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Prisiminkite, jog ši diena niekuomet nebeišauš – Dante Alighieri

A. Mamontovas svajoja apie pasaulio
piliečio pasą – 7 psl.

Prof. iš Lietuvos atradimai 
Balzeko muziejuje – 8 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Kaina 1.50 dol.

Nijolė Etzwiler

Šeštadienį, gegužės 12 d., nuskambėjusi nuostabio-
ji kantata ,,Dainuojanti revoliucija” sukėlė Wisconsino lie-
tuvių ir jų svečių iš kaimyninių valstijų euforiją. Tokio įdo-
maus ir jaudinančio pastatymo seniai nėra buvę Madisone.
Kantatos pastatymą surengė Madisono-Vilniaus susigi-
miniavusių miestų (MSVC) organizacija kartu su Leslie Liau-
taud, LR garbės konsule Wisconsine, ir kitais organizaci-
jos nariais. 

MSVC organizacija šią penkių dalių kantatą skyrė
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtme-
čiui. Ją įspūdingame Wisconsino valstijos kapi-

tolijaus pastate atliko mišrus (44 balsų) choras. Kupolas
yra 207 pėdų aukščio. Kantatos garsai apsupo ir apačio-
je sėdinčius klausytojus, kurių buvo apie 100, ir tuos, ku-
rie stovėjo virš koncerto atlikėjų – keliuose kapitolijaus
aukštuose. Dirigavo pats kompozitorius Kęstutis Dau-
girdas, atvykęs iš Los Angeles. 

– 6 psl. 

„Dainuojanti revoliucija”

skambėjo Madisone

Įspūdingai atrodė ir skambėjo choras po Kapitolijaus skliautais. Tim Mulholland nuotr.

Žalgiriečiai: ,,Pasijutome tarsi čempionai”

Po 19 metų pertraukos į Eurolygos finalo ketvertą
patekę ir pirmą sykį trečiąją vietą užėmę Kau-
no „Žalgirio” krepšininkai pirmadienį grįžo į Kau-

ną, kur jų laukė didžiulė minia dėkingų sirgalių. Sek-
madieno rungtynes su Maskvos CSKA kartu su tau-
tiečiais visame pasaulyje kvapą užgniaužę stebėjo
ir įvairių kartų Amerikos lietuviai. „Mes esame tre-
ti, bet kai pamatėme jus ir tai, kaip jūs mus palaikote,
pasijutome tarsi čempionai”, – sakė sirgaliams
„Žal girio” kapitonas Paulius Jankūnas. 

– 12  psl. 

Minia sirgalių pasitiko krepšininkus Kauno Rotušėje.  BNS nuotr.



kiekvienas į tribūną užlipęs parlamentaras pir-
miausia ištaria dešimtis žodžių „gerbiamasis”, o po
to puola įrodinėti, koks tas „gerbiamasis” – neteisus,
primityvus, negražus. Argi tokia veidmainystė ci-
vilizuotoje valstybėje turėtų būti toleruojama? 

VSD vadovas elgėsi solidžiai

Nesuprantu ir tų parlamentarų, kurie visai ne-
seniai į Seimą pasiaiškinti pakvietė VSD vadovą Da-
rių Jauniškį. Kai kada slaptųjų tarnybų vadovų ir
politikų akistata – reikalinga, naudinga, net būtina.
Tačiau šį sykį bandžiusieji ištardyti VSD direktorių
atrodė įtartinai. Kam klausinėti akivaizdžiai tenden -
cingų dalykų, į kuriuos saugumo vadovas neatsakys
net labai norėdamas? Pavyzdžiui, kokio velnio iš-
dėstytas štai toks klausimas: „Ar VSD pažymose pa-
teikta informacija nėra politiškai dozuojama, sie-
kiant apsaugoti konservatorius ir Prezidentę Dalią
Grybauskaitę?” Arba štai toks svarstymas: „Ko-
kios, Jūsų manymu, teisėsaugos institucijos kaltos,
kad 10 metų dėl šios situacijos nebuvo imtasi jokių
veiksmų?” 

Juk ir taip aišku, kad VSD vadovas nieko konk-
retaus dėl tyrimo, susijusio su MG Baltic veikla ga-
limai įtakojant politikus bei žiniasklaidą, ypač kol
nebaigtos visos teisinės procedūros, nepaaiškins. 

Ištardyti VSD direktorių panorę politikai, ži-
noma, nė nesitikėjo, kad D. Jauniškis puls atvirau-
ti. Jie tiesiog siekė pažerti specifinių klausimų, ku-
rie kelia abejones dėl specialiųjų tarnybų šiuo metu
atliekamų tyrimų objektyvumo. Bet negi parla-
mentarai, savo klausimais troškę sukompromituo-
ti mūsų „džeimsus bondus”, nesuvokia, kad jų pri-
mityvios klastos bent kiek atidesniam Lietuvos pi-
liečiui, – seniai suprantamos, seniai akivaizdžios? Ne-
jaugi parlamentaras Petras Gražulis mano, kad jis
– labai teisingas, principingas, o štai visi kiti – dur-
niai, nesuprantantys jo intrigų? Arba kam reikėjo
prasižioti Seimo nariui Artūrui Skardžiui? Juk aki-
vaizdu, kad politikas vargu ar pajėgus būti objek-

tyviu. Jo veikla – mūsų specialiųjų
tar nybų taikiklyje. Jis negalįs bent
šiuo metu mylėti specialiųjų tarnybų.

Beje, VSD vadovą verta pagirti –
Seimo tribūnoje jis kalbėjo trumpai,
atsargiai, bet solidžiai. Mano supra-
timu, nieko kokretaus neatsakyda-
mas jis vis tik sugebėjo demaskuoti
bent jau pačius svarbiausius opo-
nentų tendencingumus.

Atimti licenziją – 
argi tai išeitis?

O štai Seimo NSGK vadovą Vytautą Baką norė-
tųsi perspėti. Atimti licenziją iš televizijos vien dėl
to, kad ją remia įtartinasis koncernas, – ne tas kelias,
kurį Lietuvai derėtų pasirinkti. Jūsų dėmesiui – V.
Bako mintys, su kuriomis nesutinku: „Manau, sku-
biai reikia daryti, priimti sprendimus, ar galima ži-
niasklaidą naudoti taip, kaip jinai buvo naudojama,
nes tai yra licencijuojama veikla. Ji turi tarnauti vie-
šiesiems interesams, tai yra verslas, bet tai yra li-
cencijuojama veikla. Tu, jeigu, pavyzdžiui, gauni li-
cenciją ginklui ir šaudysi centre, jis bus atimtas. Čia
buvo šaudoma į valstybę, tai tie, kas šaudo į valsty-
bę, turėdami žiniasklaidą, juos reikia tiesiog pa-
traukti” (LRT laida „Savaitė”). 

Taigi elgtis taip, kaip siūlo šis politikas, būtų ne
tik primityvu, bet ir neveiksminga. Pašalinus vieną
angažuotą, tendencingą, priešišką žiniasklaidos
priemonę netrukus atsirastų kita ne mažiau pavo-
jinga. Vienintelė išeitis – Lietuva privalo sukurti są-
lygas, kurios būtų palankios valstybės interesais be-
sirūpinančioms žiniasklaidos priemonėms atsiras-
ti. Dabar gi tokių sąlygų Lietuvoje, drįstu tvirtinti,
nėra. Beveik nėra.

O juk valstybė, jei ji nori, kad šalyje veiktų kuo
daugiau žiniasklaidos priemonių, ginančių jos in-
teresus, neturi teisės pamiršti finansinių reikalų.
Valstybės interesus ginantiems žurnalistams taip pat
reikalingos laiku išmokamos algos, išlaidos kance-
liarinėms prekėms, premijos. Vaizdingai kalbant, ne-
pagailėkite dvigubai tiek, kiek žiniasklaidai atseikėjo
tas įtartinasis koncernas, ir jūs turėsite žiniasklai-
dą, ne tik tarnaujančią viešiesiems interesams, bet
ir sėkmingai konkuruojančią su ,,MG Baltic” vado-
vo Dariaus Mockaus imperija. 

O jei manoma, kad viešąjį interesą įmanoma iš-
gelbėti „nuogu užpakaliu”, tuomet, atleiskite už
mintyse kirbantį epitetą, kurį nori uždrausti etikos
sargai. 

Lietuva daugiau praloštų, nei
laimėtų, jeigu mūsų įstatymai
draus viešojoje erdvėje vartoti
apibūdinimą „idiotas”. Toks gru-
bus epitetas kartais labai reika-
lingas. 

Kodėl vartotinas
žodis „idiotas”?

Pavyzdžiui, kaip dera vadinti lietu-
vius, kurie referendume, ar mūsų šaliai reikalinga
atominė jėgainė, balsavo „už” ir „prieš” be mažiausių
dvejonių? Atominė energetika – toks sudėtingas klau-
simas, kad vienintelis teisingas atsakymas galėjo
būti šis: „nežinau, neišmanau, neturiu kompeten-
cijos”. Bet juk labai daug lietuvių, neturėdami nei
aukštojo išsilavinimo, nei specialių žinių, vis tik dė-
josi rimtais šio galvosūkio ekspertais. Tad kodėl jų
nepavadinus idiotais? Kodėl jų neįvardinus net pa-
vojingais idiotais? Jie juk nulėmė valstybės likimą
keliems dešimtmečiams į priekį neturėdami nė
mažiausio supratimo, kodėl AE mums reikalinga
arba kodėl atominė elektrinė mums nereikalinga.

Ypač būtų blogai, jei žodžio „idiotas” negalėtų
plenarinių posėdžių salėje vartoti Seimo nariai, kri-
tikuodami kolegas. Žinoma, jei mūsų parlamentarai,
kalbėdami iš šios tribūnos, vien keiksis, burnos, ty-
čiosis, turėsime bėdą. Tačiau pripažinkime, kad
mūsų parlamentarai bent iki šiol buvo užtektinai
mandagūs, korektiški. Korektiškus ginčus mūsų Sei-
me palyginkime su debatais kai kurių kitų šalių par-
lamentuose – mūsiškiai nei mušasi, nei šaudo. Sa-
kykim, neseniai Armėnijos parlamente tautos iš-
rinktieji kibo vieni kitiems į atlapus. O dar anksčiau
– net šūviai aidėjo. Prisiminkime, kas kartais nu-
tikdavo Ukrainos, Turkijos, Pietų Korėjos parla-
mentuose, ir tada pamatysime, jog esame net per
daug santūrūs. 

Žodžiu, negaliu pritarti Seimo Etikos ir proce-
dūrų komisijai, nusprendusiai, jog asmenų vadini-
mas „idiotais” nedera su Valstybės politikų elgesio
kodekso nuostatomis, bei pripažinusiai, jog Seimo
narės Aušros Maldeikienės pasisakymai apie kole-
gę Agnę Širinskienę yra nekorektiški. Vienas kitas
drastiškas kreipinys tikrai nesužlugdys nei lietu-
viškos moralės, nei lietuviškos savigarbos. Jei no-
rima, kad oponentas atsikvošėtų, šaltas dušas –
pati veiksmingiausia priemonė. Idiotu pavadintas po-
litikas neturėtų tuoj pat įsižeisti. Galbūt pirmiausia
derėtų suklusti, susimąstyti, pažvelgti į veidrodį?

Todėl šių eilučių autoriui priimtinesnis ap-
žvalgininko Romo Sadausko-Kvietkevičiaus straips-
nis (delfi.lt), atkreipiantis dėmesį, jog reikia saugotis
visai kitų blogybių, nei viešai išsprūdęs nepagarbus
palyginimas ar keiksmažodis. Jis perspėja, kad ri-
bodami galimybę vartoti aštresnius žodžius mes tar-
si atveriame kelią kvailybei ir neišmanymui. Nes,
pasak R. Sadausko-Kvietkevičiaus, „kvailybė ir ne-
išmanymas triumfuoja tada, kai niekas viešai ne-
drįsta parodyti į juos pirštu ir nusijuokti”. 

Taigi „visų šalių idiotai vienijasi labai sparčiai”,
pasak R. Sadausko-Kvietkevičiaus, gindami savo
„garbės orumą”. Bet ar užtektinai rimtai ginamos
teisės specialistų, ekspertų, žurnalistų, kurie siekia,
skirtingai nei pirmieji, visuomenei naudingų dalykų
– ne slėpti, o demaskuoti idiotizmą? 

Kodėl draustinas žodis „gerbiamasis”?

Jei Seimo etikos sargams tikrai knieti ką nors
uždrausti, tai siūlau neleist seimūnams vienas į kitą
kreiptis žodžiais „gerbiamasis arba gerbiamoji”.
Kam tie nenuoširdūs malonybiniai žodeliai? Vos ne
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Per didelis korektiškumas – 
taip pat pavojingas

GINTARAS VISOCKAS

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos svetainių
„Amazon“ turi labai gražią programą, pavadinimu „Smile“,

skirtą paremti pelno nesiekiančias organizacijas? „Amazon“
nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai

organizacijai – jums tai nekainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation” orga-
nizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Draugo”, „Draugas News” ir
„Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.amazon.com/ch/36-
3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir mažiausia auka yra reikšminga ir rei-
kalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 • administracija@draugas.org



fesoriaus gerbėjų puolimą. Socialiniuose tinkluose
pradėta vieša jų gėdinimo ir persekiojimo akcija.
Buvo skelbiamos studentų pavardės, kuriami juos
įžeidžiantys įrašai ir straipsniai, – žurnalistams
skundėsi studentė. 

Europa – mūsų misija ir 
mūsų pašaukimas

Man priimtinesnė priešinga – buvusio Lietuvos
ambasadoriaus JAV, dabar Seimo nario Žygimanto
Pavilionio pozicija. Jam Europa yra misija ir pa-
šaukimas. Šis politikas yra iš tų, kurie mano, kad
mes neturime kito pasirinkimo. Jeigu mes ne su Eu-
ropa, mes liekame su Rusija, kuri mus engė 250 m.
Ž. Pavilionis „15min.lt” rašo: „Jau 14 metų esame ES
nariai, tai kartu su naryste NATO pats sėkmin-
giausias Lietuvos geopolitinis pasiekimas. Tačiau
tiek Lietuvoje, tiek pas mus partijoje (TS-LKD – Red.)
vis nesibaigia ginčai dėl ES įtakos mūsų gyvenimui,
ir kokią ES mes norime matyti. Kad nepasimestu-
mėm daugybėje informacijos, visada sveika pasi-
tikrinti, ką apie ES ateitį mano mūsų draugai ir ko
nori mūsų nedraugai. Nedraugų požiūris visada yra
vertingas ta prasme, kad savo argumentacijoje,
kiek ji beatrodytų teisinga, nederėtų mums atsidurti
vadinamųjų ‘naudingų idiotų’ pozicijoje. Aš su-
pran tu, kad tiesa ir įsitikinimai yra svarbiau už tai,
ką apie mus galvoja, pavyzdžiui, Rusija, bet vis tiek
nepakenkia stebėti, kur yra jų interesai. Ir Kremlius
akivaizdžiai mums demonstruoja, kad yra prieš gi-
lesnę ES integraciją ir jam naudingesnė suskaldy-
ta Europa, kur galima kalbėtis su atskiromis ES ša-
limis ir manipuliuoti jų interesais. Euroskepticizmas
Šiaurės ir Baltijos šalių regione, Vidurio Europoje,
Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES, radika-
lios antieuropietiškos jėgos Vokietijoje, Prancūzijoje,
kitose ES šalyse, net ir JAV – visur galima įžvelgti

Kremliaus paramą jėgoms, kurios
pasisako prieš Europos integraciją.
Kanclerės Angelos Merkel šį kartą
dar nepavyko iki galo įveikti. Kaip ir
Lietuvos, kurią ES lyderės jau šian-
dien neformaliai vadina ‘pirmojo
šeimos rato’ šalimi. Ne atsižvelgiant
į mūsų fizinį dydį, šiame rate mes esa-
me dideli, gal net istoriškai didžiau-
si, lyginant pagal dabartinę įtaką
Euroatlantinės šeimos sprendimams.

Ir ši įtaka nuolat auga ir augs, žinoma, jeigu šioje šei-
moje ir toliau išliksime aktyvūs, iniciatyvūs, kū-
rybingi ir nenuilstamai kovosime už Lietuvos inte-
resus”.

Politikas taip pat sako, kad tai nereiškia, jog vis-
kas, kad gimsta Briuselyje, mums yra priimtina, ta-
čiau tikėtis, kad vertybes bei Lietuvos interesus ap-
ginsime būdami periferijoje, yra naivu. „Bendras ver-
tybes galime žymiai efektyviau išsaugoti tik būdami
pirmame šeimos rate. Puiku, kad Astravo boikotą pa-
rėmė kaimynai lenkai, tačiau kovą prieš šį monstrą
laimėsime tik tada, kada mus parems ir Berlynas. Jei
pažvelgtume į Lietuvos partinį žemėlapį pagal reiš-
kiamą paramą ES, tai pamatytume labai liūdną
vaizdą. Iš pagrindinių partijų tik mes buvome nuo-
seklūs ES integracijos šalininkai. Kitos partijos daž-
nai tiesiog nedrįso prieštarauti mūsų brėžiamai už-
sienio politikai. Tačiau jei mes susiskaldysime, savo
politikoje pasuksime eksperimentų keliu, prarasime
politinę lyderystę ir pasitikėjimą europinėje politikoje,
o tai gali turėti labai rimtas pasekmes visos valsty-
bės, o gal ir visos ES politikai”, – sako Ž. Pavilionis. 

Politikas savo požiūrį paremia popiežiumi Pran-
ciškumi, kuris mano, jeigu ES, susidurdama su da-
bartinėmis krizėmis, nesugebės atnaujinti savo
bendruomenės vieningumo, pralaimės ir praleis is-
torinį šansą dėl savo ateities. Popiežius įspėja, kad
siauros, nacionalistinės darbotvarkės šiuo metu
ardo drąsias Europos tėvų kūrėjų svajones. Anot jo,
ekstremistų ir populistų grupės randa derlingą dir-
vą daugelyje šalių, protestas tampa jų politinės ži-
nios esme. Politikams reikia tokios lyderystės, kuri
apeliuotų ne į žmonių emocijas, o būtų vedama dva-
singumo, subsidiarumo principo ir vykdytų tokią po-
litiką, kuri leistų ES vystytis harmoningai. 

Neatsisakykime Europos misijos. Neišduokime
savo pašaukimo, – kviečia Ž. Pavilionis, kurio nuo-
mone Amerikos lietuviai pasitiki.  

Po mano pamąstymų „Draugo”
balandžio 19 d. laidoje išsivystė
lyg ir diskusija dėl prof. Vytauto

Radžvilo požiūrio į Europą. 2018-05-15
„Drauge” Vitalija Dunčienė, remda-
masi kai kuria žiniasklaida, paskel-
bė žinią, neva šis profesorius už savo
kritišką nuomonę Europos Sąjun-
gos atžvilgiu atleistas iš darbo Vil-
niaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų institute
(TSPMI). Kadangi TSPMI internetiniame puslapy-
je jo pavardė skelbiama tarp darbuotojų, kreipiau-
si į TSPMI atstovą žiniasklaidai Dominyką Ka-
minską ir gavau tokį atsakymą: „Profesorius Radž-
vilas nėra atleistas iš darbo, šiemet baigiasi jo kon-
kursinis įdarbinimas, todėl jam yra pasiūlyta nau-
ja darbo sutartis”.

Bet rašau ne tik dėl to, kad patikslinčiau minė-
to profesoriaus padėtį, noriu ir plačiau pasisakyti dėl
mūsų santykio su Europos Sąjunga. Lietuvoje gali-
ma turėti kitokią nuomonę, bet mano ir p. Vitalijos
pasvarstymai yra viena (mes galim sau leisti obal-
sį „Lietuva – lietuviams”, „Amerika – amerikie-
čiams”), o profesoriaus, dėstančio valstybiniame uni-
versitete ir formuojančio jauno Lietuvos Respubli-
kos piliečio nuomonę, atsakomybė yra visai kita. Ga-
limas dalykas, kad kai 2003 m. gegužės 10–11 d. Lie-
tuvoje vyko referendumas dėl Lietuvos stojimo į Eu-
ropos Sąjungą, V. Radžvilas balsavo prieš arba pro-
testuodamas iš viso nedalyvavo balsavime (nežinia,
kurioje savo pažiūrų – komjaunuolis-sąjūdininkas-
liberalas-tautininkas – stadijoje jis tuomet buvo). Ir
turėjo tokią teisę. Referendume dalyvavo 63, 37
proc. Lietuvos piliečių; 91 proc. iš atėjusių pasisakė
„už”, 8 proc. – „prieš”. Labiausiai Lietuvos narystei
Europos Sąjungoje priešinosi lenkiško Šalčininkų
rajono gyventojai – čia „ne” pasakė 20,60 proc. rin-
kėjų. Patys neaktyviausi rinkėjai buvo Visagine, kur
gyvena rusakalbiai Lietuvos piliečiai – į rinkimus
atėjo 37,32 proc. rinkėjų. 2004 m. gegužės 1 d. Lietu-
va tapo Europos Sąjungos nare, Lietuvos asocijuo-
tą sutartį su Europos Sąjunga pasirašė tuometinis
prezidentas A. M. Brazauskas.

Prof. V. Radžvilas ir kaip aukštosios mokyklos
dėstytojas gali turėti kritišką nuomonę apie Euro-
pos Sąjungą, bet studentai pasigedo alternatyvios
nuomonės. 2017 m. pavasarį devyni studentai ma-
gistrantai atkreipė administracijos dėmesį, kad šio
profesoriaus euroskeptiška nuomonė jiems yra pri-
valoma nepagrįstai ir paprašė pakeisti prof. V.
Radžvilo dėstomo kurso „Europos idėja: tapatumai
ir reprezentacijos” statusą į pasirenkamąjį. TSPMI
administracija šį studentų prašymą patenkino. Pro-
fesorius ėmė skųstis, kad su juo norima susidoroti,
kad „tam tikra grupelė jį bando išstumti iš institu-
to”, o studentų kritika yra kliedesiai. Profesorius
rado užtarėjų. Ši diskusija vyksta jau visi metai. 

Neigiamai profesoriaus paskaitas įvertinusios
studentų grupės atstovė, VU TSPMI magistrantė Ieva
Galkytė „15min.lt” sakė, kad priežasčių parašyti pra-
šymą, kuris instituto administracijai buvo įteiktas
dar prieš egzaminus, buvo nemažai. „Pirmiausia, šis
dalykas buvo padarytas privalomuoju. Tai buvo to-
kie eksperimentiniai metai, nes prieš tai jis buvo pa-
sirenkamasis ir mes buvome pirmoji karta, kuri tu-
rėjo jį kaip privalomąjį. Kursas turėjo dešimt kreditų,
o tai, iš tiesų, yra daug. Dešimt kreditų iš trisde-
šimties. Jis turėjo vieną atsiskaitymo būdą, kuris
buvo egzaminas. Vieno egzamino vertinimas turė-
jo nulemti mūsų balą”, – pasakojo studentė. Ji pri-
dūrė, kad tiek kreditų turintys kursai dažniausiai
būna vertinami pagal kelis kriterijus, o ne vieno eg-
zamino būdu. „Mums užkliuvo ir kurso turinys”, –
sakė I. Galkytė. „Dėstytojas turi savo poziciją ir mes
ją gerbiame. Jis tą poziciją reiškia viešojoje erdvė-
je ir mes skaitome jo straipsnius, įdomu paskaity-
ti, ką jis rašo, ką mano apie Europoje vykstančius
procesus, tačiau kurse labai dažnai buvo kalbama
apie dalykus, kurie nėra susiję su Europos idėjos is-
torija... Buvo kalbama, kad Europos Sąjunga yra žlu-
gusi, nėra reikalo pulti jos gelbėti, tuščiai ginčytis,
ar verta iš jos išstoti... Buvo kalbama, kad Europos
Sąjunga yra biopolitikos projektas, skirtas valdyti
nemąstančius individų kūnus. Ir galų gale paskutinę
paskaitą dėstytojas pasakė, kad pagrindinis kurso
tikslas buvo parodyti, kodėl Europos Sąjunga jau žlu-
go, ir padėti mums teorinius pagrindus, kad galė-
tumėm orientuotis, kai jau bus suprasta, kad šis pro-
jektas žlugo”. 

Pasipriešinusieji studentai vėliau patyrė pro-
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Už ir prieš Europą
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Lietuvos ambasadoje

Tokijuje buvo pristatyta Lie-

tuvos valstybės atkūrimo

100-mečio proga pirmą

kartą japonų kalba išleista

Lietuvos istorikų parašyta

„Lietuvos istorija”.

Šio įvykio proga Lietuvą su
atkurtos valstybės jubiliejumi
sveikino Japonijos-Lietuvos
draugystės parlamentinės ly-
gos prezidentas Hidrofumi Na-
kasone ir buvusi Japonijos am-
basadorė Lietuvoje Kazuko Shi-
raishi.

„Šiandien japonai  žino apie
Lietuvą daugiausia dėl buvusio Japonijos diplomato
Lietuvoje Čijunės Sugiharos žygdarbio gelbstint žy-
dus Antrojo pasaulinio karo metais.

Tikiuosi, kad ši knyga padės atrasti daug įdomių
Lietuvos istorijos momentų ir sudomins ne tik aka-
deminę bendruomenę, bet ir į Lietuvą keliaujančius Ja-
ponijos turistus, lankančius Sugiharos namą-memo-
rialinį muziejų Kaune”, – sakė šiuo metu Japonijoje be-
silankantis Lietuvos užsienio reikalų viceministras Da-
rius Skusevičius.

Knygą išleidusios „Akashi Shoten” leidyklos
prezidentas Michimasi Oe tikisi, kad „Lietuvos isto-
rija” japonų kalba susilauks didelio Japonijos skaity-
tojų dėmesio, šią knygą įsigys daugelis Japonijos uni-
versitetų ir bibliotekų. Apie „Lietuvos istorijos” ypa-
tumus renginio dalyviams pasakojo ir į klausimus at-
sakė vienas knygos vertėjų, Tokijo universiteto dok-
torantas Hisachi Shigemtasu.

Renginyje dalyvavę Japonijos politikos, akade-
minės bendruomenės, kultūros ir nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai, diplomatai ir žurnalistai taip pat
domėjosi pirmą kartą Lietuvos ambasadoje Japoni-
joje eksponuojamais senaisiais Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės bei Abiejų Tautų Respublikos – Lenki-
jos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
žemėlapiais.

Laikotarpį nuo Lietuvos vardo pirmojo paminė-
jimo Kvedlinburgo analuose 1009 metais iki Lietuvos
tapimo visateise Europos Sąjungos nare 2004 metais
apimančios knygos autoriai – Vilniaus universiteto prof.
Alfredas Bumblauskas, Vytauto Didžiojo universite-
to prof. Antanas Kulakauskas, Lietuvos edukologijos
universiteto docentas dr. Mindaugas Tamošaitis ir jos
sudarytojas, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos am-
basadorius ypatingiems pavedimams prof. Alfonsas
Eidintas. URM info

„Lietuvos istorija” pirmą kartą išleista japonų kalba

,,Lietuvos istorijos” japonų kalba pristatymas Lietuvos ambasadoje Tokijuje
(iš k.): ambasadorius Gediminas Varvuolis, Japonijos – Lietuvos draugystės par-
lamentinės lygos prezidentas  Hidrofumi Nakasone, LR užsienio reikalų vice-
ministras Darius Skusevičius ir leidyklos ,,Akashi Shoten” prezidentas Michi-
masi Oe. LR ambasados Tokijuje nuotr. 
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TELKINIAI

Mūsų sambūriui – jau penkti me tai. Pa-
vasarį, po Velykų, suvažiuoja JAV Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) Housto no
apylinkės nariai su mažais ir pa au gusiais
vaikais į vieno iš narių sodybą.

Jaunimui surengiama programa
džiugina ne tik žaidimais, var-
žybo mis bei margučių ridenimu,

bet dar ir paslapčia augmenijoje atsi-
randančių velykinių kiaušinių radi-
niais.

Programoje yra buvę ratelių su
dainomis, Velykės (Velykų  močiutės)
pasakojimų ir dovanėlių, margučių
puošimo tradicijų ir susipažinimo su
įvairių tautybių papročiais.

Pirmaisiais metais šventė turėjo
meksikietišką atspalvį. Daugelio metų
Bendruomenės pirmininkė Liuda Flo-
res anūkėliams padedant suklijavo
milžinišką piñata – kiau šinį. Tą kiau-
šinį reikėjo sudaužyti, kad  iškristų
viduje esančios dova nėlės.

Šiais metais savanorė mokytoja
Rūta Aldonytė vedė didžiausio visų su-

sidomėjimo sulaukusią vilnos vėlimo
klasę. Susibūrė ne tik mergai tės, bet ir
berniukai bei suaugusieji. Rūta parū-
pino įvairių spalvų išpašytos vilnos,
odos „siūlų” bei karolių kiekvieno in-
dividualiai  užbaigtam kūriniui. Visi
džiaugėsi išmokę naujo meno.

Rimtojoje susibūrimo dalyje svei-
kinimo   žodį tarė garbės konsulas Wil-
liam Altman. Toliau buvo įteiktos Da-
nutės ir Tomo Didion dovanos. Jie, ne-
galėdami patys dalyvauti, suruošė
siuntinį mokslinės medžiagos mūsų
mokiniams, kuri buvo įteikta moky-
tojai Zitai Dubauskaitei-Lim. Labai
ver tingas senų Lietuvos istorinių že-
mėlapių rinkinys iš Vilniaus univer-
siteto bibliotekos buvo paskirtas Hous-
tono LB ir įteiktas Bendruome nės pir-
mininkei Danguolei Altman, jos globai.

Dalyviai dėkojo Zitai ir Gino Lim,
kurių sodyboje buvome susi rin kę, už
jų nuoširdumą.  Džiaugėmės galėję
pabendrauti ir surasti progą jaunimo
šventei.

Regina Malcanaitė-Petrauskienė

RIMA SINKEVIČIENĖ

Sužydi gėlės ir atgyja gamta, / O su
pavasariu ateina šventė, / Pati gra-
žiausia – Motinos diena.

Net du šeštadienius Čikagos li-
tuanistinėje mokykloje (ČLM)
vaikų šypsenos, gėlės, dova-

nos, šokiai ir dai nos buvo skirtos pa-
čiam brangiau siam žmogui žemėje –
Mamai.

Gegužės 5 d. nuo pat ryto į mo kyklą
skubėjo ne tik mokiniai, bet ir mamy-
tės. Tądien visi mažesnieji svei kino
mamas. Lituanistinės mo kyklos ma-
žesnieji ilgai ir nuoširdžiai ruošėsi šiai
šventei. Mažieji mokytojams vadovau-
jant paruošė dovanėles mamytėms.
Vaikučiai jas ruošė su didžiausia mei-
le ir nuoširdumu, nes dovanėlės juk –
mamytėms! Visose šventėse skambėjo
muzikos mokytojos Evelinos Karalienės
išmokytos dainelės, kurios šildė ma-
myčių šir dis. O šokių mokytojų Onutės
Cvili kienės ir Rasos Stanevičienės iš-
mo kyti šokiai ne tik pralinksmino ma-
 mytes, bet ir pakvietė kartu šokti. Ma-
žieji pasakė mamytėms pačius nuošir-
džiausius linkėjimus, dovanojo savo
rankytėmis darytas dovanėles ir gėles...

Nors už lango lijo lietus ir buvo šal-
ta, tačiau mokykloje nuotaika bu vo
puiki! Gegužės 12 dieną mokiniai vėl

sveikino savo mamytes, močiutes su
Mamos diena, dovanojo joms gra žiau-
sius poezijos posmelius, dainas, šo-
kius, savo rankomis padarytus darbe-
lius, gėles. Mamų šventė vyko jaukio-
je Čiurlionio galerijoje, kuri buvo iš-
puošta gėlėmis, karpiniais, žydinčiais
medžiais. Nors kiekvienai klasei buvo
skirta tik pusė valandos, bet mokyto-
jų išradingumas ir  profesionalumas
įrodė, kad ir per tokį trum pą laiką įma-
noma parodyti programą, kuri suvir-
pintų ne vieną širdį ir sudrėkintų ne
vienas akis. Pade da mi muzikos mo-
kytojų Evelinos Kara lienės ir Dalės
Gedvilienės mokinu kai dainavo dainas
mylimoms ma mytėms, o šokių moky-
toja Nijolė Pu pienė ir muzikė Geno-
vaitė Razumie nė pristatė mamoms šo-
kius, skirtus šiai progai.

Šventė baigėsi sudainavus tradi ci-
ne jau tapusią dainą „Tuk tuk, širdele”
ir įteikus mamoms po rožę bei savo
rankomis pagamintą atvirutę. 

Gera matyti laimingas mamas,
besišypsančius vaikus. Norisi, kad
šventė niekada nesibaigtų!.. Būkite
laimingos ir sveikos, mielos mamos!
Linkime jums sėkmės, stiprybės, ener-
gijos ir kantrybės auginant ir auklėjant
mūsų ąžuoliukus ir liepaites! 

Rima Sinkevičienė – 
5 skyriaus mokytoja

Houstono lietuvių pavasario šventė Pavasaris – gražiausias metų laikas

ČLM archyvo nuotraukos

Rūta Aldonytė moko jaunimą vilnos vėlimo meno.  A. Krygerio nuotraukos

Regina Petrauskienė (d.) pirmininkei Danguolei Altman ir garbės konsului William Altman
įteikia žemėlapių rinkinį.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Gegužės 16 dieną Prezidento Valdo Adamkaus bib-
liotekoje-mu ziejuje iš Jungtinių Amerikos Valsti jų at-
vykusi rašytoja Eglė Juodvalkė įteikė tradicinę savo
tėvo Antano Juod val kio stipendiją. Ši stipendija, ku-
rios tikslas – remti rezistencijos kovų ir partizaninio
pasipriešinimo dalyvių palikuonis, gabius, gerai be-
simo kan čius studentus, skatinti juos aktyviau daly-
vauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje skiriama
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) humanitarinių ir
socialinių mokslų sričių istorijos, filologijos, etnolo-
gijos, filosofijos, teologijos, menotyros, sociologijos,
politologijos ir teisės krypčių studijų studentams.

A. Juodvalkis gimė 1912 metais Jurgiškiuose,
Zarasų apskrityje. 1932 m. jis baigė Zarasų
aukštesniąją komercinę mokyklą. 1934–1938

m. studijavo VDU ekonomikos mokslus, 1936–1940 m.
buvo Taupomųjų kasų vertybinių popierių skyriaus
vedėjas, priklausė Jaunosios Lietuvos sąjungai, va-
dovavo vienam iš šios sąjungos skyrių. 1936–1960 m.
A. Juodvalkis buvo korporacijos Neo-Lithuania val-
dybos pirmininkas. Per okupacijas jis dalyvavo pog-
rindinėje veikloje, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 

1949 m. jis atvyko į Ameriką, gy veno Čikagoje,
buvo aktyvus Ameri kos lietuvių tautinės sąjungos
(ALTS) narys, Pasaulio Lietuvių Bend ruomenės
(PLB) sekretorius, dalyvavo Amerikos lietuvių ta-
rybos (ALT’o) veikloje. A. Juodvalkis bendradarbiavo
spaudoje, rašė straipsnius  „Dar bininke”, „Dirvoje”,
„Drauge”, „Nau jojoje viltyje”, „Tėviš kės žiburiuose”.
A. Juodvalkis mirė 2003 metais. Po jo mirties buvo
įsteigta jo vardo sti pendija iniciatyviems, gabiems
studentams remti ir skatinti.

Šių metų stipendija paskirta Elvinai Baužaitei
ir Viktorui Bilotui. Savo veikla, gyvenimu, aktyvu-
mu abu šie studentai yra išties ypatingi, ir tai buvo
pabrėžta stipendijų įteikimo renginyje.

Elvina Baužaitė – prie lovos ligos prirakinta, bet
itin stiprios dvasios mergina, kuri šiuo metu jau bai-
gia antrą teatrologijos magistrantūros programą. Ji
yra parašiusi dešimtis straipsnių ir interviu, išlei-
dusi še šias savo poezijos knygas. Dabar jos sveikata
yra pablogėjusi, mergina gydoma reanimacijoje,
tad apdovanojimą V. Adamkaus bibliotekoje-mu -

Antano Juodvalkio stipendija – ypatingiems studentams

Eglė Juodvalkė (antroji iš k.) su E. Baužaitės tėvais ir V. Bilotu (d.). A. Antanaičio nuotraukos

Nuo 2010 m. iki dabar rengiami E. Baužaitės au-
torinių knygų pristatymai, kūrybos skaitymai Mai-
ro nio lietuvių literatūros muziejuje, Kauno meni-
ninkų namuose, Vilniaus mokytojų namuose, Vil-
niaus Šv. Ka zimiero bažnyčioje, VDU Kauno bo tani-
kos sode, memorialiniame rašytojo Thomo Manno
muziejuje ir ki tose vietose. 

A. Baužaitė taip pat yra Lietuvos vaikų pasakos
vertinimo komisijos narė, „Kaunas – Europos kul-

tūros sostinė” 2020 m. pro-
jekto įgyvendinimo sava-
norė, pernai buvo socia-
linio projekto „Ypatingas
grožis” dalyvė. 2016 me-
tais jai buvo įteikta VDU
Garbės profesoriaus Bro-
niaus Vaške lio vardinė
stipendija, pernai ji gavo
VDU garbės vardo sti-
pendiją.

* * *

Antrasis stipendi-
ninkas Vikto ras  Bilotas
gimė tremtyje, jo tėvas
yra lietuvis, o motina –
rusė. Lietuviškai jis iš-
moko savarankiškai  iš
tėvo turėto vadovėlio, kai
tik pa baigė mokyklą. Jis
yra baigęs Sibiro techno-
logijos instituto miško
ūkio fakultetą Krasno-
jarske, 2005 metais Peter-

burge įsigijo teologijos bakalauro laipsnį, o 2011
metais tapo Griga liaus universiteto Romoje bažnyčios
istorijos licenciatu.

Studijuodamas Romoje, V. Bilo tas tyrinėjo ir lie-
tuvių jėzuitų misiją Sibire Nikitos Chruščiovo laikais,
dirbo Romos, Vilniaus ir Tomsko archyvuose.
2011–2014 metais jis dėstė bažnyčios istoriją Novosi-
birsko katalikų seminarijoje, o nuo 2015 metų yra
VDU Katalikų teologijos fakulteto doktorantas, taip
pat projekto „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo,
esančio Sibire paieška, sklaida ir sugrąžinimas”
(„Lietuvių Sibiriada”) vadovas ir pagrindinis vyk-
dytojas, tyrinėjęs šią temą Pe terburgo, Tomsko, Ir-

pabaigos – XX a. pradžios išeiviją iš Lietuvos Sibire. 
Pasak V. Biloto, šis projektas yra labai aktualus,

nes padeda geriau pažinti XIX a. Lietuvos ir Sibiro
lietuvių diasporos visuomenę, kuri yra nepelnytai
pamiršta. Įgyvendinant jį, Lietuvos valstybės isto-
rijos archyvas ir VDU Išeivijos institutas įgyja ne-
spausdintų ir neprieinamų Lietu voje dokumentų, ku-
rie prisideda prie XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
Sibiro lietuvių (ne tik priverstinių mig rantų, trem-
tinių, bet ir profesionalų, savanorių, emigrantų) li-
kimų tyrimo ir pažinimo Lietuvoje. Šie dokumentai
tarnauja ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
renginiams. Savo projektą „Misija Sibiriada” V. Bi-
lotas tęsia ir šiais metais, gegužės pabaigoje jis vėl
išvyksta į Sibirą. 

A. Juodvalkio stipendijų įteikimo metu Eglė
Juodvalkė jautriai kalbėjo apie savo tėvą, jo skiepytą
lietuvybę savo vaikams, įvairiapusę veiklą. Rašytoja
atsivežė ir dokumentą – 2002 metais, kai jos tėvas mi-
nėjo savo 90-ąjį gimtadienį jo rašytą padėką, iš ku-
rios matyti, kiek A. Juodvalkis aukojo išeivijos or-
ganizacijoms, kaip gražiai jis kalbėjo apie skolą Lie-
tuvai.

„Mano 90-mečio proga vaikai Eglė ir Uosis su šei-
momis surengė pietus ir pabendravimą š. m. rugp-
jūčio 10 d. ‘Seklyčioje’, Chicagos Marquette Parke. Da-
lyvavo didokas būrys giminių, draugų, rašto žmonių,
lietuvių visuomenės veikėjų. Mane labai nudžiugi-
no dalyvių skaičius ir parodytas dėmesys mano as-
meniui, nors jau pastaruosius kelerius metus akty-
viai nesirodau spaudoje ir visuomeninėje veikloje.

Mano labai trumpas ir kuklus pa sireiškimas Lie-
tuvos gyvenime (okupacijų metais rezistencinėje
veikloje) plačiau atsiskleidė išeivijoje. Tai joks nuo-
pelnas, o tik mažytė skolos dalis, atiduota Nepri-
klausomai Lie tuvai už suteiktą mokslą ir šviesesnį
gyvenimą”, – rašoma padėkoje.

A. Juodvalkis rašo, kad anksčiau gautų premijų
nepanaudojo savo ar šeimos reikalams, bet grąžino
 visuo menei, įstodamas nariu į įvairius fondus, rem-
damas kultūrinę, visuome ninę ir švietimo veiklą. Su-
kakties proga gautas pinigines dovanas jis taip pat
grąžino lietuvių išeivijos dirbamų gerų darbų para-
mai ir skyrė kelioms organizacijoms – Lietuvos par-
tizanų globos fondui, Almos Adamkienės fondui, „Vai-
kų vilčiai”, „Draugui”, „Dirvai”, „Amerikos lie tu-
 viui”, „Lietuvių balsui”, „Tėviškės žiburiams”, radijui
„Margutis 2”, taip pat kitoms lietuvių organizacijoms.

E. Baužaitės motinai Zitai Baužienei premiją įteikia (iš k.) E. Juodvalkė, VDU profesorė Da-
lia Kuizinienė ir Išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius.

ziejuje atsiėmė jos tėvai Artūras ir Zita Baužos. 
E. Baužaitė yra filologė, ji VDU Humanitarinių

mokslų fakultete studijavo literatūros ir spaudos
mokslus ir įgijo literatūrologės kvalifikaciją, taip pat
VDU Menų fakultete įsigijo menotyrininkės specia-
lybę. Nuo 2015 m. ji rašo straipsnius „Literatūroje ir
mene”, „Nemune”, „Kultūros baruose”, „Krantuose”,
taip pat interneto kultūrinėje žiniasklaidoje. 

Mergina yra išleidusi poezijos rinkinius „Juoda
spindinti rožė”, „Balta skaisti rožė”, „Raudona my-
linti rožė” (knyga ir kompaktinė plokštelė), taip pat
„Prisimink (esu)”, eseistinio pobūdžio prozos tekstų
rinkinį „Aš ir tu – tas pats žmogus”, apysakaitę vai-

kams „Pasaulis po persiku”, pjesę „Širdies laikas”,
kuri buvo išversta į prancūzų kalbą ir pastatyta Kau-
no Jėzuitų gimnazijos 7–11 kl. moksleivių (mokyto-
ja Vykinta Bukauskaitė-Šaulytė). 2015 metais Alytuje
vykusiame tarptautiniame konkurse Festival In-
ternational de Théâtre Francophone Lycéen ji pelnė
poetiškiausio pasirodymo apdovanojimą.

kutsko, Krasno jarsko ir Minsko archyvuose.
Šis projektas pradėtas 2016 me tais ir skatina

vertingų istorinių dokumentų Sibire paiešką ir at-
gabenimą į Lietuvą. Per pastaruosius dvejus metus Si-
biro archyvuose rasta ir į Lietuvos valstybės istorijos
archyvą perduota 1679 vienetai istorinių do kumentų
kopijų ir nuotraukų, pasa kojančių apie XIX amžiaus
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Atkelta iš 1 psl.

Chorą sudarė keli ansambliai. Dainavo
,,Sostinės balsų” choras, kuriame buvo septyni
dainininkai, dainavę Dainų šventėje Čikago-
je 2015 m., kartu su 10 dainininkų iš Madiso-
no apylinkių, kurie yra nelietuviai, bet buvo
gerai paruošti dainuoti lietuviškai. Chore
taip pat dainavo svečiai iš Kansas City mies-
to, taip pat Čikagos ,,Dainavos” ansamblis, ku-
riam priklauso keli kompozitoriaus šeimos na-
riai. Chore dainavo ir pavieniai dainininkai iš
St. Paul, Clevelando ir Silver Springs, Mary-
land, miestų. Visas mišrus choras pirmą kar-
tą dainavo tik koncerto išvakarėse. Madisone
,,Sostinės balsų” chorą ruošė choro vadovas
Michael Etzwiler, o Čikagoje repeticijas vedė
Martynas Matutis. Repeticiją koncerto išva-
karėse su visais choristais pirmą kartą vedė
pats kompozitorius. Jis choristus įkvėpė, kaip
reikia tinkamai perduoti jaudinančius kanta-
tos žodžius, kuriuos parašė vilnietė Rugilė
Kazlauskaitė. Repeticijoje dalyvavo Washing-
tono universiteto profesorius Guntis Smid-
chens, kuris sekė dainavimą rankose laikyda-
mas kantatos libretą. Kitą dieną profesorius kal-
bėjo MSVC organizacijos puotoje. Ten profe-
sorius, knygos ,,The Power of  Song” (Dainos ga-
lia) autorius, dalyviams, kurių buvo daugiau
kaip 90, kalbėjo apie muzikos vaidmenį pačio-
je dainuojančioje revoliucijoje.  

Beje, koncerto dieną vykusią paskutinę
kantatos repeticiją pačiame kapitolijuje turėjo
progos išgirsti ir tuo metu buvę svečiai bei poil-
siautojai, atvykę apžiūrėti kapitolijaus pa-
stato.  

Koncertas prasidėjo sveikinimo ir padėkos
žodžiu, kurį tarė MSVC organizacijos iždi-
ninkas Ray Bandziulis. Po to buvo sugiedoti
Amerikos ir Lietuvos himnai. Nijolė Semė-
naitė-Etzwiler supažindino klausytojus su
Lietuvos pastangomis atkurti laisvę ir su dai-
nuojančios revoliucijos prasme.  

Kantata ,,Dainuojanti revoliucija” buvo su-
kurta 2015 m. Dainų šventei. Ten ji buvo atlikta
kartu su vaizdinėmis priemonėmis, iliust-
ruojančiomis įvykius, privedusius prie Ne-

„Dainuojanti revoliucija”
skambėjo Madisone

Įspūdingai skambėjo choras. Tim Mulholland nuotr.

priklausomybės atkūrimo 1990 m. Madisone dėmesio
centre buvo muzika. Įvadą kiekvienai kantatos daliai
lietuvių ir anglų kalbomis pateikė Jolanta Juozaitytė
ir Chris McAttee, MSVC organizacijos valdybos nariai.
Kai Chris McAttee pasakė, kad po 46 sovietų okupacijos
metų lietuviai taikingai atkūrė savo nepriklausomy-
bę, klausytojai audringai plojo. Didžiausia ,,Dainuo-
jančios revoliucijos” dovana klausytojams – jų jausmų
sužadinimas. Klausytojai į kiekvieną dalį reagavo su
dideliu entuziazmu. Patys dainininkai dar labiau iš-
gyveno žodžių ir muzikos grožį. Ne vieno akyse matėme
džiaugsmo ašaras. 

Štai keletas 
choristų pasisakymų: 

„Puikus įvykis. Mano širdis tebedainuoja”. „Nuo-
stabus savaitgalis. Džiaugiuosi, kad buvau jo dalimi”.

„Tai buvo didelis apdovanojimas”. „Visi, su kuriais kal-
bėjau, sakė, kad labai patiko”. „Išklausęs koncerto įra-
šo ‘YouTube’ pradėjau verkti, mane krėtė šiurpulys”.

Nelietuvių dainininkų
pasisakymai:

„Tikras džiaugsmas. Noriu ir toliau dainuoti lie-
tuviškai”. „Pradedu galvoti lietuviškai, nors nesu-
prantu”. ,,Mano širdis dar vis džiaugiasi ir tebevir-
pa!”.,,Pirma generalinė repeticija buvo tiesiog magiš-
ka. Iš tikrųjų viskas buvo magiška”.

Klausytojų pasisakymai:
„Nuostabus šeštadienis ir nepakartojami rengi-

niai”. „Buvo labai įdomus ir įspūdingas savaitgalis”.
„Tikrai nepamirštami prisiminimai ir išgyvenimai da-
lyvavus tokiuose nuostabiuose įvykiuose”.

Nijolė Semėnaitė Etzwiler su dainininke Ag -
ne Giedraityte.

MVSC prezidentė Daina Zemliauskaite Juo-
zevičienė.

Kompozitorius Kęstutis Daugirdas ir pianistė Sara Roltgen. Koncerto vedėjai Jolanta Juozaitytė ir Chris McAttee.
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„15min.lt” skelbia Linos Ever pokal -
bį su Lietuvos atlikėju ir kompo zi-
 toriumi Andriumi Mamontovu, ku-
 ris porai mėnesių su žmona ištrū ko
į Berlyną. Ir ne tik aplankyti čia jau
metus būgnus BIM akademijos Ber-
lyno filiale studijuojančio sūnaus,
bet ir pakoncertuoti bei pasi justi
berlyniečiu. 

Tarp kitų temų pokalbio dalyviai
kalba apie emigraciją ir išvyku-
siųjų bei liekančiųjų santykius.

Mat menininkas dalyvauja naujame te-
leviziniame projekte – misijoje „Pa-
saulio Lietuva”. Į žurnalistės klausi-
mą, kodėl jis, užuot ramiai leidęs lai-
ką Berlyne, rūpinasi pasaulio lietuvių
suvienijimu, jis atsako: „Kai keliauju
su koncertais, visada susitinku su to
miesto bendruomenės žmonėmis ir
mes visada paliečiame tas lietuviš-
kumo, lietuvybės temas. Tai pagalvo-
jom su prodiuseriais, kodėl to neįra-
šius. Mane skaudina, kad yra aki-
vaizdus susiskaidymas tarp Lietuvoje
ir už jos ribų gyvenančių lietuvių,
tad apie tai reikia kuo daugiau kalbė-
tis. Lietuvoje gyvenantys apie išva-
žiavusius sako ‘jie’. Išvažiavę apie li-
kusius irgi sako ‘jie’. O iš tiesų – visi
esame mes, visi esame tos pačios tau-
tos žmonės, tik gyvenantys skirtingo-
se pasaulio vietose. Ir nematau nieko
blogo net ir tada, jei dalis jų į Lietuvą
grįžta tik susitaisyti dantų. Žodis
emigrantas labai didina tą atskirtį, to-
dėl aš jo labai nemėgstu, nes iš tiesų
mes visi esame pasaulio lietuviai – tos
pačios tautos žmonės, gyvenantys skir-
tingose pasaulio vietose”. 

Mamontovas mano, kad ir dvigu-
bos pilietybės klausimas neturėtų būti
svarstomas, „tai turėtų būti duotybė
kiekvienam lietuviui. Pavyzdžiui, žy-
dai gali turėti kiek tik nori pilietybių,
bet kol jie yra Izraelio piliečiai, kol pa-
laiko šalies klestėjimą, valstybei jokio
skirtumo, kur tu gyveni. Mes turime
vienytis ne vien dėl savęs pačių, bet ir
dėl to, kad turime tokį nenuspėjamą
kaimyną rytų pusėje. Mūsų balsai iš
Lietuvos pasiektų gal ir nedaug žmo-
nių, bet jei pradėtų šaukti visame pa-
saulyje gyvenantys lietuviai, turintys
dvigubas pilietybes, juos privalėtų iš-
girsti tos kitos šalys, kurios įsiparei-
goja ginti savo piliečius. O mes, užuot
pažvelgę susiklosčiusiai situacijai į
akis, prisikuriame visokių neaiškių
baimių”. 

Menininko nuomone, iš Lietuvos
išvykstama ne vien dėl ekonominių

priežasčių. Žmonės nori palaikymo, pa-
skatinimo, o Lietuvoje yra dar daug ne-
gatyvumo, nenoro suprasti kitaip mąs-
tančius. Jis mano, kad tai sovietizmo
liekana: „Mes jau trisdešimt metų ne-
besame sovietmetyje ir vis dar neišsi-
vaduojame iš noro pasmerkti kitaip at-
rodančius, kitaip mąstančius, kitaip
kuriančius. Manau, kad labiausiai
žmonės bėga nuo tokio negatyvaus
požiūrio. O čia atvažiuoji, papasakoji,
kad ir kvailiausią idėją, ir visi sako
liuks, daryk, laukiam rezultatų. Pri-
pažinsiu, kad ir mane patį kartais tas
negatyvus emocinis fonas Lietuvoje
siaubingai slegia. Bet juk tą emocinį
foną mes patys sau susikuriam, ne
valdžia, ne politikai, tik mes patys”. 

Mamontovo nuomone, tik tada,
kai mes vienas kitą pradėsim palaikyti
ir nustosime vienas kitą vertinti nei-
giamai, mažiau bus ir išvažiuojančių.

„Reikia kovoti už smagesnį gyvenimą
Lietuvoje, o ne prieš emigraciją. Jei
mes daugiau dėmesio skirtume tiems
dalykams, už kuriuos verta kovoti, tai
tie dalykai, prieš kuriuos mes kovoja-
me, savaime pasitrauks”, – sako mu-
zikantas, svajojantis apie pasaulio pi-
liečio pasą: 

„Menininkas, net ir kuriantis savo
kalba, kurią supranta nedaugelis, yra
pasaulio pilietis. Menininkams būtina
keliauti. Kitų šalių pažinimas tave iš-
laisvina ir leidžia pažiūrėti iš visai ki-
tos perspektyvos į save, į savo draugus,
į savo namus. Menininkai visada at-
veža naujų idėjų, jie transformuoja
kitas kultūras į tautiečiams priimtiną
kalbą. Būtų išvis nuostabu turėti me-
nininko ar pasaulio piliečio pasą, su
kuriuo būtų lengviau keliauti. Tai
būtų lyg diplomatinis pasas meninin-
kams.” 

A. Mamontovas sako, kad dviguba pilietybė turėtų būti duotybė kiekvienam lietuviui. O jam pačiam būtų smagu turėti menininko ir
pa saulio piliečio pasą. Linos Ever nuotraukos

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas San
Paule praneša, kad gegužės 26–27 dienomis Ema
Klabin fondo muziejuje vyks konsulato ir Brazi-

lijos lietuvių bendruomenės organizuojamas festi-
valis „Labas!”. Jo metu San Paulo gyventojams ir
miesto svečiams bus pasiūlyta iš arčiau pažinti Lie-
tuvą – žymios San Paulo litvakų kilmės aristokratės
Emos Klabin šeimos gimtinę.  

Festivalio metu planuojama įvairių renginių: bus
eksponuojama Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus parengta foto paroda „Akimirkos. Iš Lie-
tuvos žydų gyvenimo”, vyks šiai progai iš Lietuvos

atvykusio rašytojo ir istoriko dr. Laimono Briedžio
knygos „Vilnius: City of  Strangers” pristatymas. Lie-
tuvių kalbą tyrinėjantis Brazilijos lingvistas prof. Ri-
cardo Xavier skaitys paskaitą „Lietuvių kalba indo-
europiečių kalbų šeimoje”, o Lietuvos generalinė kon-
sulė San Paule Laura Tupe pristatys šiuolaikinę Lie-
tuvą. 

,,Labas” svečiai turės galimybę pasigrožėti lie-
tuvių kilmės Brazilijos menininkės Helenos Kava-
liunas modernaus meno instaliacijomis, paskanau-
ti lietuviškų patiekalų, įsigyti Brazilijos lietuvių ga-
mintų suvenyrų bei dalyvauti tautodailės dirbtuvė-

se – pramokti kiaušinių marginimo, sodų vėrimo,
karpinių ir drožybos amatų.

Mažiesiems bus sekamos lietuviškos pasakos, o
muzikinę programą atliks lietuvių bendruomenės ko-
lektyvai – grupė „Laisvė”, tautinių šokių grupė
„Nemunas” bei kelionei į Dainų ir šokių šventę be-
siruošiantis „Rambynas”.

Festivalio metu Valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Kami-
lė Rupeikaitė pristatys Lietuvoje kuriamo Litvakų
kultūros ir tapatybės muziejaus projektą.

LR Užsienio reikalų ministerijos info

Brazilijos žmonėms – lietuvių festivalis ,,Labas”

Kvietimas į lietuvių festivalį ir Brazilijos menininkės Helenos Kavaliunas modernaus meno instaliacija. LR generalinio konsulato San Paule nuotr. 

Andrius Mamontovas svajoja apie pasaulio piliečio pasą
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje yra saugoma įdo-
mi ir, ko gero, didžiausia užsienyje esanti senųjų lie-
tuviškų muzikos įrašų kolekcija. Jau dabar paaiškė-
jo, kad joje yra unikalių, vienetinių įrašų. Taip tvirti-
na muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras,
Kauno technologijos universiteto profesorius Darius
Kučinskas, muziejuje besidarbuojantis jau beveik mė-
nesį.  

Laimėjęs įvairių sričių mokslinius tyrimus
bei profesinį tobulėjimą remiančio fondo Bal-
tic – American Freedom Foundation (BAFF)

stipendiją, jis atvyko į Balzeko muziejų pusmečiui
padirbėti čia sukauptame muzikos archyve. D. Ku-
činskas nori išsamiau susipažinti su čia saugomais
senaisiais muzikos įrašais, juos įvertinti, susiste-
minti ir suskaitmeninti. Profesoriaus tikslas – stu-
dijuojant archyvus atskleisti, kaip XX a. pradžioje į
JAV atvykę lietuvių muzikai siekė išsaugoti kultū-
rinę bei tautinę savimonę ir kaip ji kito, veikiama ne-
išvengiamo sąlyčio su čia gyvenančiais kitų tautų at-
stovais. 

Unikaliose plokštelėse – 
nežinomos istorijos atkarpos

Svečias pasakojo, kad jau pirmomis darbo ar-
chyve dienomis jį labai sudomino kelios plokštelės.
Jos įrašytos kitaip nei įprasta – ne abiejose, o tik vie-
noje pusėje. 

Ant vienos iš šių plokštelių parašyta, kad tai yra
Lietuvos politiko, visuomenės veikėjo, trečiojo Lie-
tuvos prezidento Kazio Griniaus (1866–1950) kalba,
pasakyta 1950 metais Vasario 16-osios proga, skirta
okupuotai Lietuvai. Kalbą sako ne pats K. Grinius
(neatmetama, kad jo sveikata jau nebeleido to daryti,
jis mirė praėjus keliems mėnesiams po šio įrašo), o
tuometinėje Amerikos lietuvių bendruomenėje gar-
sus aktorius  Antanas Rūkas. 

D. Kučinsko nuomone,  ši netradicinio dydžio –
20 colių skersmens plokštelė galėjo būti įrašyta ra-
dijo stotyje ir skirta transliacijai. Taip, kaip šis, bū-
davo įrašinėjami nekomerciniai, dažniausiai vie-
netiniai diskai, kuriuos paleisdavo ypatingomis
progomis. ,,Tai unikalus įrašas, kurį reikia atidžiai
perklausyti, iššifruoti ir restauruoti. Labai svarbu,
kad būtent šioje plokštelėje išlikęs tekstas yra au-
tentiškas. Jį transliavo ‘Amerikos balsas’ sunkiausiu
Lietuvai metu”, – sakė tyrėjas. Jis pridūrė, kad kol
kas neaišku, kur būtų galima rasti šiai plokštelei
klausyti pritaikytą aparatūrą. 

Kitose dviejose, standartinio 17 colių skers-
mens plokštelėse yra įrašytos dar dviejų garsių to
meto išeivijos visuomenės veikėjų kalbos. Vienoje –
Karolio Žalkausko (1892–1961), Nepriklausomos Lie-
tuvos teisininko, politinio veikėjo kalba, pasakyta
1955 metais Vasario 16-osios proga. Tuo metu šis žmo-
gus gyveno Vokietijoje, todėl įrašas padarytas Štut-
garto mieste. 

Trečias profesoriaus dėmesį atkreipęs įdomus
įrašas – Juozo Audėno (1898–1982), Lietuvos pasi-
priešinimo judėjimo dalyvio, Vyriausio Lietuvos iš-
laisvinimo komiteto (VLIK’o) nario, buvusio Ne-
priklausomos Lietuvos žemės ūkio ministro kalba,
pasakyta 1966 metais Amerikoje.  

D. Kučinskas sako nežinantis, ar šiose plokšte-
lėse įamžintos kalbos yra išlikusios rašytinie forma,
ar išsaugotos kokiuose nors archyvuose. Tačiau
kad ir kaip būtų, garsiniai įrašai yra vertingi, nes
juose išsaugotos ne tik šių žmonių pasakytos min-
tys, bet ir gyvas kalbėjimas. ,,Labai svarbu šiuos uni-
kalius įrašus suskaitmeninti ir paskelbti muziejaus
internetiniame puslapyje, kad jie būtų pasiekiami ir
tyrėjams, ir plačiajai visuomenei”, – sakė D. Ku-
činskas. 

Radinys – dvarų orkestrų repertuaras

Kokių dar netikėtų radinių per pirmąjį savo dar-
bo mėnesį  muziejuje pavyko aptikti D. Kučinskui?
Tai Balzeko lietuvių kultūros muziejuje saugomas

kompozitoriaus Antano Pociaus (1884–1953) archy-
vas. Po kompozitoriaus mirties šešios didelės dėžės
jam priklausiusių knygų, natų, rankraščių pateko į
muziejų.  Tai A. Pociaus asmeninės bibliotekos da-
lis, kurioje buvo to meto naujausia Amerikoje išleista
Muzikos enciklopedija, taip pat sukaupta muzikos is-
torijos knygų, vadovėlių. 

Vienas iš jų – Varšuvoje išleistas kompozitoriaus,
dirigento ir pedagogo Zygmunto Noskowskio para-
šytas harmonijos studijų vadovėlis. Iš šios knygos
(ankstesnės laidos) mokėsi ir Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis.  D. Kučinską labai sudomino tarp
rankraščių rastas ne A. Pociaus ranka rašytas natų
sąsiuvinis be viršelių. Jo manymu, sąsiuvinyje yra
užrašytas dar XIX a. pabaigoje Lietuvoje veikusių
dvarų orkestrų repertuaras. 

Dar vienas intriguojantis radinys – dėžė namų
gamybos kino filmų – begarsių ir garsinių juostų, ku-
riose, tikėtina, gali būti užfiksuota unikalių istori-
nių kadrų.  

Muziejuje – pusė pasaulyje
rastų lietuviškų ritinėlių

Tačiau didžiausias profesoriaus dėmesys yra
skirtas ypatingiems muziejaus muzikos archyvuo-
se saugomiems įrašams – lietuviškos muzikos riti-
nėliams pianolai (savaime grojančiam pianinui). Pro-
fesorius yra šių unikalių muzikos įrašų – ri-
tinėlių tyrinėjimo pradininkas Lietuvoje.
Prieš kelerius metus lankydamasis Čikagoje,
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre jis pa-
matė dėžę, prikrautą ritinėlių, kuriuos tąsyk
tik nufotografavo. Grįžęs į Lietuvą išsiaiš-
kino, kad net tuo metu ką tik išleistoje 2007
metų lietuviškos muzikos enciklopedijoje ne-
užsiminta apie lietuviškos muzikos ritinėlius
pianolai. O pasirodo, jie buvo leidžiami tik
JAV, kur būrėsi didelė lietuvių bendruome-
nė. Lietuvoje apie ritinėlius pianoloms ne-
buvo žinoma iki XXI amžiaus. 

Šie ritinėliai – tai iki 15 metrų ilgio sie-
kiantys popieriaus rulonai su skylutėmis.
XX a. pradžioje sukonstruotas instrumentas
pianola galėjo virtuoziškai atlikti bet kurį
jame ,,užprogramuotą” kūrinį. Šios perfo-
ruoto popieriaus juostelės taip paplito Ame-
rikoje ir visame pasaulyje, kad pagal JAV
pardavimų statistiką nusileido tik pasauli-
nei automobilių prekybai. 

,,Svarbu tai, kad lietuviai Amerikoje taip
pat ėmėsi iniciatyvos ir išleido nemažai lie-
tuviškos muzikos ritinėlių. To meto leistuose
kataloguose nuolat buvo minimi tik kelių
JAV tautinių bendruomenių muzikos įrašai,
tarp jų – ir lietuviški”, – sakė D. Kučinskas.

Pagal profesoriaus parengtą lietuviš-
kų ritinėlių katalogą, jų buvo išleista dau-
giau nei 400, bet iki šių dienų išliko tik pusė.
Kur gali būti dar 200 lietuviškų įrašų riti-
nėlių – nežinia. Ar jie jau sunykę, ar tebe-
laukia, kol bus surasti, galima tik spėlioti.  

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje yra
saugoma turtinga tokių lietuviškų įrašų kolekcija –
iš viso daugiau nei 100 ritinėlių su skirtingais kū-
rinais. D. Kučinsko teigimu, daugumoje ritinėlių yra
įrašyta liaudies muzika. Tačiau yra ir profesionalios
muzikos – kompozitorių J. Žemaičio, M. Petrausko,
V. Kudirkos, S. Šimkaus, A. Aleksandravičiaus ir kitų
lietuviškos muzikos kūrėjų įrašų, kurie yra unika-
lūs vien dėl to, kad tai yra pirmieji ir ilgą laiką buvę
vieninteliai instrumentinės muzikos įrašai. 

Ritinėlių yra – nėra pianolos

,,Labai svarbu šią muziką perrašyti, suskait-
meninti, ir tokiu būdu ją išsaugoti bei paskleisti.
Kaip dabar madinga sakyti – padaryti prieinamą pla-
čiajam vartotojui. Pianolos ritinėlių įrašus man pa-
dėjo perrašyti Buffalo, (NY) gyvenantis profesiona-
lus pianolistas (taip vadinami pianola grojantys mu-
zikai), vienas iš nedaugelio tarptautinį pripažinimą
turintis muzikas Robertas Berkmanas ir kitoje Nia-
garos krioklio pusėje, Kanadoje apsistojęs mano ko-

Kelias į pianolos ritinėlių pasaulį – Amerikoje
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – profesoriaus iš Lietuvos radiniai 

lega, bendramokslis, garso įrašų specialistas Darijus
Špakauskas. Šių dviejų žmonių dėka per pastaruosius
kelerius metus pavyko perrašyti (suskaitmeninti)
praktiškai visus šiuo metu žinomus lietuviškus ri-
tinėlius pianolai. Tačiau kitų tautų muzikos įrašai
pianolai yra niekieno neliesti ir vis dar laukia savo
tyrėjų”, – sakė D. Kučinskas.

Čia profesorius atkreipia dėmesį į vieną prob-
lemą: ,,Kiek teko domėtis, daugelyje muziejų, ku-
riuose saugomos ritinėlių kolekcijos, nėra pačio
instrumento, pianolos, kuria galima būtų pagroti šią
muziką. Jo nėra ir Balzeko muziejuje, kur yra su-
kaupta didžiausia pasaulyje lietuviškų įrašų kolek-
cija. Belieka tikėtis, kad kieno nors namuose yra už-
silikusi nebenaudojama ir tikriausiai nebereikalinga
pianola. Jei kas padovanotų šį instrumentą muzie-
jui, atsirastų unikali galimybė ne tik išgirsti, bet ir
suskaitmeninti dar likusius lietuviškus ritinėlius pia-
nolai”, – sakė D. Kučinskas. 

Mokslininko šeima žada 
surengti koncertą

Čikagoje viešintis ir čia besidarbuojantis D.
Kučinskas yra apsistojęs netoli muziejaus esančia-
me 1955 metais lietuvių statytame vienuolių marijonų
vienuolyne. Jis kasdien į muziejų keliauja pėsčiomis.
Kelias netolimas – vos keli kvartalai. ,,Man nereikia

prabangos, užtenka lovos, kėdės ir stalo. O visa tai ir
yra kambaryje, kuriame mane apgyvendino. Grįžęs
iš muziejaus, tokioje asketiškoje aplinkoje galiu ge-
riau susikaupti ir ramiai dar padirbėti”, – sako D. Ku-
činskas. 

Į Čikagą profesorius atvyko vienas. Kiti šeimos
nariai Amerikoje paviešės vasarą, užbaigę savo dar-
bus Lietuvoje. Įdomu, kad visa Kučinskų šeima yra
pianistai. Žmona Aušra dirba Kauno A. Kačanausko
muzikos mokykloje, yra fortepijono pedagogė-eks-
pertė. Dukra Martyna Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitete studijuoja iš karto dvi specialybes – forte-
pijono atlikimo meną bei lietuvių literatūrą ir leidy -
bą. 

Nors D. Kučinskas pastaruoju metu daugiau
dėmesio skiria moksliniam darbui, birželio 22-ąją die-
ną jis žada kartu su dukra Martyna ir žmona Aušra
surengti koncertą Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje. Jame skambės XX a. lietuvių bei užsienio kom-
pozitorių fortepijono muzika ir  lietuviška muzika
pianolai.

Profesorius muzikologas D. Kučinskas muziejaus  archyve surado uni-
kalią plokštelę, kurioje yra aktoriaus A. Rūko perskaityta trečiojo Lie-
tuvos prezidento K. Griniaus kalba.  

Virginijos Petrauskienės nuotr.
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Šiomis dienomis JAV lankosi ir litua-
nistinėse mokyklose savo patirtimi da-
lijasi vienos moderniausių mokyklų
Lietuvoje – Karalienės Mortos mokyk-
los steigėja dr. Austėja Landsbergienė.
Šia proga norime papasakoti ne Lie-
tuvoje gyvenantiems lietuviams apie
modernų švietimą Lietuvoje ir apie
planus Vilniuje pastatyti XXI a. porei-
kius atitinkančią mokyklą.

Vienoje JAV mokyklų visi vienos
klasės mokiniai fantastiškai iš-
laikė biologijos egzaminą. Jų

mokytoja mokykloje dirbo tik viene-
rius metus – kaip jai tai pavyko? Mo-
kytoja papasakojo, kad metų pradžio-
je gavo klasės vaikų sąrašus, kur šalia
pavardžių buvo surašyti intelekto testo
rezultatai. Ji pamatė, kad visi vaikai
itin gabūs – jie tiesiog negali negebėti.
Tačiau realybė buvo kiek kita – šalia
vaikų pavardžių buvo surašyti jų spin-
telių numeriai... Gerus rezultatus lėmė
mokytojos tikėjimas – kai tiki ir pasi-
tiki, vaikai parodo, ką iš tikrųjų geba.

Pastaruoju metu Lietuvoje itin
daug diskutuojama apie švietimą –
apie XXI amžiaus poreikius nebeati-
tinkančius ugdymo standartus, pras-
tą pedagogų ruošimą, akademinių pa-
siekimų sureikšminimą. Tačiau yra ir
kitokių mokyklų – laužančių nusisto-
vėjusius standartus, siūlančių mo-
dernius ugdymo metodus ir tvirtą
vertybinį auklėjimą.

Auginame kartą, kuri sieks 
mokytis visą gyvenimą

Viena pirmųjų Lietuvoje privati
Karalienės Mortos mokykla balan-
džio 2-ąją atšventė penkerių metų ju-
biliejų. Simboliška, kad tądien yra ir
garsaus danų rašytojo Hans Chris-
tian Andersen gimimo diena bei Tarp-
tautinė vaikų knygos diena. 

Kuo ši mokykla yra ypatinga?
Pirmiausia savo filosofija ir požiū-
riu, kad mokykla turi ne mokyti, o ug-
dyti. Karalienės Mortos mokyklos
tikslas – kritiškai mąstančios, argu-
mentuotai dėstančios mintis ir nuo-
monę, kūrybiškos, laisvos bei pilie-
tiškos asmenybės ugdymas. 

,,Visos mokyklos visame pasaulyje
iš esmės siekia tų pačių tikslų, tačiau
būdai, kaip to siekiama, yra labai
įvairūs. Žinios yra labai svarbu. Žinios
yra įrankis, kuris mums padeda rea-
lizuoti savo gebėjimus. Tačiau jei ne-
turėsime gebėjimų, jokios žinios ne-
padės. Gebėjimai ir vidinė motyvaci-
ja yra tai, ko labiausiai reikia XXI am-
žiaus vaikui”, – teigia edukologė, so-
cialinių mokslų daktarė, Karalienės
Mortos mokyklos steigėja Austėja
Landsbergienė.

Šioje mokykloje naudojama auto-
rinė dr. A. Landsbergienės ugdymo sis-
tema yra orientuota į gebėjimą mo-
kytis ir kurti nenuspėjamame bei nuo-
lat besikeičiančiame pasaulyje. Juk gy-
vename neribotų galimybių amžiuje,
kai informacija lengvai pasiekiama
net ir ikimokyklinukams – tad kritinis
mąstymas tampa kaip niekada svar-
biu. Karalienės Mortos mokyklos pe-
dagogai skatina vaikus kelti klausi-
mus, kritiškai vertinti aplinkos reiš-
kinius, taip formuojamas platus ir
laisvas požiūris į pasaulį. 

Nuo pat įkūrimo mokyklos tikslas
buvo aukštus tarptautinius standartus

Mokykla, į kurią vaikai nori eiti

Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena. 
Mindaugo Mikulėno nuotr.

atitinkanti ir geriausias pasaulio prak-
tikas taikanti mokykla. 2017-ais metais
Karalienės Mortos mokyklai suteikta
Cambridge mokyklos akreditacija. 

Pašaukimo pedagogai

Pedagogo darbas yra ne darbas, o
gyvenimo būdas. Pedagogo profesija
yra kaip mediko – jeigu neturi pašau-
kimo, jeigu negalvoji apie savo darbą
vakarais, savaitgaliais, tuomet geriau
jo nesirinkti. Pašaukimo pedagogai
besąlygiškai tiki, kad vaiko ir moky-
tojo santykis turi būti grįstas abipuse
pagarba, o kaip mokyti yra ne mažiau
svarbu nei ko. 

Karalienės Mortos mokykla vie-
nintelė Lietuvoje turi vidinę ,,Moky-
tojų akademiją” – periodines tęstinių
mokymų sesijas mokyklos pedago-
gams. Mokyklos pedagogai nuolat do-
misi naujausiais tyrimais, pasaulinė-
mis ugdymo naujovėmis, patirties se-
miasi ir ja dalijasi įvairiose pasaulio
šalyse įsikūrusiose mokyklose.

pranešimus garsiausiose pasaulio švie-
timo konferencijose.

Būdama Tarptautinių mokyklų
tarybos švietimo vertintoja, dr. A.
Landsbergienė lanko tarptautines mo-
kyklas visame pasaulyje. Šių metų
kovo  pradžioje lankėsi nepriklauso-
mose JAV mokyklose Georgia valstijoje
– JAV geriausių mokyklų penketuke
esančioje Westminster School, Rabun
Gap-Nacoochee School, Carolina Day
School ir  The Galloway School. 

Balandžio pradžioje Karalienės
Mortos mokykloje lankėsi, pamokas
stebėjo ir savo žiniomis bei ilgamete
patirtimi dalijosi JAV švietimo eksper -
tės: profesorė Hilary Janks, St. George
Elementary School Illinojaus valstijo-
je vadovė Christine Johnston, profe-
soriaus padėjėja Eastern Washington
University Ann VanWig ir ,,Part ner in
Education” steigėja dr. Dea Conrad-
Curry. Įdomu, kad H. Janks ir Ch.
Johnston turi lietuviškų šaknų – jų
proseneliai kilę iš Lietuvos, o Hilary
yra ir Lietuvos pilietė. Tiek Hilary, tiek

Karalienės Mortos mokyklos stei-
gėja dr. A. Landsbergienė 2016 metais
išrinkta Lietuvos metų moterimi už
,,šalies švietimo sistemos supurtymą”
ir tais pačiais metais ji laimėjo presti-
žinę prie Columbia University New
Yorke įkurto Klingenstein Center sti-
pendiją, kuri kasmet skiriama dvide-
šimčiai geriausių pasaulio lyderių ir
kaitos vadovų. Austėja kasmet skaito

Christine Lietuvoje lankėsi pirmą
kartą.

Svajonių mokykla

Karalienės Mortos mokykla kas-
met auga – kiekvienais naujais moks-
lo metais sulaukia vis daugiau gerų
emocijų, šypsenų ir juoko. Mokykla
veikia trijuose Lietuvos miestuose –

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Šiuo
metu vyriausi yra septintokai, o mo-
kyklos dešimtmečio proga – 2023-aisiais
bus išlydėta pirmoji abiturientų karta.

Kasdien visa mokyklos bendruo-
menė (tiek vaikai, tiek mokytojai, tiek
tėvai) vadovaujasi mokyklos vertybė-
mis – yra pagarbūs, tvirti, kūrybingi,
drąsūs ir jautrūs. Mokykloje itin svar-
bus pilietiškumo ugdymas.

Siekdama suteikti galimybes ta-
lentingiems vaikams mokytis vienoje
pažangiausių ir moderniausių Lietu-
vos mokyklų, jau antrus metus mo-
kykla skiria stipendijas motyvuotoms
siekti visapusio išsilavinimo šeimoms,
kurios neturi galimybės sumokėti už
ugdymą privačioje mokykloje. Šiais
mokslo metais su stipendija mokyklo-
je mokosi 18 vaikų.

Be abejo, ugdymosi procesui labai
svarbi ir aplinka. Šiuo metu Karalienės
Mortos mokykla Vilniuje įsikūrusi
dviejuose atskiruose pastatuose. Sva-
jojama įsikurti moderniame, mokyklos
bendruomenės reikmės pritaikytame
pastate – su moderniomis klasėmis, la-
boratorijomis, sporto, poilsio ir žaidi-
mų erdvėmis. Tai didžiulis artimiau-
sias projektas ir tuo pačiu iššūkis tiek
finansine prasme, tiek apimtimi, tiek
nauja patirtimi jaunai mokyklai. Mo-
kyklos bendruomenė tiki, kad ne tik tu-
rinys, bet ir mokyklos aplinka ugdo
vaikus, kurie toliau kurs ir keis Lie-
tuvą bei pasaulį.

Smalsūs Karalienės Mortos mokyklos auklėtiniai.                          Mokyklos archyvo nuotr.

Kūrybos projektas. Mokyklos archyvo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Pristatė Lietuvos prioritetus Jungtinėse Tautose
New Yorkas/Vilnius (ELTA) –

Užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius, vizito New Yorke metu gegu -
žės 17–18 dienomis susitikęs su Jung-
tinių Tautų (JT) generalinio sekreto-
riaus pavaduotoja politikos reikalams
Resemary A. Di Carlo ir JT generalinio
sekretoriaus pavaduotoju taikos pa-
laikymo klausimams Jean-Pierre Lac-
roix, pristatė Lietuvos prioritetus
Jungtinėse Tautose ir aptarė tolimes-
nį Lietuvos įsitraukimą į JT taikos pa-
laikymo misijas.  

Susitikime su R. Di Carlo aptar-
ta būtinybė ir toliau išlaikyti konf-
likto Ukrainos klausimą aktyvų ne tik

JT, bet ypač Saugumo Taryboje, ap-
tartos galimybės JT daugiau įsi-
traukti siekiant spręsti konfliktą Uk-
rainoje. 

Užsienio reikalų ministras ir ge-
neralinio sekretoriaus pavaduotoja
aptarė JT vaidmenį Sirijos taikos pro-
cese, Šiaurės Korėjos branduolinio
nusiginklavimo klausimus, taip pat ky-
lančią įtampą Gazos ruože.  

Susitikime su J. P. Lacroix aptar-
tas ne tik vis aktyvesnis Lietuvos ka-
rių dalyvavimas JT taikos palaikymo
misijose, bet ir profesionalių Lietuvos
ekspertų galimybės dalyvauti taikos
palaikymo misijų darbe. 

Pasirinko referendumui teikiamą formuluotę
Vilnius (ELTA) – Seimo vice-

pirmininko Arvydo Nekrošiaus va-
dovaujama darbo grupė, kuri spren-
džia pasirengimo referendumui dėl
dvigubos pilietybės klausimus, ap-
sisprendė dėl galimos referendu-
mui teikiamos formuluotės.

Konstitucijos 12 straipsnyje siū-
loma numatyti, kad „Lietuvos Res-
publikos pilietybė įgyjama gims-
tant ir kitais konstitucinio įstatymo
nustatytais pagrindais. Lietuvos
Respublikos pilietis pagal kilmę,
įgijęs konstitucinio įstatymo nu-
matytus Lietuvos Respublikos pa-
sirinktos europinės ir transatlan-
tinės integracijos kriterijus atitin-
kančios valstybės pilietybę, Lietu-
vos Respublikos pilietybės nepra-
randa. Kitais atvejais Lietuvos Res-
publikos pilietis negali būti kartu ir ki-
tos valstybės pilietis, išskyrus konsti-
tuciniu įstatymu numatytas išimtis. Pi-
lietybės įgijimo ir netekimo tvarką
nustato konstitucinis įstatymas”. 

Pasak darbo grupės pirmininko A.
Nekrošiaus, buvo svarstomos 3 galimos
formuluotės, tačiau balsavimo metu
buvo pasirinkta prof. dr. Vytauto Sin-
kevičiaus ir dr. Ingridos Danėlienės pa-
siūlyta formuluotė. 

Darbo grupė kitame posėdyje ke-
tina diskutuoti apie Konstitucinį įsta-
tymą. „Diskutuosime, kokios galėtų
būti išimtys, ko gero, bus įvairių siū-
lymų”, – sakė A. Nekrošius. 

Šiuo metu Konstitucijos 12 straips-
nis numato, kad „Lietuvos Respublikos
pilietybė įgyjama gimstant ir kitais
įstatymo nustatytais pagrindais. Iš-
skyrus įstatymo numatytus atskirus
atvejus, niekas negali būti kartu Lie-
tuvos Respublikos ir kitos valstybės pi-
lietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo
tvarką nustato įstatymas”.

Manoma, kad referendumas dėl
dvigubos pilietybės galėtų vykti per
pirmąjį ir antrąjį prezidento rinki-
mų turą. Preliminariai planuojama,
kad Lietuvos prezidento rinkimų pir-
masis turas gali būti surengtas 2019 m.
gegužės 12 d., antrasis turas – gegužės
26 d.

Įspėja dėl didelio karinės technikos judėjimo 
Vilnius (ELTA) – Artimiausiu

metu Lietuvoje ir Baltijos šalyse vyks
keletas regiono saugumą stiprinan-
čių didelio masto tarptautinių karinių
pratybų, todėl jau artimiausiomis die-
nomis šalies teritorijoje gyventojai
pamatys pirmąsias karines transpor-
to priemonių kolonas. 

Vykstant pirmajam pasiruošimų
etapui technikos judėjimas nebus in-
tensyvus, bet artėjant pratyboms jis vis
intensyvės, o didžiausias judėjimas
laukiamas birželio 6–9 dienomis – apie
3 tūkst. JAV karių su 1 500 kovinės
technikos priemonėmis persidislo-
kuos iš Vokietijos į Baltijos šalis ir Len-
kiją.

Šis didžiausias iki šiol Lietuvoje
vykdytas tokio masto karinės techni-
kos judėjimas numatomas per Kalva-
rijų užkardą, kiek mažesnis per Laz-
dijų. Technika nuo Kalvarijų užkardos
E67 keliu judės per visą Lietuvos teri-
toriją į Latviją, numatomas pratybų
vietas, dar dalis šios kolonos tęs ke-
lionę iki Estijos. Birželio 18–21 dieno-
mis iš pratybų kariai grįš į nuolatines

dislokacijos vietas. 
Norint kiek įmanoma sumažinti

nepatogumus civiliams bus imamasi
priemonių – Lietuvos teritorijoje ka-
rinės kolonos bus skaidomos į mažes-
nes iki 30 transporto priemonių kolo-
nas, didžiausias technikos judėjimas
planuojamas tamsiu paros metu. 

Antroji sąjungininkų atvykimo
kryptis – per Klaipėdos jūrų uostą. Są-
jungininkų kariai atvyks dalyvauti
trejose pratybose: tarptautinėse pra-
tybose „Baltops” (Baltijos dvasia), na-
cionalinėse pratybose „Perkūno griaus-
mas” ir tarptautinėse pratybose „Sab-
re Strike 2018” („Kardo kirtis”). Per
Klaipėdą laivais iki birželio 2 dienos at-
vyks apie 400 technikos priemonių. 

Dėl tarptautinių pratybų „Baltops
2018”, kurios vyks birželio 4–15 d.,
Klaipėdoje birželio 1–3 dienomis Klai-
pėdoje vyks pratybų parengiamoji
fazė, kurios metu apie 40 įvairių NATO
šalių bei šalių partnerių laivų atvyks
į Klaipėdos uostą. Planuojama, kad
šiuo laikotarpiu į Klaipėdą atvyks
apie 4 000 karių.

S. Skripal išrašytas iš ligoninės
Londonas (ELTA, BNS) – Buvęs

dvigubas Rusijos agentas Sergejus
Skripal išrašytas iš ligoninės, kurioje
gulėjo po apnuodijimo nervus paraly-
žiuojančia medžiaga.

66 metų amžiaus S. Skripal kartu
su dukra Julija be sąmonės buvo rasti
Anglijos Salisbury mieste kovo 4 dieną. 

Jų abiejų būklė ilgą laiką buvo kri-
tinė, tačiau vėliau stabilizavosi ir pra-
dėjo gerėti. 

Julija iš ligoninės išrašyta jau ba-
landžio 9-ąją ir nugabenta į saugią
vietą.

Maskva reikalauja asmeninio kon-
takto su Sergejumi Skripal, o jei buvęs
dvigubas agentas nenori bendrauti su
Rusija, jis turi pats apie tai pranešti, pa-
reiškė Rusijos ambasadorius Londone
Aleksandras Jakovenka.

„Taip, žinoma (reikalaujame as-
meninio kontakto). Tai numatyta 1963-
ųjų Vienos konvencijoje, ir asmuo turi
pasakyti tai asmeniškai. Šiandien nie-
kas negirdėjo jo balso, niekas nematė
jo nuotraukų, niekas nežino, kokios bū-
senos jis yra. Taigi, pagal konvenciją,
turime įsitikinti, kad šis žmogus yra
gyvas, kad jam viskas gerai. Ir tada, jei
jis pasakys, jog jam nereikalingos mū -
sų paslaugos, šią istoriją baigiame”, –
pareiškė A. Jakovenko.

Teigiama, kad Skripal buvo ap-
nuodyti nervus paralyžiuojančia me-
džiaga „Novičiok”.

Didžiosios Britanijos vyriausybė
tvirtina, kad Rusija yra atsakinga už S.
ir J. Skripal apnuodijimą, tačiau Mask-
va neigia bet kokias sąsajas su šiuo in-
cidentu.

Susituokė princas Harry ir Meghan Markle
Londonas (ELTA) – Gegužės 19

dieną Windsore susituokė Didžiosios
Britanijos princas Harry ir JAV akto-
rė Meghan Markle.

Porą sutuokė Canterbury arki-
vys  kupas Justin Welby, aukščiausio
rango Anglikonų bažnyčios klierikas.
Iškilmėse Šv. Jurgio koplyčioje dalyva -
vo 600 svečių. Be gausybės garsenybių,
tarp jų buvo ir karališkosios šeimos at-
stovai, įskaitant karalienę Elizabeth  II.

Po vestuvių ceremonijos jauna-
vedžiai sėdo į atvirą karietą ir lydimi
raitų karių išvyko iš Windsoro pilies

dalyvauti procesijoje Windsoro mies-
te, kuris išpuoštas Jungtinės Kara-
lystės ir JAV vėliavomis. Didžiosios
Britanijos karalienė Elizabeth II sutei -
kė princui Harry ir jo sužadėtinei
Meghan Markle naujus titulus, kurie
bus naudojami po jų vestuvių.

Pranešė, kad po vestuvių princas
Harry taps Sussex hercogu, o Meghan
Markle – Sussex hercogiene.

Pilnas princo Harry titulas bus Su-
ssex hercogas, Dumbarton grafas ir
Kilkeel baronas.

B. al-Assad apsilankė Rusijoje
Maskva (ELTA) – Sirijos prezi-

dentas Bashar al-Assad surengė neti-
kėtą vizitą į Rusiją.

B. al-Assad susitiko su Rusijos
prezidentu Vladimiru Putinu, jie ap-
tarė karinius ir politinius klausimus
bei ekonominius ryšius.

V. Putinas pasveikino Sirijos pre-
zidentą su dideliais Sirijos kariuome-
nės pasiekimais kovoje su terorizmu,

pabrėždamas, kad kariniai laimėji-
mai sudarė tinkamas sąlygas atnau-
jinti politinį procesą.

Rusijos vadovas pridūrė, kad ben-
dras jų tikslas yra atgaivinti Sirijos
ekonomiką ir suteikti humanitarinę
pagalbą. 

Paskutinį kartą abu prezidentai
buvo susitikę gruodį Rusijos oro bazėje
Sirijoje. 

G. Haspel naujoji CŽV vadovė

Kuboje sudužo lėktuvas su daugiau kaip 100 žmonių

Washingtonas (ELTA) – JAV Se-
natas patvirtino Gin Haspel naująja
Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) di-
rektore – ji tampa pirmąja tarnybai va-
dovausiančia moterimi.

Senatas patvirtino jos kandidatū-
rą, nepaisant jos sąsajų su kankinimais
šio amžiaus pirmojo dešimtmečio pra-
džioje. Po 2001-ųjų rugsėjo 11 dienos iš-
puolių moteris vadovavo slaptam JAV
kalėjimui Tailande, kuriame buvo kan-
kinami terorizmu įtariami asmenys.

Prieš G. Haspel CŽV vadovavo
Mike Pompeo, bet neseniai JAV pre-

zidentas paskyrė jį eiti JAV valstybės
sekretoriaus pareigas.

Havana (ELTA) – Netrukus po
starto Kubos sostinės Havanos Jose
Marti oro uoste sudužo keleivinis lėk-
tuvas. Valstybinės oro bendrovės „Cu-

bana de Aviacion” orlaiviu  skrido
110 žmonių. 

Katastrofą išgyveno 3 moterys,
kurių būklė kritinė.

Baigėsi Cannes kino festivalis
Cannes (ELTA) – Pagrindinį 2018-

ųjų Cannes kino festivalio prizą –
„Auksinę palmės šakelę” – pelnė ja-
ponų režisieriaus Hirokazu Kore-eda
šeimos drama „Parduotuvių vagys”
(Shoplifters).

Didžiuoju žiuri prizu – buvo įver-
tinta satyrinė, prieš rasizmą nukreip-
ta JAV režisieriaus Spike Lee juosta
„Juodaodis iš Kuklusklano” (BlacKk-
Klansman).

Apdovanojimas už geriausią reži-
sūrą atiteko lenkų režisieriui Pawel Pa-
w  likowski už filmą „Šaltasis karas”.

Mažai žinomas italų aktorius Mar-
cello Fonte laimėjo geriausio aktoriaus
kategorijoje už vaidmenį režisieriaus
Matteo Garrone juostoje „Dogman”.

Specialusis festivalio prizas įteik-
tas šveicarų kilmės prancūzų režisie-
riui Jean-Luc Godard už filmą „Pa-
veikslėlių knyga” (Image Book). 

Komisijos pirmininkas A. Nekrošius paskelbė,
kad apsispręsta dėl klausimo referendume
dėl dvigubos pilietybės. LRS nuotr.

Senatas G. Haspel patvirtino CŽV vadove.
Tribune nuotr. 
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. 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

www.DrAugAs.Org

AKIŲ lIgOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ gyDyTOjAI

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

http://draugokalendorius.org

Liepos mėnesį Vilniuje vyksianti
šimtmečiui skirta Dainų šventė
„Vardan tos…” šiemet pakvies į

penkiolika renginių, iš kurių net de-
vyni – nemokami. Didžiausias ren-
ginys – Dainų diena – taip pat bus ne-
mokamas, išskyrus sėdimas vietas.
Sparčiai mažėja bilietų ir į kitus mo-
kamus renginius: vokalinių ansamblių
vakarą, du Šokių dienos koncertus,
Ansamblių vakarą ir Pučiamųjų inst-
rumentų orkestrų koncertą. 

„Šiemet tikimės sulaukti ne ma-
žiau žiūrovų nei praeitoje Dainų šven-
tėje – 2014 m. jų buvo apie 120 tūkst., o
parduoti suplanavome tik 20 tūkst. bi-
lietų. Bilietus parduodame tik į tuos
renginius, kurie tradiciškai ir anks-
čiau buvo mokami. Surengti tokio
masto šventę, kuri yra didžiausias
Šimtmečio minėjimui skirtas rengi-
nys, iš tiesų pareikalavo didelių išlai-
dų, todėl, kaip ir kiekvienoje šventėje,
į dalį renginių bilietus tenka parduo-
ti tam, kad padengtume organizacinius
kaštus”, –  sako Lietuvos nacionalinio
kultūros centro (LNKC) vadovas Sau-
lius Liausa ir priduria, kad šiemet
valstybės skirtas biudžetas šventei
yra tik šiek tiek didesnis nei tas, kuris
buvo skirtas paskutinei, 2014 m., Dai-
nų šventei. 

Šiuo metu jau parduota daugiau
nei pusė bilietų ir, pasak S. Liausos, to-
kių aktyvių išankstinių bilietų par-
davimų nėra buvę nei prieš vieną Dai-
nų šventę. „Iki šiol Dainų šventės bi-
lietus aktyviai iš anksto pirkdavo už-
sie nyje gyvenantys lietuviai, bet šie-
met tai daro ir Lietuvoje gyvenantys
žmonės – pigiausių bilietų jau beveik
nebėra. Neabejojame, kad iki šventės
visi bilietai bus parduoti, todėl dabar,
kol dar yra bilietų įvairiomis kaino-
mis, pats geriausias laikas juos įsigy-
ti”, – sakė LNKC vadovas. 

Dainų dienos bilietai sėdimoms
vietoms kainuoja nuo 10 iki 40 Eur, ta-
čiau organizatoriai kviečia šį renginį

stebėti ir nemokamai – atsinešus savo
sulankstomas kėdutes ir užklotus. Ti-
kimasi, kad į Vingio parką susirinks
apie 50 tūkst. žiūrovų. Sėdimų vietų ke-
tinama parduoti iki 10 tūkst.

Ansamblių vakaras – vienas iš
populiariausių Dainų šventės rengi-
nių, į kurį kasmet bilietai išperkami
greičiausiai. Priartėjus renginio die-
nai, liepos 4-ajai, laisvų bilietų žiūro-
vams gauti greičiausiai nebepavyks.
Organizatoriai džiaugiasi, kad visiems,
nespėjusiems įsigyti bilieto į An-
samblių vakarą, tradiciškai galės pa-
siūlyti lygiai tą patį reginį už simbolinį
mokestį išvysti generalinės repeticijos
metu. Ji vyks liepos 3 d. vakarą – visi
atlikėjai vilkės kostiumus, koncertas
bus repetuojamas su apšvietimu ir
kitais efektais. 

Šokių dienos pasirodymas šiemet
žiūrovams bus atliekamas du kartus:
liepos 5 d. suplanuoti du koncertai.
Toks sprendimas pasirinktas dėl to,
kad Lietuvos futbolo federacijos sta-
dione, kur vyks Šokių diena, telpa
vos 5 tūkst. žiūrovų (Žalgirio stadione,
kur anksčiau vykdavo Šokių diena, jų
tilpdavo 12–15 tūkst.) Į dieninį Šokių
dienos koncertą dar galima įsigyti ir
5, ir 10 Eur kainuojančių bilietų. 

Lietuvos dainų šventės yra ne tik
savo apimtimi, dalyvių ir žiūrovų skai-
čiumi didžiausias šalies renginys, bet
ir unikali šventė, kuri puoselėja tra-
dicijas, užmezga kartų dialogą. Šioje
šventėje dalyvauja įvairiausio am-
žiaus žmones jungiantys kolektyvai.
Dainų šventės geografija neapsiriboja
vien Lietuva. Kasmet renginyje daly-
vauja šimtai kolektyvų iš įvairių pa-
saulio valstybių, kuriose gyvenantys
lietuviai puoselėja mūsų tautos tradi-
cijas. Šiemet šventėje dalyvaus 1 495
grupės – apie 36 000 tūkst. dalyvių, 16
786 iš jų – vaikai. Į šventę atvyksta 1 550
užsienio lietuvių ir 17 Lietuvos tauti-
nių bendrijų grupių.

Lietuvos nacionalinio
kultūros centro info ir nuotr.

A † A
ANTANAS ARNOLDAS

BOBELIS
sunkios ligos palaužtas mirė savo namuose š. m.  balandžio 23

d., su laukęs 86 metų.
Gimė 1931 m. gegužės 3 d. Kaune.
Nuliūdę liko: žmona Danutė, sūnus Vaidotas su žmona Deb -

ra, duktė Rasa su vyru Ross Brittain, sūnus Darius su žmona
Cath leen ir duktė Lina su vyru Gregory Carman, Jr.; anūkai
Gre gory ir Emily Carman, Aleksandra Brittain, Antanas ir Da -
rius Bo be liai, brolis Sigitas su žmona Guoda, dukterėčios Daiva
ir Rūta Puškorienė su šeima bei daug giminių Lietuvoje.

Velionis nuėjo netrumpą gyvenimą kelią: buvo Korėjos karo
ve   teranas, baigęs elektros inžineriją City College of  NY, 36 me -
tus dirbo Brooklyn Union Gas kompanijoje, Principal Engineer
ir Chief  Scientist RD&D skyriuje. Kaip American Gas Associa -
tion  konsultantas skaitė paskaitas ne tik JAV, bet ir užsienyje,
taip pat skelbė savo straipsnius spaudoje. Nuo jaunystės dalyva-
vo lie tu viš   koje veikloje: buvo skautas, priklausė Kultūros ži di -
nio NY ad mi nistracijai.

Po šv. Mišių Our Lady of  Lourdes bažnyčioje buvo palaidotas
Long Island National kapinėse Farmingdale, NY. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi-
minti a. a. Antaną Bobelį savo maldose. 

Nuliūdusi šeima

A † A
PETRAS BRIZGYS

Mirė 2018 m. gegužės 17 d. Čikagoje.
Gimė 1917 m. gruodžio 2 d. Lietuvoje. Gyveno Chicago, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Antanas su žmona Maria; sūnus Vincen -

tas su žmona Carol; sūnus Romualdas su žmona Deborah; duktė
Vida Cordova su vyru Jesse; 10 anūkų, 10 proanūkų, svainė Al -
do na Brizgienė, dukterėčios ir sūnėnai.

A. a. Petras buvo a. a. Emilijos Baniukaitytės vyras. 
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, gegužės 23 d., nuo 9 iki

10:30 val. ryto Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar -
cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Atsisveikinimas vyks
Pal. Jur gio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, ku -
rio je 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mi -
šių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

Šimtmečio Dainų šventėje – 
9 nemokami renginiai 
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laisvalaikis su DrAugu 
malonus poilsis ir

inteligentiškas pokalbis 
bet kur ir bet kada

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� Dėmesio! Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje (Marquette Parke) darbo dieno-
mis yra pakeistas rytinių Mišių laikas: pir-
madienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį
šv. Mišios aukojamos 8:30 val. r., o ketvir-
tadienį – 9 val. r.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) gegužės 27 d., sekmadienį, 10 val.
r. švęsime Devintines  (Šventosios Trejybės
šventę). 15 minučių prieš šv. Mišių pradžią
sukalbėsime Švč. Mergelės Marijos litaniją.
Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gedi-
minas Keršys. Po šv. Mišių parapijos salėje
– parapijietės Palmyros Gylienės, persike-
liančios gyventi į Louisiana, išleistuvės. Su-
neštinės vaišės. 

� Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” na-
rių susirinkimas vyks gegužės 27 d., sek-
madienį, 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro po-
sėdžių kambaryje. Tai paskutinis narių su-
sirinkimas prieš vasaros atostogas. Bus pa-
sidalinta naujausiomis žiniomis, prisimintos

organizacijos įkūrimo aplinkybės prieš 20
metų. Kviečiame dalyvauti narius ir visus be-
sidominčius.

� Gegužės 30 d., trečiadienį, 6:30 val. v.
LR generaliniame konsulate New Yorke
(420 Fifth Ave., 3rd Floor, New York, NY) vyks
architektūros istorikės, Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto docentės dr. Marijos Drė-
maitės paskaita ,,Optimizmo architektūra:
Kauno fenomenas, 1918–1940”. Registra-
cija: ny.renginiai@urm.lt

,,Pasijutome tarsi čempionai”

Atkelta iš 1 psl.

„Jūs esate geriausi sirgaliai, ko-
kius esu sutikęs. Ačiū jums”, – antri-
no kanadietis Kevin Pangos. Prancū-
zas Axel Toupane ir amerikietis Bran-
don Davies sirgaliams padėkojo lietu-
viškai. 

„Visų pirma, labai ačiū. Fantas-
tiška, kaip vyrai žaidė. Nulenkiu gal-
vą prieš juos. Dažniausiai žaidėme
prieš geresnes komandas, bet jas ap-
gaudavome. Kai būdavau vaikas, ei-
davau į ‘Žalgirio’ rungtynes, nes
mama, dirbdama fabrike, gaudavo bi-
lietus, kad galėtume į jas patekti. Vi-
sada norėdavau būti ‘Žalgirio’ žaidėju.
Kai čia pagaliau atvykau žaisti, buvau
senas ir nenaudingas. Todėl džiau-
giuosi, kad dabar galėjau prisidėti
prie pergalių. ‘Žalgiriui’ ateityje bus ir
blogų momentų, bet niekada nenusi-
sukite nuo jos, nes ši komanda yra fan-
tastiška”, – sakė „Žalgirio” treneris Ša-
rūnas Jasikevičius. 

Kauno meras Visvaldas Matijo-
šaitis išreiškė viltį, kad Š. Jasikevičius
liks Kaune ir kitą sezoną.  ,,Pernai
mes iškabinome plakatus su stebuk-
lingais žodžiais ‘Šarai, pasilik’. Tai ne-
reiškia jokio spaudimo, tiesiog”, –
sakė jis.

Geriausias per 19 metų Kauno
„Žalgirio” sezonas Eurolygoje už-
baigtas skambia pergale (79:77) prieš
Maskvos CSKA, kuri vos neišslydo
paskutinėmis minutėmis. „Žalgiris” at-
sitiesė po skaudžios nesėkmės pusfi-
nalyje, kuriame po atkaklios kovos
nusileido Stambulo „Fenerbahče”
(67:76). 

Reguliariajame Eurolygos sezo-
ne žalgiriečiai iškovojo aštuoniolika
pergalių, o ketvirtfinalio serijoje 3:1
parklupdė jos favorite laikyta Pirėjo
„Olympiakos” komandą. 

Kauno „Žalgirio” strategas Š. Ja-

Pergalę mažajame finale prieš galingąjį
Maskvos CSKA klubą, Kauno „Žalgirio” tre-
neris Šarūnas Jasikevičius skyrė Lietuvos
žmonėms.   

sikevičius teigė, kad pasirodymas Eu-
rolygos finaliniame ketverte padės to-
bulėti tiek jam, tiek žaidėjams, gavu-
siems vertingų pamokų ir patirčių.

Prezidentūra pirmadienį pranešė,
kad Prezidentė D. Grybauskaitė liepos
6 d. proga Kauno „Žalgirio” trenerį Ša-
rūną Jasikevičių apdovanos valstybi-
niu apdovanojimu. Beje, Prezidentė D.
Grybauskaitė specialiai vyko į Bel-
gradą stebėti pusfinalio ir finalo rung-
tynių.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa-
sveikino Vilniaus „Lietuvos ryto” 18-
mečių krepšinio komandą antrą kar-
tą klubo istorijoje iškovojus Eurolygos
jaunimo čempionato (iki 18 metų) auk-
są. Sekmadienį Belgrade (Serbija) pa-
sibaigusio turnyro finale vilniečiai
nugalėjo Romos „Stellazzurra” (Itali-
ja) komandą. Šiame turnyre „Lietuvos
rytas” laimėjo visas ketverias rung-
tynes.                                     LRT.lt, ELTA

Rungtynes stebėjo Arvydas Sabonis ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Aliaus Koroliovo/ELTA nuotraukos

Maloniai kviečiame į Tautos Fondo organizuojamą antrąjį metinį
kokteilių maišymo labdaros renginį, kuris vyks Susivienijimo Lietu-
vių Amerikoje (SLA) patalpose, 307 W. 30th Street, New York, NY
10001, birželio 3 d., sekmadienį, nuo 2 val. p. p. iki 6 val. v. Bus pro-
ga paragauti įvairių gėrimų iš lietuviškų likerių, tokių kaip ,,Midus” , ,,Tre-
jos devynerios”, ,,Krupnikas” ir ,,Bočiai”. Įėjimo mokestis – 25 dol. Dau-
giau informcijos: judithsdts@gmail.com.

Tikimės gražios popietės SLA kiemelyje!


