildos pažadą tėvui apie tai, kad greitai ji, susijungusi su savo mirusia motina, stebės jį iš dangaus…
Tiesa pasakius, Matthew Polenzani taip pat dieviškai pasirodė šiame
pastatyme. Jis puikiai interpretavo
pasileidusį kunigaikštį. Jo sudainuota arija ,,Questo o quella” buvo kvapą
gniaužianti. Būdamas gabus aktorius,
Polenzani savo kunigaikščiui suteikė

bai jautrūs ir įsimintini, šiose scenose baritonas atskleidė savo vokalinį ir
vaidybinį
subtilumą.
Nepasakysiu tiksliai, kiek savo gyveniNiekšo Sparafucile vaidmenyje
me esu matęs Rigoletto. Pirmą kartą
debiutavo Alexander Tsymbalyuk.
dienos šviesą išvydęs 1851 m. kovo 11
Šiam ukrainiečiui bosui, deja, ryškiai
d. Teatro La Fenice Venecijoje, šis Giutrūko to privalomo samdomo žudiko
seppi Verdi veikalas (libretą pagal Vicportretui ,,juodo tono”. Prieš kelerius
metus Lyric scenoje matytas senbuvis
tor Hugo pjesę Le roi s’amuse parašė
Todd Thomas kunigaikščio Monterone
Francesco Maria Piave) yra vienas dažvaidmenyje nepasižymėjo jaudinanniausiai statomų pasaulio operų scečia vaidyba. Kita Lyric debutantė latnose. Ne išimtis ir Čikagos Lyric opera,
vė Zanda Švėde, reikia pripažinti, šiek
kurioje Rigoletto premjera įvyko 1955
tiek pervaidino savo Maddaleną. Giom. lapkričio 12 d., ir nuo to laiko opevannos vaidmenį ryškiai atliko Lauren
ra įsitvirtino teatro repertuare.
Decker, o jaunas talentingas japonas
baritonas Takaoki Onishi (tebeprisirisipažinsiu, neturėjau ypamenu jo kapitoną Onegine) neprietingų lūkesčių eidamas į šį
kaištingai sudainavo Marullo partispektaklį – na, kuo gali nusteją.
binti dar vienas Rigoletto… Gal tik
Naujasis Rigoletto pastatymas
įdomu buvo pamatyti sparčiai kyatkeliavo iš San Francisco operos.
lančias žvaigždes pagrindiniuose
Michael Yeargan dekoracijos šiek
vaidmenyse: Quinn Kelsey, baritoną
tiek primena senąjį kiną – pakrypę,
iš Havajų, kuris sezonas po sezono
tarsi griūvantys pastatų blokai, drademonstruoja savo talentą Čikagos
matiškas baltos, pilkos, tirštos tarsi
žiūrovui, ir Čikagos priemiestyje
kraujas raudonos ir juodos spalvų
Evanstone gimusį Matthew Polenderinys.
zani, praėjusiais metais sužibėjusį
Rež. E. Loren Meeker kiekvieTamino vaidmeniu Užburtojoje fleinam personažui pasiūlė jo psicholotoje (pernai į Mozartą ėjau net du karginį portretą, stengdamasi sustiptus!), o prieš tai įsirėžusį operos lanrinti bendrą amoralios ir korumkytojų širdin pagrindiniais vaidpuotos visuomenės vaizdą (net Giomenimis La clemenza di Tito ir Wertvanna čia paperkama – už pinigus
her.
įleidžia kunigaikštį pas Gildą, kurią
Tačiau dar didesnį smalsumą
ji pasižadėjo saugoti). Constance
kėlė sopranas Rosa Feola. Nors iki
Hoffmann sukurti sceniniai kostiušiol dar nedainavusi Metropolitan
mai atspindi laikmečio dvasią, o Riscenoje New Yorke (jos debiutas bus
goletto parinktas ypatingai spalvinšį sezoną), ši italė jau sudrebino segas, akį rėžiantis juokdario apdaras.
nojo žemyno operos pasaulį. AtminNe paslaptis, jog Čikagos žiūrotyje išliko jos ryškus Amerikos devas išlepintas aukštų Verdi kūrybos
biutas su Chicago Symphony Or- Gildos ir kunigaikščio susitikimas: Rosa Feola ir atlikimo standartų (prisiminkime,
chestra (CSO) – Carmina Burana. Vė- Matthew Polenzani.
kad CSO meno vadovas yra dirigenliau Feola dainavo CSO scenoje dar
tas Riccardo Muti!). Nesiginčysiu, jog
kelis kartus – Mozarto Requiem, Mah- žmogiškų bruožų – mes jautėm, kad jis Marco Armiliato tvarkingai atliko
lerio Symphony No 4 bei koncertinia- yra prisirišęs prie Gildos. Bet… jo na- savo pareigas, tačiau jo dirigavime ne
me Verdi Falstaff variante, kuriame ji tūrą aiškiai išreiškė ciniška ,,La don- visada jutome šios operos dinamišatliko žavingosios Nannettos partiją. na Ź mobile”, per kurios paskutinį kus niuansus bei tonacines subtilybes.
Rosa Feola debiutas Lyric scenoje akordą jis su šveicarišku preciziškumu Chormeisteris Michael Black puikiai
tapo didele sensacija. Gildos vaidme- pabučiavo Maddalena (latvių meco- parengė choristus nepriekaištingam atnyje ši jauna gležna dainininkė atsi- sopranas, debiutavusi Lyric operoje likimui. Nors ir su tam tikrais trūkuskleidė kaip nepaprastai pajėgi dra- Zanda Švėde).
mais, apskritai, reikia pripažinti, opematiška artistė. Jos jaunatviškas balIki tokio aukšto savo kolegų me- ra nuskambėjo labai dramatiškai. Rosa
sas liejasi tarsi gyvsidabris, arija ,,Caro ninio lygmens, deja, nepakilo Quinn Feola ir Matthew Polenzani iki panome” tiesiog ištirpsta burnoje – tar- Kelsey – Rigoletto. Jo baritonas skam- skutinio akordo džiugino nepaprastu
si orinis pyragaitis. Duetas su Polen- bėjo sausokai, be ypatingos gilumos. vokalu ir išraiškinga vaidyba. Vien dėl
zani (Mantujos kunigaikščiu, kuris Nejutome, kad jo personažą valdo to- šių dviejų nuostabių operos grandų
apsimeta vargšu studentu, kad užka- talus, nekontroliuojamas įniršis, aklas verta pamatyti naująjį Lyric operos Ririautų nekaltos Gildos širdį) ,,ť il sol pyktis ant viso pasaulio, nevaldoma goletto.
dell’anima” – tiesiog kelialapis į dan- keršto aistra, kuri ir atvedė jį prie traSpektaklis vyks iki lapkričio 3 d.
gų… Feola puikiai įkūnija savo per- giškų pasekmių. Tad, sakyčiau, ir ak- Civic Opera House adresas: 20 North
onažą – jauną, nekaltą merginą, kuri centai operoje susikeitė – ji tapo dau- Wacker miesto centre. Bilietus galima
netrukus tampa amoralios ir korum- giau Gildos, ne Rigoletto tragedija. užsisakyti tel. 312-827-5600 arba interpuotos aplinkos auka. Suvedžiota ir at- Tiesa, Kelsey duetai su Feola buvo la- netu www.lyricopera.org.

P

Iš toli matomas ,,Big Mack” tiltas, vedantis
į Mackinaw City.
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Tarptautinėje konferencijoje – apie migraciją ir Europos ateitį
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„Migracija ir Europos ateitis” – tokia buvo neseniai
Kaune surengtos tarptautinės konferencijos tema. Šis
renginys buvo skirtas minint Lietuvos moterų pirmojo
suvažiavimo 110-metį ir Lietuvos universitetų moterų
asociacijos (LUMA) 90-ąsias įkūrimo metines.
pie 120 konferencijos dalyvių iš Didžiosios
Britanijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Vokietijos ir Lietuvos per tris konferencijos dienas aptarė
aktualias nūdienos temas ir problemas, bendravo, dalyvavo kultūrinėse priemonėse.
Konferencijos dalyviams buvo perskaitytas
Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas, kuriame ji pabrėžė palaikanti šią moterų veiklą ir linkinti kuo geriausios kloties konferencijos darbe.
Sveikinimą atsiuntė ir ambasadorius Vygaudas
Ušackas, kuris kaip tik tomis dienomis baigė savo
darbą Maskvoje ir atvykti negalėjo, bet pažadėjo paramą ir bendradarbiavimą jam grįžus į darbą Lietuvoje, Kauno technologijos universiteto Europos
institute.
Renginio globėjas – profesorius Algirdas Avižienis sirguliavo ir į konferenciją neatvyko, tad jo
sveikinimą perskaitė Pasaulio lietuvių mokslo,
kultūros ir švietimo centro direktorius Valdas Kubilius. Sveikinime buvo pabrėžta, kad konferencijos
tematika šiandien yra itin aktuali ir linkėta ieškoti problemų sprendimo būdų. „Tikiu, kad jūsų balsas rezoliucijos pavidalu bus išgirstas tų, nuo kurių
priklauso sprendimų priėmimas”, – rašė prof. A. Avižienis.

A

Pranešimą skaito prof. Rima Kašubaitė-Binder iš JAV.
LUMA organizacijos prezidentė Dalia Poškienė,
įdėjusi itin daug pastangų rengiant šią tarptautinę
konferenciją, savo sveikinime prisiminė organizacijos įkūrimo ir atkūrimo prieš 25-erius metus istoriją, apžvelgė nuveiktus darbus ir kalbėjo apie ateities planus.
Buvęs Lietuvos ambasadorius JAV, dabar Seimo
narys Žygimantas Pavilionis priminė, kad jo motina
profesorė Marija Aušrinė Pavilionienė buvo viena iš
LUMA atkūrimo organizatorių Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, o jo tėvo, Vilniaus universiteto rektoriaus Rolando Pavilionio vadovavimo šiai aukštojo
mokslo institucijai metu 1992-aisiais universitete
buvo atidarytas moterų studijų centras, vėliau pavadintas Lyčių studijų centru.
Ž. Pavilionis savo pranešime „Migracija ir sugrįžtanti Lietuva” kalbėjo apie nūdienos iššūkius, kai
Lietuva yra tapusi migracijos lydere ir po nepriklausomybės atkūrimo jau neteko arti milijono gyventojų. „Jei mums pavyks susigrąžinti 20–30 procentų iš jų, bus labai gerai. Tokia padėtis susiklostė dėl keleto priežasčių – turime labai griežtą pilietybės įstatymą, tenka daug pastangų padėti, kad būtų
įteisinta dviguba pilietybė ir tikimės teigiamų Konstitucinio Teismo sprendimų, kurie apie 300 tūkstančių žmonių atvertų duris. Didelį vaidmenį čia vaidina ir ekonominiai bei socialiniai dalykai, didėjanti
atskirtis, niekaip nesibaigia švietimo reforma. Ir
mūsų regioninė politika nėra gera, nes dabar tik Vilnius ir Kaunas klesti”.

Konferencijos dalyviai Kauno savivaldybės salėje.

A. Vaškevičiaus nuotr.

Buvęs ambasadorius pabrėžė, kad reikalinga
„Marija Kaupaitė subūrė seseris kazimierietes,
migracijos klausimus sprendžianti institucija, kuri 1907-aisiais Amerikoje, Čikagoje įsikūrė Lietuvių modirbtų nuolat ir padėtų sugrįžusiems į Lietuvą čia terų draugija apšvietai, kurios tikslas buvo palaikyti
prisitaikyti, surasti darbą, būstą, švietimo įstaigas kultūrą, švietimą. 1914 metais įsikūrė Rymo katalivaikams. „Izraelyje tokioje ministerijoje dirba apie kių moterų organizacija, kuri taip pat ėmėsi aktyvios
500 žmonių, sugrįžusieji čia gauna 10 tūkstančių do- veiklos. Į šias organizacijas iš pradžių buvo prilerių išmoką, jiems padeda rasti pastogę ir darbą, jei imamos tik ištekėjusios moterys, o jau vėliau – ir nekitose šalyse gyvenantys žydų vaikai nori aplanky- tekėjusios. Prie lietuviškų parapijų kūrėsi mokykti Izraelį, iki 24 metų jiems tokia kelionė nieko ne- los ir vaikai buvo leidžiami mokytis tik į jas.
kainuoja. Mokykimės iš jų, mokykimės iš Airijos, nes
Su antrąja emigracijos banga į Ameriką atvyko
gerų pavyzdžių yra daug”, – kvietė Ž. Pavilionis, pri- daug labiau apsišvietusios, išsilavinusios, aukštuominęs, jog dažnai lietuviai Didžiojoje Britanijoje ar sius mokslus baigusios moterys ir jos nebuvo lengkitose šalyse dirba labai sunkius darbus.
va priprasti naujame krašte, jos ne iš karto ir nePaprašytas palyginti Lietuvos ir Amerikos mo- lengvai priėmė naują kalbą ir kultūrą. Šių moterų
teris, buvęs ambasadorius sakė, jog tai išsilavinimas čia negaliojo, tad joms teko dirbti ir fabskirtingi pasauliai, Amerikoje moterys rikuose, ir kitus sunkius darbus. Trečioji banga moyra labai organizuotos, turi savo lyderes, terų, atvykusi per pastaruosius dešimtmečius, jau
jos vienu ar kitu rūpimu klausimu laiš- daugiausia čia atsirado ieškodamos geresnio gyvekais, kreipimaisi atakuoja Kongresą, yra nimo, nemažai ištekėjo už amerikiečių ir susikūrė
labai iniciatyvios.
materialinę gerovę”, – kalbėjo profesorė.
Profesorė Ulla Bjornberg iš Švedijos
Įdomius pranešimus konferencijoje skaitė ir kiti
Geteborgo universiteto kalbėjo apie mo- pranešėjai – Seimo narys, Europos tarybos parlateris pabėgėles Europoje, pateikė įvairios mentinės asamblėjos Migracijos komiteto narys
statistikos. Praėjusiais metais Švedijoje Egidijus Vareikis kalbėjo apie migracijos strategijos
prieglobsčio prašė beveik 29 tūkstančiai paieškas ir problemas Europos tarybos ir Europos
pabėgėlių, iš jų per 11 tūkstančių – mo- Sąjungos lygmenyje, Vytauto Didžiojo universiteto
terys. 2015 metais pabėgėlių srautas buvo daktaras Andrius Švarplys analizavo politinius
gerokai didesnis – net 163 tūkstančiai migracijos krizės Europoje kontekstus, kalbėjo apie
žmonių, iš jų 48 tūkstančiai moterų. padėtį Europoje augantį populistų skaičių, apie neApie pabėgėles kalbėjo ir Suomijos dau- senų rinkimų Vokietijoje pamokas.
giakultūrės moterų asociacijos MONIKA
Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, adatstovė Riikka Laitinen, papasakojusi, resuotą Baltijos ir Šiaurės šalių vyriausybėms, kukaip padedama šioms moterims – 1998 rioje jos raginamos pasinaudoti moterų organizacijų
metais įkurta institucija iš valstybės patirtimi ir žiniomis, kviečiamos pripažinti ir vysper metus gauna beveik 2 milijonus eurų, tyti migrantų sugebėjimus ir įgūdžius visose srityčia darbuotojai kalba 15 kalbų.
se, daugiau dirbti reemigracijos klausimais, palaiVytauto Didžiojo universiteto profesorė Rasa RačiūnaitėPaužolienė apžvelgė Didžiosios Britanijos lietuvių emigrantų kultūrinės
ir religinės tapatybės problemas. Ji
atliko tyrimą, apklausė daug žmonių
– studentų, Šv. Kazimiero parapijos
žmonių, ekonominių migrantų ir domėjosi, kaip iš Lietuvos kaimo atvykę žmonės, nemokantys anglų kalbos,
jaučiasi tokiuose didmiesčiuose kaip
Londonas, kaip jie prisitaiko prie
vietos gyvenimo. Po 2004 metų lietuviai tapo antri po lenkų pagal imigrantų skaičių Didžiojoje Britanijoje
– oficiali statistika teigia, kad lenkų
čia atvyko apie 204 tūkstančiai, lietuvių – 44,7 tūkstančio, treti – slovakai – 36 tūkstančiai.
Michigano mieste Indianos valsD. Poškienė ir V. Kubilius.
tijoje gyvenanti profesorė Rima Kašubaitė-Binder, LUMA Vakarų Amerikos skyriaus kyti moteris per socialinius tinklus ir nevyriausypirmininkė konferencijoje skaitė pranešimą „Trys bines organizacijas, pripažįstant didelę pastarųjų
kartos moterų, migruojančių į Jungtines Amerikos svarbą sprendžiant aktualius klausimus ir probleValstijas ir jų integracija”. Ji prisiminė pačią lietuvių mas.
emigracijos į JAV pradžią, kalbėjo apie tai, kad iš LieKonferencijos dalyviams taip pat buvo surengtuvos atvykusios su pirmąja emigracijos banga mo- tas susitikimas su lietuvių liaudies muzikos atlikėterys sunkiai dirbo, nebuvo labai išsilavinusios, rū- jais, jie klausėsi koncerto Kauno valstybinėje filpinosi namų ūkiu, vaikais, dirbo tarnaitėmis, valy- harmonijoje, taip pat dalyvavo ekskursijoje po Kautojomis, o jau vėliau tapo aktyvesnės, ėmė kurti įvai- ną – 2020 metų Europos kultūros sostinę. Kita panaši
rias organizacijas.
konferencija bus surengta 2019 metais Norvegijoje.
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vičius. Jo teigimu, „Pasaulio lietuvių
žinios” – tai pirmoji originali LRT Lituanicos žinių laida, ugdanti lietuviškąjį tapatumą, plėtojanti viso pasaulio
lietuvių ryšius, puoselėjanti geriausias
kultūrines tradicijas.

Sugrįžtančių laukia
ir darbdaviai

Grįžtantiems į Lietuvą – reali pagalba

www.ministraspirmininkas.lrv.lt nuotr.

Po laiko, praleisto svetimoje šalyje,
grįžti į tėvynę gali būti nemenkas iššūkis. Kaip susirasti patinkantį darbą, vėl
integruotis į visuomenę, nuo kurios
jau atitolai, pritapti – tai klausimai, kylantys grįžtantiems emigrantams.

ugrįžtantiems pagalbos ranką
tiesia įvairios organizacijos ir
iniciatyvos, skatinančios išvykusius sugrįžti ir palengvinančios integraciją. Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamas projektas
„Kryptis Lietuva” skleidžia žinią apie
tokias iniciatyvas, išplitusias nuo nedidelių Lietuvos miestelių iki Jungtinės Karalystės.

S

Žemaičiai kviečia gyventi
Telšiuose ir didžiuotis
„Nenoriu girtis, bet esu iš Telšių”, – tokiu linksmu šūkiu emigrantus į savo gimtą miestą grįžti kviečia
telšiškiai. Telšių rajono savivaldybės
administracija kuria tokio pat pavadinimo iniciatyvą interneto svetainėje www.telsiai.lt ir socialinio tinklo
„Facebook” paskyroje. Rubrikoje emigravusiems telšiškiams bus teikiama informacija apie laisvas darbo vietas
rajone, patarimai, kaip sukurti verslą

rajone, kokią paramą teikia savivaldybė pradedantiems verslininkams ir
t. t. Bus įsteigta ir virtualių konsultacijų rubrika.
Skiltyje taip pat bus viešinamos iš
emigracijos grįžusių telšiškių sėkmės
istorijos, taip siekiant padrąsinti grįžti į gimtinę iš svetur ar suteikti pagalbą
jau sugrįžusiems.

Alytuje – dėmesys sugrįžusių
emigrantų vaikams
Iniciatyvos padėti integruotis sugrįžtantiems emigrantams imasi ne tik
organizacijos, bet ir pavieniai aktyvistai. Alytiškis Andrius Jučas subrandino ir įgyvendino gražią idėją –
įkūrė integracijos centrą sugrįžusių į
tėvynę emigrantų vaikams.
„Viena iš priežasčių, kuri kartais
stabdo grįžimą – vaikai. Daugelis tėvų
dvejoja, kaip jie pritaps. Kai kurie nelabai ir lietuviškai moka. Tokia situacija, nes ne visi tėvai lietuviai,
kartais tik vienas šeimoje lietuvis.
Vaikai svetur lanko angliškas ar kitokių kalbų mokyklas. Sugrįžę vaikai
dėl skirtingo kalbos ir kultūros susiduria su patyčių problema. Tėvų baimės yra natūralios ir ši idėja kilo iš
noro parodyti dėmesį sugrįžtantiems.

Ir Alytus bus tuo miestu, kuris yra atviras ir draugiškas grįžtantiems emigrantams”, – teigia A. Jučas.
Atlikus apklausą paaiškėjo, kad
grįžusių vaikų yra beveik pusšimtis –
nuo ikimokyklinio amžiaus iki paauglių. Šalių geografija labai plati:
Italija, Vokietija, Ukraina, Anglija, Ispanija, Islandija ar net Venesuela. Įsitikinus, kad poreikis yra, Alytaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimu, rugsėjį Likiškėlių pagrindinėje
mokykloje duris atvėrė Lietuvybės
centras. Dabar jame vaikai stiprina
savo lietuvių kalbos žinias, susipažįsta su Lietuvos kultūra, papročiais.

Anglijos lietuviai siekia
palaikyti ryšį
Nuo 2010 metų Jungtinėje Karalystėje gyvenantys ir dirbantys aktyvūs lietuviai sukūrė komunikacijos
projektą Tapatybė.LT ir subūrė bendraminčių Pasaulio lietuvių savanorių
reporterių komandą. Jos tikslas – padėti užsienio lietuviams palaikyti nuolatinį informacinį ryšį per Pasaulio lietuvių žinių formatą (LRT Lituanica/
LRT.LT).
Šį projektą palaiko ir LRT generalinis direktorius Audrius Siauruse-

Dėl emigracijos privačiam sektoriui patiriant darbuotojų trūkumą,
išvykusius lietuvius sugrįžti skatina
ir patys verslininkai. Kaune veikianti Vokiečių kapitalo transporto įmonė,
priklausanti „Hegelmann Transporte”
įmonių grupei, vykdo projektą „Sugrįžk į Lietuvą”.
Bendrovė ragina sugrįžti bei siūlo darbo vietas ir visas profesinio tobulėjimo perspektyvas užsienyje gyvenantiems, bet norintiems grįžti į
tėvynę lietuviams. Tinkamiems kandidatams „Sugrįžk į Lietuvą” ne tik
siūlo darbo vietas, bet ir suteikia pagalbą persikraustant į Lietuvą.

Apdovanojimai „Kryptis Lietuva”
Vyriausybės kanceliarija kviečia
visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis
užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir
dirbti Lietuvoje arba jiems padeda
lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur. Apdovanojimuose „Kryptis Lietuva” kviečiamos dalyvauti biudžetinės ir viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, verslo
įmonės ir privatūs asmenys.
Iniciatyvos bus apdovanotos trijose „Kryptis Lietuva” nominacijose:
Už paskatinimą sugrįžti ir įsidarbinti Lietuvoje, Už indėlį konsultuojant
sugrįžtančius, Už pagalbą sugrįžusiems integruotis Lietuvoje.
Visuomenė taip pat kviečiama
siūlyti idėjas, kaip svetur gyvenančius
tautiečius paskatinti sugrįžti į Lietuvą, padėti integruotis ar įsidarbinti
parvykusiems. Geriausių „Kryptis
Lietuva” idėjų autoriai taip pat bus apdovanoti.
Iniciatyvas ir idėjas galima registruoti socialiniame tinkle Facebook https://pilieciubalsas.lt/ arba
interneto svetainės http://www.lietuva.lt skiltyse „Registruok iniciatyvą” arba „Pasiūlyk idėją” iki š. m. spalio 20 d.
„Kryptis Lietuva” geriausios iniciatyvos ir idėjos bus apdovanotos šių
metų spalio 30 d. vyksiančio Globalios
Lietuvos forumo metu.
Bernardinai.lt

A. Kezys Čikagos
meno institute

Šiuo metu Art Institute of Chicago vyksta fotografijos paroda,
kurioje garbingai yra rodomos ir Algimanto Kezio nuotraukos.
1959 metais Art Institute of Chicago fotografijos kuratoriumi tapo Hugh Edwards (1904–1986). Jo dėka fotografija buvo
priskirta meno šakai. Jis pradėjo rinkti žymiausių Amerikos fotografų darbus ir per dešimtmetį supirko 3 000 nuotraukų, tarp
kurių buvo ir A. Kezio puokštė. 1965 metais Hugh Edwards Art
Institute patalpose suorganizavo pirmąją A. Kezio parodą.
Ši paroda pristato 20 fotografų, kuriuos Hugh Edwards, lai-

komas vienu ryškiausių fotografijos kuratorių JAV, ypač gerbė. Iš jų institutas atrinko keturis, kuriuos išskyrė ypatingai. Kad
kūrybos braižas geriau išryškėtų, kiekvieno iš jų darbams yra
paskirta atskira siena. Kezys – vienas iš tų išrinktųjų!
Paroda pavadinta „The Photographer’s Curator: Hugh Edwards at the Art Institute of Chicago” ir tęsis iki spalio 29 d.
Audrius V. Plioplys
Chicago, IL
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L I E T u VA I r PA s A u L I s
Parengė Vitalius Zaikauskas

Baltijos šalys bendradarbiaus ištikus nelaimėms
Vilnius (BNS) – Baltijos šalys rengiasi pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo ir pagalbos reaguojant
į nelaimes.
Kaip sakė premjero patarėjas viešojo saugumo politikos srityje Arnoldas Pikžirnis, šis susitarimas leis greičiau reaguoti į kaimynų pagalbos prašymus civilinės saugos srityje.
„Praktika rodo, kad esant tam tikrai nelaimei ar iššūkiams pirmiausia
mums padėti gali kaimyninės šalys. Iki
šiol ta tvarka būdavo, kad kaskart,
kai reikėdavo, tarkime, mūsų ugniagesių pagalbos Estijoje ar Latvijoje
įvykus nelaimei, tam reikėdavo kas
kartą tam tikro nutarimo: papildomo
leidimo jiems išvykti. Nuo 2010 metų
buvo derinamas šis susitarimas tam,
kad būtų reaguojama greičiau ir efektyviau”, – sakė patarėjas.
Sutarties projekte rašoma, kad
šalys bendradarbiautų nelaimių bei jų
prevencijos atveju, kai tokia pagalba

dėl savo pobūdžio gali viršyti šalies nacionalinių išteklių ribas ir jos pajėgumą valdyti nelaimę ar reaguoti į ją.
Prašančiajai valstybei sutikus su
siūloma pagalba, šis sutikimas būtų laikomas formaliu kvietimu, kuris suteiktų leidimą pagalbą teikiančiosios
pajėgumams patekti į pagalbos prašančiosios valstybės teritoriją ir be
formalių procedūrų kirsti jos sieną, jei
reagavimo pajėgumai neapima karinio
personalo, transporto priemonių, laivų
ar orlaivių, įrangos ar priemonių, kurioms reikalingas specialus leidimas.
Pagalbos prašanti valstybė neturėtų kompensuoti išlaidų, kurias patiria pagalbą teikianti valstybė per
gelbėjimo operacijas, įskaitant išlaidas,
susijusias su visišku ar daliniu įvežtos
įrangos nusidėvėjimu ar praradimu.
Susitarimą pasirašyti tikimasi artimiausiais mėnesiais, o įsigalioti jis
turėtų šių metų pabaigoje arba kitų
pradžioje.

Trečdalis Lietuvos gyventojų – ties skurdo riba
Vilnius (BNS) – 30,1 proc. Lietuvos
gyventojų pernai gyveno ties skurdo riba ir tai buvo vienas didesnių rodiklių Europoje, rodo paskelbti statistikos tarnybos Eurostatas duomenys.
Palyginti su 2008-aisiais, pernai jų dalis padidėjo 1,8 punkto.
Santykinai daugiau tokių žmonių
buvo tik Bulgarijoje (40,4 proc.), Rumunijoje (38,8 proc.) ir Graikijoje (35,6
proc.).
Latvijoje ties skurdo riba buvo
28,5 proc. žmonių, Estijoje šis rodiklis
siekė 24,4 proc., o vidutiniškai Europos

Sąjungoje (ES) – 23,4 procento.
Pagal tyrimo metodiką, skurdo rizikai priskiriami žmonės, kurių pajamos nesiekia 60 proc. šalies vidurkio.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šalyje pernai žemiau
skurdo rizikos ribos gyveno 21,9 proc.
šalies gyventojų – iš viso 630 tūkst.
žmonių. Skurdo rizikos riba pernai
buvo 282 eurai per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 593 eurai –
šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14
metų amžiaus.

Siūlo grąžinti priverstinį gydymą nuo alkoholizmo
Vilnius (BNS) – Seimas šią savaitę
po pateikimo pritarė siūlymui grąžinti priverstinį gydymą nuo alkoholio
priklausomiems asmenims, nors kritikai tokį siūlymą sakė esant grįžimu
atgal į sovietmetį.
Iš socialdemokratų partijos savaitgalį pasitraukusios Rimantės Šalaševičiūtės pataisos siūlo, kad priverstinai hospitalizuojamas galėtų
būti psichikos sutrikimu sergantis asmuo. Būtinos sąlygos – kiltų grėsmė,

kad jis savo veiksmais ar neveikimu
gali padaryti esminę žalą savo ar artimųjų gyvybei bei turtui.
Dabartinė tvarka priverstinai guldyti į ligoninę leidžia kur kas griežtesnėmis sąlygomis: nepakanka psichikos sutrikimo, asmuo turi sirgti
sunkia psichikos liga, žmogaus elgesys
turi kelti grėsmę jo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei. Taip pat grėsmė turtui nėra pagrindas priverstinei hospitalizacijai.

Lietuvoje antrą kartą renkamas Metų medis
Vilnius (Alkas.lt) – Šiemet jau
antrąkart Lietuvoje rengiami Metų
medžio rinkimai. Konkurso tikslas – ne
tik išrinkti medį, kuris atstovaus mūsų
šaliai Europos metų medžio konkurse,
bet ir pagerbti kitus vertingiausius šalies medžius, skleisti informaciją apie
juos, kaip regiono savitumo ir patrauklumo dėmenis.
Metų medis renkamas iš 12 kandidatų. Šie atrinkti iš 49 paraiškų, kurias teikė regioniniai parkai, savivaldybės, kaimų, miestelių bendruomenės
ir privatūs asmenys. Tad šiemet dėl šalies Metų medžio titulo varžosi Adamavo, Buivydo, Elmės šešiakamienis,
Grybiškių, Gudlaukio ąžuolai. Dalyvauti konkurse taip pat atrinkti Papilės penkiolikakamienė ir Meškėnų
liepos, Veisiejų ir Raganos uosiai, Raganų eglė, Medaus obelis ir Aukštadvario kaštonas.
Kiekvienas pilietis gali pasirinkti
vieną labiausiai patikusį medį iš šių 12
kandidatų ir už jį balsuoti elektroninėje
erdvėje naudojantis kompiuterio (IP)
adresu svetainėje www.arboristai.lt (iš

Sprogimo aukų skaičius Somalyje išaugo iki 276
Mogadišas (ELTA) – Mažiausiai
276 žmonės žuvo, o dar apie 300 buvo sužeisti per sprogimą, nugriaudėjusį
spalio 14 dieną Somalio sostinėje Mogadiše.
Užminuotas sunkvežimis išlėkė į
orą šalia viešbučio Hodano rajone.
Kol kas nė viena iš šalyje veikiančių teroristinių grupuočių neprisiėmė atsakomybės už ataką. Bet valdžia dėl išpuolio kaltina su „Al Qaeeda” susijusią radikalią islamistų grupuotę „Al
Shabaab”, kuri kovoja ginkluotą kovą

prieš Somalio vyriausybę ir yra įvykdžiusi dešimtis teroro aktų šalies teritorijoje.
Somalis kaip vientisa valstybė nustojo egzistuoti 1991 metais, kai buvo
nuverstas nuo septintojo dešimtmečio pabaigos valdžiusio diktatoriaus
Mohamed Siad Barre režimas. Šiuo
metu vienintele teisėta valdžia šalyje
tarptautinė bendrija laiko Somalio federalinę vyriausybę, bet ši kontroliuoja tik kai kuriuos subyrėjusios
valstybės rajonus.

Katalonija siūlo derybų laikotarpį
Madridas (ELTA) – Katalonijos
nepriklausomybės siekis ateinančius du
mėnesius turėtų būti derybų objektu, Ispanijos ministrui pirmininkui Mariano Rajoy skirtame laiške rašė Katalonijos prezidentas Carles Puigdemont.
„Mūsų pagrindinis tikslas per ateinančius du mėnesius yra pakviesti
jus dalyvauti dialoge” ir leisti užsienio,
Ispanijos ir Katalonijos atstovams „atverti kelią deryboms”, rašo C. Puigdemont.
C. Puigdemont tiksliai nenurodo,

ar jo regionas oficialiai paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos, tačiau
pažymi, kad po ginčijamo spalio 1 dienos referendumo Katalonijos parlamentas turi „demokratinį mandatą” tai
padaryti.
M. Rajoy įpareigojo C. Puigdemont
išaiškinti padėtį – kitu atveju gresia
sankcijos. Neaiškumų kilo po to, kai C.
Puigdemont spalio 10 dieną Katalonijos
parlamente pareiškė, kad regionas turi
teisę atsiskirti, tačiau įšaldys tokius planus, kad galėtų vykti derybos.

Rusija paskelbė melagingą žinią
Maskva (BNS) – Maskva gali dislokuoti daugiau šiuolaikiškų raketų
„Iskander” savo labiausiai į vakarus
nutolusiame Karaliaučiaus regione,
pareiškė vienas įtakingas Rusijos įstatymų leidėjas. Taip esą reaguojama į
anksčiau Rusijos paskelbtą melagingą
žinią, kad „JAV ‘patylomis’ dislokavo
Lenkijoje antrą tankų brigadą”.
Rusijos parlamento gynybos reikalų komiteto pirmininkas į atsargą išėjęs generolas Vladimiras Šamanovas
sakė, kad jo šalis gali imtis atsakomųjų veiksmų, reaguodama į JAV ginkluotės plėtotę Lenkijoje.
V. Šamanovas sakė, kad Maskva
gali dislokuoti papildomų raketinių sistemų „Iskander” savo vakarinėse teritorijose, Karaliaučiaus srityje, besiribojančioje su NATO priklausančio-

V. Šamanovas teigia, kad po „Zapad“ mokymų NATO paliko ginkluotės. Sputnik nuotr.
mis Lenkija ir Lietuva.
Pasak Vakarų ekspertų, branduolinį užtaisą galinčios nešti „Iskander”
raketos yra skirtos tiksliam taikinių
sunaikinimui 50-500 kilometrų nuotoliu. Tokios jų galimybės leistų Rusijai
taikytis į objektus, esančius kaimyninėse valstybėse NATO narėse – Baltijos šalyse, Lenkijoje ir pietų Švedijoje.

Smolensko katastrofa: užfiksavo sprogimą
Varšuva (ELTA) – Lenkijos prezidentinio lėktuvo katastrofa prie Smolensko Rusijoje prieš septynerius metus vis dar jaudina lenkų visuomenę.
„Mes vienos iš dviejų ‘juodųjų dėžių’
įrašuose aptikome sprogimo momentą”,– pareiškė Lenkijos gynybos ministras Antoni Macierewicz. Šis sprogimas esą galiausiai sunaikino orlaivį.
Dabar ši vieta bus toliau analizuojama, kad būtų atmestos visos kitos
interpretacijos galimybės, sakė ministras. Galutinė tyrimo ataskaita turėtų būti pristatyta 2018 metų pavasario pabaigoje.
Lenkijos valdančioji Teisės ir tei-

singumo partija (PiS) prieš pusantrų
metų paskyrė naują komisiją nelaimės
aplinkybėms tirti. Rusų tyrėjai 2011-aisiais atmetė lėktuvo susprogdinimo
galimybę. Jų duomenimis, dėl „Tupolew Tu-154” katastrofos atsakomybė
tenka lenkų pilotams, nes jie tupdė lėktuvą nepaisydami blogo oro.
2010 metų balandžio 10 dieną sudužus lėktuvui žuvo 96 žmonės, tarp
jų – Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski, PiS lyderio Jaroslaw Kaczynski brolis dvynys. Delegacija vyko į
Katynę, kad pagerbtų Antrajame pasauliniame kare stalinistų nužudytus
lenkus.

Laukia Trump kompromituojančių žinių
Metų medžio rinkimuose dalyvauja ir Raganų eglė.
Miškobirža.lt nuotr.
vieno kompiuterio adreso (IP adreso)
galima balsuoti tik vieną kartą). Balsavimas vyks iki spalio mėn. 19 d.
2017 metų Lietuvos medis bus
paskelbtas spalio mėn. 20 d., minint
tarptautinę medžio dieną Aplinkos
ministerijoje. Nugalėtojas atstovaus
Lietuvai 2018 metų Europos medžio
konkurse.
Pernai Metų medžiu buvo išrinktas Stelmužės ąžuolas.

Washingtonas (Diena.lt) – Žurnalo „Hustler” leidėjas Larry Flynt
skelbimu per visą „The Washington
Post” puslapį pasiūlė 10 mln. dolerių atlygį už žinias, kuris padėtų nušalinti
JAV prezidentą Donald Trump.
Pornografinio žurnalo įkūrėjas
pažymi, kad anksčiau panaudojo milijono dolerių atlygius už informaciją,
kuri padėjo apversti dviejų respublikonų politikų karjeras.
Reklamos viršuje didžiosios raidėmis parašyta paprastai: „10 MILIJONŲ DOLERIŲ UŽ INFORMACIJĄ,

NUVESIANČIĄ PRIE DONALDO J.
TRUMP APKALTOS IR NUŠALINIMO.”
Išvardijęs D. Trump nusižengimus,
nuo įtariamo susimokymo su Rusija dėl
prezidento rinkimų iki Paryžiaus klimato susitarimo sabotavimo, L. Flynt
rašo: „Bet didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad dar gerokai prieš klimato
kaitos apokalipsę Trump gali sukelti pasaulinį branduolinį karą.”
Jo pabaigoje nurodomas el. pašto
adresas ir tel. numeris. Linija veiks darbo dienomis ateinančias dvi savaites.
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Pagerbtas T. Kosciuškos
atminimas
Atkelta iš 1 psl.

Amerikos lenkų muziejuje atidarytoje parodoje galima pamatyti ir šį George Washington Kosciuškai rašytą laišką.
R. Lapas nuotr.
Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas savaitgalį lankėsi Šveicarijoje, kur irgi buvo surengtas iškilmingas Kosciuškos 200-ųjų mirties metinių
paminėjimas. Viceministras pabrėžė, kad T. Kosciuškos atminimas vertybiškai
sieja Lietuvą, Lenkiją, JAV ir kitas su jo gyvenimu susijusias bei laisvės idealus puoselėjančias tautas ir valstybes. Lietuvos Respublikos ambasados Šveicarijoje iniciatyva Zoloturno miesto T. Kosciuškos muziejui buvo įteiktas istorinis paveikslas, kuriame pavaizduotas dvarelis, kur gimė T. Kosciuška.
,,Draugo” info

DAnTŲ gyDyTOjAI

AKIŲ lIgOs

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

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

ADVOKATAI

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

Užsitikrinkite šią draugiją
prenumeruodami laikraštį
Suteikite šį malonumą ir savo
artimiesiems

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

Valandos pagal susitarimą

Laisvalaikis su DRAUGU
malonus poilsis ir
inteligentiškas pokalbis
bet kur ir bet kada

www.draugas.org

Kaina naujiems prenumeratoriams:
metams – 120 dol., internetu – 115 dol.
pusmečiui – 65 dol.

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,
vasarnamyje,
gamtoje – visur,
kur tik norite,
naudodamiesi iPad!

ketvirčiui – 30 dol.
Daugiau informacijos tel. 630-805-1404
arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org
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■ Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje vyks Lietuvių
rašytojų draugijos literatūrinė popietė ,,Pavasaris rudenį”. Programoje dalyvaus kun.
Valdas Aušra, Sandra Avižienytė, Teresė Bogutienė, Aldona Česnalevičienė, Kornelijus
Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Daiva Valeria Karuža ir Vilija Vakarytė. Meninę programą atliks solistė Nijolė Penikaitė, akompanuos Jūratė Lukminienė. Vaišės. Visi kviečiami ir laukiami.
■ Spalio 22 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje vyks ,,Popietė su dr. Andriumi Kudirka”. JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia rudens pietus, o šeimos gydytojas A. Kudirka skaitys paskaitą apie sveikatą ir …gros gitara. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.
■ Spalio 28 d., šeštadienį, 12 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir Public
Housing Museum kviečia pasidalinti savo istorijomis tuos, kurie dėl įvairių priežasčių paliko savo gimtinę ir rado naujus namus čia,

DRAUGAS

THE ULTIMATE SACRIFICE
FAITH IN FOCUS FILM SERIES

Amerikoje. Renginys vyks Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL. Dalyvius kviečiame atsinešti daiktų, kurie labiausiai primena paliktus namus. Renginys nemokamas, tačiau planuojančius dalyvauti prašome registruotis: https://www. chicagoculturalallience.org/pressroominherit1/
■ Solistė Marytė Bizinkauskaitė iš Hartfordo ir satyros grupė ,,Antras kaimas” iš Čikagos atliks meninę programą ,,Draugo” metiniame pokylyje spalio 29 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto ,,Draugo”
administracijoje (4545 W. 63 St.) arba tel.
773-585-9500.
■ Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 12 d., šeštadienį, 11 val. r.
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.
■ Jaunimo centrui Čikagoje prižiūrėti skubiai reikalingi vyras ir moteris. Reikia turėti Social Security #. Butas Centre – nemokamai.
Teiraukitės tel. 773-507-8692 (Neringa).

Join us for a special screening...
The Hank Center for the Catholic Intellectual
Heritage invites you to a special viewing of the
documentary The Ultimate Sacrifice (2017).
This film features the story
of Juozas Vitkus, a legendary
Lithuanian Colonel who led a
resistance movement against
Soviet occupation in the 1940s
and 50s.
Post-film discussion will be led
by special guest, grandson of
Colonel Vitkus and former Jesuit
Provincial of Lithuania and
Latvia, Fr. Gintaras Vitkus, SJ.

TUESDAY, OCT. 24
6:00 p.m.
Damen Student Center Cinema
Loyola University Chicago
Lake Shore Campus
1032 W. Sheridan Rd.,
Chicago, IL, 60660

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ
IR VĖLINIŲ DIENOS MIŠIOS
Lapkričio 1 d., trečiadienį, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus minima Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios bus aukojamos
11 val. r. ir 7 val. v. Vakarinėse Mišiose uždegsime žvakutes, maldomis, giesmėmis ir eilėmis prisiminsime brangius artimuosius, besiilsinčius Amžinybėje.
Lapkričio 2 d., ketvirtadienį, 9 val. r. – Vėlinių dienos šv. Mišios.
Kviečiame ant vokelių su auka surašyti savo artimųjų mirusiųjų vardus. Vokeliai bus padėti ant altoriaus ir visą lapkričio mėnesį
melsimės Mirusiųjų dienos intencija.

Cuneo 428, LSC | HankCenter@LUC.edu | LUC.edu/CCIH | 773.505.3820

http://draugokalendorius.org

