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ŠIAME NUMERYJE:

Šimtmečio „Tautiška giesmė”
sujungs lietuvius pasaulyje – 2 psl.

Lietuviškos sutartinės sužavėjo
amerikiečius – 4 psl. 

Jei tu gimei be sparnų, netrukdyk jiems augti – Coco Chanel

LAIMA SMILGYTĖ

Koncertai – proga tobulėti

Pasipuošę, nešini gėlėmis savo mokytojoms ir tramdydami jaudulį į koncertą
susirinko  beveik 40 jaunųjų pianistų. Pasiklausyti jų grojamos muzikos at-
ėjo ir gausus būrys svečių. Žiūrovai šiltai palaikė tiek mažiausiuosius, vos

5 metų sulaukusius, tiek ir 16-tą gimtadienį atšventusius atli kėjus. 
Rečitalį pradėjo D. Gedvilienės mokiniai. Mokytoja sukaupė didžiulę patirtį

mokydama vaikus muzikos. Ji jau 10 metų dirba gabių vaikų mokykloje „Ted
Lenart Elementary Regional Gifted Center”, 15 metų buvo Čikagos lituanisti-
nės mokyklos muzikos mokytoja. – 10  psl. 

Beveik 40 jaunųjų pianistų 
grojo pavasariniame rečitalyje 

Praėjusį sekmadienį, gegužės

20 d., Pasaulio lietuvių centre

įsikūrusioje galerijoje „Siela”

liejosi fortepijono muzika. Čia

pavasarinį rečitalį surengė

dviejų Čikagos pianino moky-

tojų – Jūratės Grabliauskienės ir

Dalės Gedvilienės mokiniai.

Pavasarinio rečitalio atlikėjai sumanę
nusifotografuoti su savo mokytojomis
po koncerto vos tilpo į kadrą.

Laimos Smilgytės nuotr.

Įkvėpti dalinti grožį

Nepakartojamą renginio
nuotaiką kūrė galerijos
aplinka, kurioje buvo eks-

ponuoti V.  Kašubos ir M.  Stan-
kūnienės darbai. Į susirinku-
sius kreipėsi dr. R. Kašubaitė-
Binder, priminusi LUMA isto-
riją Lietuvoje nuo 1927 m.,
kuomet organizacija buvo
įkurta, iki 2003 m., kada aso-
ciacijos padalinys buvo at-
kurtas Kaune. 2009 m. Čikagoje
padalinį įkūrė Romualda Lau-
rinaitytė-Rynne. Jau penkti
metai šiam padaliniui vado-
vauja R. Kašubaitė-Binder.
LUMA tikslai: kelti kultūrą ir
švietimą Lietuvoje ir išeivijo-
je, rinkti, aprašyti ir skleisti
medžiagą apie Lietuvos ir išeivijos iškilias moteris, ugdyti pilietiškumą ir stip-
rinti Lietuvos istorijos žinias visuomenėje.                                                 –  6  psl. 

Viktorija Kašubaitė Matranga, Rima Kašubaitė-Binder ir Romualdas Kašuba prie Vytauto
Kašubos 1947 m. darbo ,,Sezonai”. Šeimos archyvo nuotraukos

Dovanotas medalis ,,Vytautas Didysis” (iš Kuni-
gaikš čių serijos). 

Sūduvos 
dovanos
MARIJA BOHAREVIČIENĖ

Balandžio 22 d. Lietuvos uni-
versitetų moterų asociacijos
(LUMA) Amerikos Vakarų sky-
riaus pirmininkė dr. Rima Kašu-
baitė-Binder pakvietė bendruo-
menę į „Sielos” galeriją Pasau-
lio lietuvių centre, Lemonte, kur
vyko vakaras „Įkvėpti dalinti gro-
žį. Sūduvos dovanos”, skirtas
skulptoriui Vytautui Kašubai ir
dailininkei Magdalenai Stankū-
nienei. Šia proga dr. R. Kašubai -
tė-Binder Lietuvių dailės muzie-
jui padovanojo Vytauto Kašubos
ankstyvuosius tris keramikos
darbus (iš ciklo ,,Sezonai”, 1947
m.)  ir Lietuvos  valdovo Vytau-
to Didžiojo medalį (kiti šios  se-
rijos  medaliai  saugomi Trakų pi-
lyje), taip pat du Magdalenos
Stankūnienės darbus: „June/Bir-
želis” (1968 m.) ir „Spring Plan-
ting/Pavasarinis sodinimas”
(1976 m.). Tai – ,,grįžtantys pa-
ukščiai”, – sakė mecenatė.



2 2018 GEGUŽėS 29–31 D., ANTRADIENIS-KETVIRTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą  – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00  iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,    administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

suskystintų dujų prekyvietėse”. Kaip bus ateityje, be
abejo, – svarbu. Bet ateitį numatyti sunku. Ypač kai
tenka tartis su duoto žodžio nesilaikančia Rusija. Tik
kvailys gali patikėti, kad „Gazpromas” klusniai va-
dovausis EK nubrėžtomis taisyklėmis. Kremliaus
gudročiai būtinai sugalvos naujų suktybių bent jau
silpniausiems ir mažiausiems ES nariams skriaus-
ti. Ką tada suoks EK vadovybė? Dar sykį pagrūmos
piršteliu, kad, jei Rusija ir vėl šantažuos silpnuosius,
tai jau tikrai sulauks konkrečių sankcijų?

Rusija jaučiasi nebaudžiama. Europai ir vėl
pritrūks padorumo, sąžiningumo, principingumo,
drąsos. 

Žinoma, už konkurencijos politiką atsakingos EK
narės Margrethe Vestager teiginiai, esą „nuo da-
bar panaikinamos ‘Gazprom’ sudarytos kliūtys,

trukdžiusios laisvai tekėti dujų srautams Vidurio ir
Rytų Europoje”, – viltingi. Bet tai – tik žodžiai, nepa -
remti konkrečiais darbais. Dar nežinia, kur Rusija
padėjo iškilmingus įsipareigojimus „nuo dabar” –
Vladimirui Putinui ant stalo Kremliuje ar išmetė į
šiukšlių kibirą?

Ypač nuvylė M. Vestager pastebėjimas: „Kaip vi-
sada, šioje byloje siekiama ne pirštu badyti verslą,
bet pasiekti Europos vartotojams ir įmonėms nau-
dingiausią rezultatą”. Jei M. Vestager nuoširdžiai
mano, kad „Gazpromas” yra verslas, o ne didžioji Ru-

sijos politika, tai tada drįstu manyti, jog ji
nieko nenutuokia nei didžiojoje, nei mažojoje
politikoje. Su tokiais „žinovais” beprasmiš-
ka diskutuoti.

Bet greičiausiai M. Vestager supranta,
kad Rusija dujomis ne tik prekiauja, bet dar
ir politikuoja: dujų pagalba į valdžią pra-
stumia prorusiškus premjerus, preziden-
tus, koreguoja atėjusių balsuoti rinkėjų
nuotaikas, perka žiniasklaidą, ant kojų pa-
stato palankius verslininkus, o priešiškus –

sužlugdo. Bet pasakyti šią tiesą Rusijai – baugu. Ypač
baugu Rusiją nubausti. Dar nušaus arba nunuodys.
Kaip Aleksandrą Litvinenką, Borisą Berezovskį ar
Sergejų Skripalį. 8 mlrd. eurų bauda – tai pinigai, dėl
kurių tikrai rizikuojama gyvybe. 

Jokiu būdu nenoriu būti skeptiku, įtariai žvel-
giančiu į savo sąjungininkus – Europos Sąjungą. Bet
kad kitaip – niekaip. Vokietija užsispyrusi Baltijos
jūroje tiesia ,,Nord Stream – 2”, nors puikiai su-
pranta, kad šis projektas – labiau politinis nei eko-
nominis, išduodantis ir Baltijos šalis, ir Ukrainą.

Prancūzijos prezidentas veržte veržiasi į Krem-
lių susitikti su kaimynines šalis puldinėjančios Ru-
sijos prezidentu, nors pačios veiksmingiausios de-
rybos su Kremliaus vadovu – jokių derybų. Jauna-
sis Prancūzijos prezidentas mano pergudrausiąs
Kremlių ir sustiprinsiąs savąjį europietišką presti-
žą. Džiaugčiausi, jei taip nutiktų. Bet nutiks at-
virkščiai – prancūzas bus sukompromituotas. Nes Pu-
tinas pripažįsta tik grubią jėgą. Diplomatiniais tūp-
čiojimais Kremliaus šeimininko nesugraudinsi. Jei
Putinas žinotų, kad niekas iš ES ir NATO su juo tik-
rai niekad niekados nesusitiks, kol nebus grąžintos
okupuotos teritorijos, separatistų greitai sumažėtų
ne tik Donecke, Luhanske, Kryme, bet ir Abchazijoje,
Kalnų Karabache, Padniestrėje...

Bet  kol  kas  prorusiškų  separatistų  tik daugė-
ja.

Ar galima sakyti, jog Europos Ko-
misija (EK), vertindama „Gazp-
rom” veiklą, pasielgė išdavikiš-

kai – nusispjovė į teisėtus Lietuvos lū-
kesčius? Jei kvėpuojame demokratinės
šalies oru, tai palyginimas „išdavikiš-
kas elgesys” – nei per daug piktas, nei
per daug kategoriškas. 

Bent jau šių eilučių autorius įžvel-
gia kiaulystę: nenubausdama „Gazp-
romo” solidžia pinigine bausme EK pa-
sielgė tarsi būtų Kremliaus advokatas. Juk EK va-
dovybė tik žodiniais pabarimais nubaudė iki šiol iš-
skirtinėmis monopolijos teisėmis piktnaudžiavusį
rusišką koncerną, o Lietuvą, ne vienerius metus ken-
tusią „Gazprom” šantažą, paliko be nieko – ir be pi-
nigų, ir be garbės.

Žinoma, skirdami rusiškam koncernui griežtus
būsimos veiklos nurodymus (jeigu „Gazprom” pažeis
nurodymus, EK be papildomų svarstymų galės skir-
ti baudą, siekiančią iki 10 proc. įmonės pasaulinės
metinės apyvartos) Vakarai dedasi esantys princi-
pingi. Tačiau Vakarai neišdrįso žengti svarbiausio
žingsnio – nepaskyrė „Gazpromui” baudos už tai,
kaip jis niekingai Lietuvą engė iki šiol. Taigi „Gazp-
romas” gurkšnoja pergalės šampaną: rusų dujų
kompanija išvengė 8 mlrd. eurų baudos, kuri jai tu-
rėjo būti skirta už akivaizdų piktnaudžiavimą mo-
nopoline padėtimi Europos Sąjungos (ES) dujų rin-
kose. Lietuva gi dar sykį pažeminta: dėl nesąžinin-
gos „Gazprom” kainodaros, regis, niekad nebeatgaus
pusantro milijardo prarastų eurų. Be to, smuktelė-
jo Lietuvos prestižas bent jau Maskvos akimis žvel-
giant – sąjungininkai nepalaikė mūsų ieškinių.

Lietuvą menkai guodžia EK paskelbtose išva-
dose brėžiama nuostata: „nuo šiol atitinkamiems
‘Gazprom’ klientams suteikiama veiksminga prie-
monė užsitikrinti, kad jų mokama dujų kaina atitiktų
kainų lygį Vakarų Europos dujų rinkose, visų pirma,

Europos dovana  
„Gazpromui”: 8 mlrd. eurų 
GINTARAS VISOCKAS

Kvieskime lietuvius  visame pasaulyje liepos 6-ąją giedoti „Tautišką giesmę”!

Gegužės 29 d., antradienį, Valstybės pažinimo
centre Vilniuje prasidėjo visuotinė elektroninių
svetainių ir socialinių tinklų kampanija, skir-

ta užmegzti tiesioginį ryšį su lietuviais pasaulyje. Tai
pirmas kartas istorijoje, kai Lietuva ir jos žmonės vi-
somis turimomis šiuolaikinėmis technologinėmis ry-
šio priemonėmis kreipėsi į lietuvius visame pasau-
lyje su bendru tikslu – pakviesti 4 milijonus liepos
6-ąją kartu giedoti 100-mečio „Tautišką giesmę”.

Pirmąjį tiesioginį vaizdo kvietimą lietuviams vi-
same pasaulyje išsiuntė Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė.

Jūs taip pat galite dalyvauti šioje iniciatyvoje!
Renginio metu pirmąjį pliūpsnį kvietimų per

savo socialinių tinklų paskyras taip pat išsiuntė to-
kie žinomi žmonės kaip muzikantas Jurgis Didžiu-
lis, režisierius Olegas Šurajevas, rašytojas ir hu-
moristas Paulius Ambrazevičius, dainininkė Dovi-
lė Filmanavičiūtė, autosporto lenktynininkas Be-
nediktas Vanagas, verslininkas ir visuomenės vei-
kėjas Vladas Lašas, Lietuvos TV ir radijo vedėjas,
grupės „Radistai” narys Jonas Nainys, humoristas
Haroldas Mackevičius, vyriausias policijos kape-
lionas Algirdas Toliatas, dainininkė Erica Jennings,

TV laidų vedėja Edita Mildažytė, laidų vedėja ir žur-
nalistė Beata Nicholson ir daug kitų pilietiškų bei vi-
suomenėje aktyvių žmonių.

Reikšminga   kvietimų  dalis  šimtus  tūkstan-
čių  lietuvių  pasaulyje  gali  pasiekti  per  kiekvie-
ną iš mūsų asmeniškai – kviečiant pažįstamus lie-
tuvius per socialinius tinklus ar platformą
www.4000000.lt.

Lietuvos 100-mečio proga drauge sukurkime
išskirtinio masto dovaną sau ir savo šaliai!

Lietuva 4.000.000 info

Prezidentė D. Grybauskaitė ir būrys aktyvių visuomenininkų kviečia visus pasaulio lietuvius kartu giedoti šimtmečio ,,Tautišką giesmę”. Roberto Dačkaus nuotraukos



bia mobilūs lietuvių banditai: „Anksčiau buvo rusai,
o dabar jūs – numeris vienas”. Kaip po to skaičiau ko-
mentaruose, kad esą buvo sutirštintos spalvos, bet
faktas tas, kad į Lietuvą olandai siunčia delegatus,
prašydami teisininkų pagalbos dorotis su mūsiškiais
plėšikais. Naujos kartos nusikaltėliai Vakaruose
privertė sukurti netgi naują terminą – mobilusis ban-
ditizmas. Organizuotos rytų europiečių gaujos, pa-
sinaudodamos atviromis Europos Sąjungos sienomis,
grobia viską, kas turi didesnę vertę. Prof. D. Siegel
tyrinėja Rytų Europos nusikalstamas organizacijas
ir tam paskyrė ne vieną dešimtmetį. Praėjusio am-
žiaus pabaigoje Vakaruose siautėjo rusų, vėliau al-
banų gaujos. Jos teigimu, dabar vakariečių akyse jų
vietą užima mobiliu banditizmu užsiimantys lietu-
viai, kurių metodai stebina net ir prityrusius Ny-
derlandų pareigūnus. Lietuvių reidai Vakaruose
trunka trumpai, jie puikiai organizuoti. 

„Terminas mobilus banditizmas prigijo todėl,
kad rytų europiečių nusikaltėlių grupės vyksta į Vo-
kietiją, Belgiją, Nyderlandus, Ispaniją, ten vagia
automobilius, elektroninę techniką ir kitus bran-
gesnius daiktus, o tada per 24 val. grįžta į namus. Jie
veikia labai greitai. Tai mus ištiko kaip maras, ir nie-
kas nežinojo ką daryti. ...2014 m. lietuviai buvo pa-
grindinė nusikaltimų statistikoje figūruojanti gru-
pė. Lietuviai, lenkai, bulgarai ir rumunai. ...Paste-
bėjau tendenciją, kad nusikaltimų statistikoje lie-
tuviai jau pralenkė ir rusus. Tiesą sakant, lietuviai
čia išsiskiria iš visų posovietinių valstybių.” 

Įžurnalisto prašymą pakomentuoti, kas lietuvius
išskiria iš kitų, profesorė atsakė: „Lenkų krimi-
nologų tyrimai parodė, kad lenkai, atsivėrus sie-

noms Vakaruose, užsiimdavo automobilių vagystė-
mis. Bet tada rinka Lenkijoje persipildė, jiems ne-
bebuvo naudinga vogti automobilius ir jie pradėjo ieš-
koti kitų užsiėmimų. Lietuviai perėmė šias rinkas.
Pasirodė, kad Lietuva ir valstybės toliau į rytus vis
dar buvo puiki terpė ne tik vogtiems automobi-
liams, bet ir vertingoms jų dalims. Tai vienas pa-
aiškinimas. Kitas paaiškinimas lietuvių nusikaltė-
lių aktyvumui būtų tai, kad jie puikiai integruojasi.
Nusikaltėliams nerūpi politika. Lietuviai puikiai vei-
kia su rusais ir kitomis tautomis, kurios politiškai
gal ir nėra artimos. Nereikia net mokėti kalbos, už-

tenka aistringo noro greitai praturtėti.
Kartais aš net sakau, kad mūsų teisė-
sauga turėtų veikti taip glaudžiai ir sėk-
mingai, kaip veikia gaujos iš atskirų
valstybių.” 

Anot mokslininkės, Henriko Dak-
taro gaujų laikai baigėsi, dabar veikia
mažos nusikaltėlių grupės, kurios kar-
tais tik naudoja žymių grupuočių pa-
vadinimus, tačiau neturi nieko bendra
su jomis. Užsakymai pavogti vienokį ar

kitokį automoblį šioms grupelėms ateina iš Tadži-
kijos, Uzbekijos ir kitų valstybių rytuose. Jie saugomi
garažuose, pusiau legaliuose autoservisuose. Nėra jo-
kio mafijos boso ar krikštatėvio, veikiama susitari-
mų būdu. Lietuviai Nyderlanduose vogtų daiktų ne-
siveža į Lietuvą, parduoda vietoje ir parsiveža tik pi-
nigus. Šie nusikaltėliai dar užsiima narkotikų, ci-
garečių, kitų kontrabandinių prekių prekyba, netgi
nafta. Ieškoma galimybių apeiti įstatymus, todėl sie-
kiama palankių politinių sprendimų, bet daugelis nu-
sikaltimų padaroma ir be korupcinių santykių. Lie-
tuvoje nelegalios prekės dažniausiai neužsilieka, vog-
ti daiktai pravažiuoja pro mūsų šalį. 

O kas yra tie nusikaltėliai? – klausia žurnalistas
„Jie visi yra vyrai. ...Dauguma jų yra pakankamai
išsilavinę. Bent jau turi įgiję profesinį mokymą. Jie
protingi vaikinai, kurie savo šalyje jautėsi nevykė-
liais. Jie keliauja į Europą ne todėl, kad norėtų gy-
venti Vakaruose. Tiesą sakant, jie netgi skeptiški Eu-
ropos atžvilgiu. Kiek teko kalbėtis, visi jie de-
monstruoja patriotizmą ir nenori likti gyventi Eu-
ropoje visiems laikams. Vienas vaikinas į mano klau-
simą, kodėl vagia Nyderlanduose, atsakė: nes Lie-
tuvoje jau viskas išvogta (juokiasi). Dalis jų atvyko
į Nyderlandus dirbti žemės ūkio sektoriuje, bet
jiems sunkiai sekėsi, atlyginimas buvo mažesnis nei
tartasi, ir jie pradėjo vogti. Jie nenori grįžti į Lietuvą
ir atrodyti nevykėliais, nes neužsidirbo daug pinigų.
...O kai sukaupi daug pinigų ir jau turi kuo rizikuoti,
dažniausiai nebesiveli į nusikaltimus. Nenori, kad
tavo vaikai sektų tavo pėdomis. Užsidirbę šiek tiek
tie nusikaltėliai investuoja į legalią ekonomiką, iš-
plauna savo pinigus. Jie negimsta nusikaltėliais ir
nenori jais mirti”, – sako kriminologė ir priduria, kad
ačiū Dievui, lietuvių nusikaltimai bent jau nėra
smurtiniai. 

Liežuvis neapsiverčia, bet turiu su Vaižgantu sa-
kyti: „Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet – mano! Li-
niniai arielkininkai, mėšluočiai, dažnai padlecai tie
lietuviai, bet mano broliai!” Deja, visi jie mano bro-
liai – ir didvyriai, ir tie banditai iš Europos. Kaip kam
susiklosto gyvenimas, į kokias aplinkybes kuris
papuolame. Galime tapti ir didvyriais, ir banditais.
O iš banditų galime pereiti į sėkmingų verslininkų
kastą ir mirti „elite”. Gyvenimas toks turtingas spal-
vų.
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Atvažiavo šeimos draugas Artū-
ras ir papasakojo herojiško ro-
mano vertą istoriją. Eina jis Bal-

tijos pajūriu Latvijoje, netoli Pavi-
losto, ir sutinka pažįstamą iš Kauno.
Abu pasipasakoja kokiu reikalu vaikš-
tinėja. Mūsiškis prietėlis lietuvio so-
dyboje prie jūros pečių mūrija, o
sutiktasis – lietuvių karžygių kapus lanko.
ir išgirdo istoriją. 

Knygos verta istorija

Stalingrado mūšyje prieš bolševikus vokiečių pu-
sėje dalyvavo ir lietuvių savisaugos batalionas. Kai
rusai vokiečius apsupo, lietuvių vadas Liepa paprašė
leidimo prasiveržti. Mums vis tiek lemta žūti, geriau
žūsim kovoje su bolševizmu, – sakė jų vadas ir gavo
leidimą. Su dideliais nuostoliais, bet prasiveržė pro
visus tris apsupimo žiedus. Iš 700 vyrų liko 400, ir jie
grįžo į savo kraštą. Paskui bataliono likučiai buvo
mesti į Kuršo katilą, nes vokiečiams nepatiko tokia
lietuvių sėkmė. Dalis šių vyrų buvo pasiųsta saugoti
sienos ant Baltijos jūros kranto ties Pavilostu. Vo-
kiečiams pralaimint karą latviai ėmė gausiai bėgti
Baltijos jūra į Švediją. Iš anos pusės atplaukdavo lai-
veliai ir latvius paimdavo. Lietuvių apsauga juos pra-
leisdavo. Kažkas iš pačių latvių apskundė vokie-
čiams, kad lietuviai padeda latviams dezertyruoti,
ir septyni lietuviai, pasienio apsaugos kariai, dėl pa-
vyzdžio buvo sušaudyti. Ant jūros kranto jiems
yra pastatytas kryžius ir pažymėtos pavardės, bet su-
tiktasis kauniškis yra išsikėlęs sau gyvenimo tiks-
lą pastatyti tiems didvyriams tikrą paminklą. Jo nuo-
mone, latviai per mažai gerbia brolius lietuvius, žu-
vusius ginant latvių gyvybes.

Iš bičiulio Artūro pasakojimo supratome, kad jis
kalba apie partizanų vadą Liepą, Lietuvos karinin-
ką – kapitoną Joną Semašką, kuris Antrojo pasau-
linio karo metu vadovavo lietuvių savisaugos bata-
lionui ir su savo pulku vieninteliai prasiveržė pro
rusų žiedą prie Stalingrado. (Teko sutikti Jono Se-
maškos vaikaitį, dabar diplomatą Darių Joną Se-
mašką, kai jis buvo jaunas krikščionis demokratas.) 

Jonas Semaška 1930 m. baigė Kauno karo mo-
kyklą. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1937 m.
tapo kapitonu. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą
ir pradėjus likviduoti Lietuvos kariuomenę buvo 29-
ojo teritorinio šaulių korpuso 179-osios šaulių divi-
zijos 234 pulko kuopos vadas. Nuo 1941 m. gegužės,
vengdamas suėmimo, slapstėsi. Nuo 1941 m. rugp-
jūčio tarnavo lietuvių savisaugos dalinio 4-ajame ba-
talione. Nuo 1942 m. spalio 25 d. – 7-ojo bataliono va-
das. Vermachto pusėje dalyvavo Stalingrado mūšy-
je. 7-asis batalionas prasiveržė per tris apsupties li-
nijas. Nuo 1943 m. kovojo Rytų fronte. Buvo 13-ojo ba-
taliono vadas, buvo du kartus sužeistas. 1944 m. pa-
skirtas majoru. 1945 m. pavasarį kovėsi vadinama-
jame Kuršo katile. Vokietijai kapituliavus grįžo į Lie-
tuvą ir prisijungė prie Žemaitijos partizanų. Nuo 1945
m. rugpjūčio vadovavo Šatrijos rinktinei, o nuo
spalio – Žemaičių apygardai. 1946 m. kovą iš Gene-
rolo Vėtros priėmė pasiūlymą vadovauti būsimai Lie-
tuvos ginkluotųjų pajėgų Šiaulių apygardai. 1946 m.
balandį Telšiuose buvo suimtas, o spalio 13 d. Vil-
niaus įgulos karo tribunolo nuteistas mirties baus-
me ir sušaudytas. 1997 m. J. Semaškos palai kai
identifikuoti Tuskulėnų dvare, Vilniuje, kur slaptai
buvo užkasami sušaudytųjų kūnai. 2001 m. palaikai
buvo perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse. 1939 m.
J. Semaška apdovanotas Gedimino 4-ojo laipsnio or-
dinu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę J. Se-
maškai po mirties, 1998 m., suteiktas pulkininko
laipsnis, jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laips-
nio ordinu.

Vis dėlto kokia unikali mūsų tauta – su pasidi-
džiavimu širdyje gyvenau visą tą dieną. Galvojau –
ir kiekvienoje srityje galima rasti tokių ryškių as-
menybių. Ypač lietuviai pasižymi srityse, kur reikia
kovingumo, ištvermės ir išskirtinių savybių. Kaip
paprastai būna, tokiomis valandomis susitapatini su
didvyriais ir pasijunti didesnis. 

Lietuviai – Europos banditai

Bet ta mano maloni būsena truko tik iki vaka-
ro, kol neįsijungiau interneto. O kai įsijungiau,
tinklalapyje „15min.lt” radau Pauliaus Gritėno po-
kalbį su Utrechto universiteto kriminologe iš Ny-
derlandų Dina Siegel, kuri Vilniaus universitete skai-
tė paskaitas. Ji pareiškė, kad šiuo metu Europą siau-

Jie visi mano broliai
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė

Po dvejų metų pertraukos į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institu-
tą sugrįžusi Lietuvių Fondo (LF) Zenono Rekašiaus vardinė stipendija buvo įteikta gegužės 11 die-
ną kasmet rengiamų žurnalistų dienų  „LeŽuDi’18” baigiamojo renginio metu. Šiais metais stipen-
dija paskirta dviem Analitinės žurnalistikos magistrantūros studijų programos studentėms Marty-
nai Bajorinaitei ir Valdonei Rudenkienei. Stipendiją įteikė ir sveikinimo žodį tarė LF atstovė Dalia Cid-
zikaitė.

LF info

Įteiktos Z. Rekašiaus vardinės stipendijos

Valdonė Rudenkienė LF atstovė Dalia Cidzikaitė (k.) įteikia LF Z. Rekašiaus vardinę stipendiją
Martynai Bajorinaitei. LF archyvo nuotraukos
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Penkerius metus kas savaitę su jumis, mieli skai-
tytojai, sveikinosi „Draugo” savaitinis puslapis
„Rytys”, kupinas JAV Rytų pakrantės lietuvių
bendruomenių naujienų ir pasakojimų. Keitėsi
metų laikai ir bendruomenių vedliai. Kalei-
doskopu sukosi tradicinės metų šventės. Žinios
kas savaitę keliavo iš New Yorko, New Jersey,
Connecticutto, Massachusetts, Maine, Georgia,
Washington, DC, Marylando, Virginia, Penn-
sylvania valstijų, New Hampshire, Vermonto,
Floridos. 

Tačiau viskas turi pradžią ir pabaigą. Ži-
niasklaidoje norint judėti į priekį, reikia ir
permainų. Šią savaitę „Rytys” sveikinasi jau

paskutinį kartą. Nuo šiol Rytų pakrantės ben-
druomenių naujienos įsilies į bendrą lietuviško gy-
venimo žinių srautą „Draugo” puslapiuose. 

Ta proga noriu padėkoti „Draugo” redakcijai
ir vyr. redaktorei Ramunei Lapas įgyvendinus šią
įdomią rubriką. Skaitytojams noriu padėkoti už tai,
kad skaitote bendruomenių istorijas, kurios, vi-
liuosi, įkvepia ir priverčia nusišypsoti bei pasi-
džiaugti, kiek energijos vietos bendruomenės ski-
ria lietuvybei puoselėti. Ir ypač noriu padėkoti vi-
siems pagalbininkams, kas kartkartėmis, kas re-
guliariai visus šiuos metus rado laiko parašyti ir
papasakoti istorijas, įspūdžius ir patyrimus. Juk
dažnai istorijas papasakoja tie patys nepailstantys
bendruomenių aktyvuoliai, suorganizavę renginius
ir nudirbę begalę darbų juos įgyvendinant.  

Ypač didelis ačiū: Simonai Minns, Jovitai Be-

liak-Antanavičienei, Loretai Steffens, Linai Vai-
tiekūnaitei, Teresei ir Algimantui Gečiams, Rasai
Miliūtei, Reginai Juodeikienei, Dianai Norkie-
nei, Rimai Girnius, Gailai Narkevičienei, Ingridai
Bridikytei, Ingai Puodžiukynienei, Irinai Meli-
kovai, Laimai Liutikienei, Virginijai Šileikaitei-
Thoresen, Jūratei Bujanauskas, Rasai Sprindys, Vi-
dai Penikienei, Raimundui Šližiui, Arūnui Tirkš-
liūnui, Auksei Motto, Irenai Nakienei, Daliai Shi-
las, Gintarei Bukauskas, Irenai Adickas, Eglei
Baublytei-Noeth, Reginai Balčaitienei, Sigitai Šim-
kuvienei-Rosen, Rūtai Petraitis, Lietuvos genera-
liniam  konsulatui New Yorke, ir visiems, kurie kar-
tu bendradarbiavo visus šiuos metus. Iki naujų su-
sitikimų!

Vaida Lowell – „Rytys” puslapio redaktorė.

JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

„Trys keturi” – dažniausiai sakoma, kai imamasi ben-
dro, sutartinai atliekamo darbo. Šis pasakymas at-
keliavo iš senų laikų, nusakanti giedojimo būdų įvai-
rovę (trejinės, keturinės, trejinės keturiose) bei gie-
dotojų sudėties kaitą. Šios giesmės – tai visiems lie-
tuviams žinomos sutartinės, nedidelės grupės žmo-
nių muzikinio ir dvasinio bendravimo forma. Panašiu
pavadinimu po pasaulį keliauja ir klausytojus su
šiuo lietuvių tradicinės muzikos fenomenu supažin-
dina  sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose”. Ba-
landžio mėnesį  grupė koncertavo Amerikos Rytų pa-
krantėje. 

Nors tiksli grupės įsikūrimo data neįvardi-
nama, pirmosios užuomazgos atsirado dar
1982–1983 metais tuometinio M. K. Čiurlionio

vidurinės meno mokyklos folkloro ansamblio sudė-
tyje. Atlikėjų sudėčiai ilgainiui keičiantis, šiandien
grupę sudaro penkios giedotojos: Daina Norvaišytė,
Eglė Sereičikienė, Rima Visackienė, Audronė Ži-
linskienė ir Daiva Vyčinienė. „Visos giesmininkės
turi didelę folklorinio dainavimo patirtį, daug metų
yra dalyvavusios folkloro ekspedicijose, studijavusios
įvairius dainavimo stilius, klausiusios archyvų įra-
šų. Giedodamos sutartines, jos nesistengia kopijuo-
ti archyvinių įrašų atlikėjų balsų. Giedotojos bando
perprasti senojo intonavimo ir artikuliavimo pa-
slaptis, drauge atskleisdamos ir savo savitų balso tem-
brų specifiką”, – nares pristato grupės iniciatorė ir

vadovė Daiva Vyčinienė. 
Nors, pasak pašnekovės, išmokti sutartinių

nėra labai sudėtinga, sugebėjimas vienam išmokti
„atsilaikyti” tarp kitų balsų ir neišklysti iš savo me-
lodijos pradžioje gali būti tikru iššūkiu. „Labai
svarbu dainuoti sutartines ritmiškai – jei melodijo-
je sudainavai kokį nors vingiuką ne taip, tai dar nie-
ko tokio, bet jei nesilaikai bendro ritmo, lėtini arba
greitini, tai iškart sugriauni visą bendrą giedojimą.
Apskritai, sutartinėse labai svarbu susiklausyti,
pajusti vienai kitą, nes sutartinės ‘gimimas’ įvyks-
ta tik visų giedotojų bendrų pastangų dėka”, – susi-
vienijimo grupėje svarbą pabrėžia grupės vadovė. 

Sutartinių tematika – nuo linų sėjimo 
iki bičių garbinimo

Analogų pasaulyje neturinčios ir 2010 metais į
UNESCO reprezentatyvų žmonijos nematerialaus
kultūros paveldo sąrašą įtrauktos lietuviškos su-
tartinės saugo archajiškas tradicijas, pasakoja apie
svarbiausius mūsų protėvių gyvenimo įvykius ir kas-
dieninius darbus. „Daug esama sutartinių apie linus
(nuo pasėjimo iki drobės išaudimo ar marškinių pa-
siuvimo), avižas, rugius – senovės žmonėms tarsi la-
bai svarbios kultūros. Labai daug yra užrašyta ves-
tuvinių sutartinių, kuriose apgiedami marčios san-
tykiai su anyta, šešuru ir kitais naujos šeimos na-
riais, marčios namų ilgesys ir pan. 

Daug ir smagių vestuvinių apgiedojimų, kuriais
pajuokiamas svotas, svočia, pamergės ir pati marti.
Esama ir karinių-istorinių sutartinių, kuriose beveik
nerasi karo vaizdų ar tikrų istorinių įvykių pami-

nėjimų – išlydėjimas į karą ir kario žūtis apgiedama
subtiliomis metaforomis”, – sutartinių tematikas pri-
stato D. Vyčinienė. Be to, lietuviai nuo seno bites lai-
kė šventomis, todėl įvairų žanrų sutartinėse dažnai
šiam šventam vabzdžiui suteikiamas didelis dėme-
sys. Šiai garbei „Trys keturiose” prieš metus išlei-
do savo albumą „Bitela”, pirmą kartą įrašytą ne gar-
so įrašų studijoje, bet Bitininkystės muziejuje Stri-
peikiuose, Lietuvoje. 

Lietuvių sutartinės puikiai atspindi lietuvišką
minimalizmą bei įtraukią klausytoją į savotišką
meditaciją. Nuolatos besikartojantys melodijų mo-
tyvai, tos pačios intonacijos, paprasta, monotoniška
melodija ne visuomet tiksliai atspindi ryšį tarp su-
tartinių nuotaikos ir teksto. Sutartinių giedojime yra
svarbiausias vienalaikis skirtingų melodijų ir skir-
tingų tekstų (prasminio ir garsažodinio) skambesys.

„Žinoma, esama ir labiau akcentuotų, šokio
ritmą pabrėžiančių sutartinių. Jas giedant, tarsi pa-
čios kojos ima kilotis, norisi šokti. Kai kurie sutar-
tinių šokiai būna gana greiti, šokama įvairiai pa-
trepsint, vikriai apsisukant už parankų, kiti – lėtesni,
labiau primenantys iškilmingą vaikščiojimą, nei
šokį”, – priduria grupės vadovė. 

Smuiko ir sutartinių derinys

Sutartinių giedojimo grupė „Trys keturiose” yra
dalyvavusi daugelyje tarptautinių folkloro festivalių
Lietuvoje ir užsienyje, koncertavusi Austrijoje, Bel-
gijoje, Estijoje, Japonijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje,
Olandijoje, Rusijoje, Serbijoje, Vokietijoje ir kitur.
Taip pat kiekvienais metais grupė dalyvauja tarp-

„Rytys” taria „Sudie…”

Lietuviškos sutartinės sužavėjo amerikiečius

Abraham Brody (k.) kartu su „Trys keturiose” Amerikos sostinėje Washingtone pristatė
akustinį projekto „Ancestors” variantą. Peter Alunans nuotra.

Sutartinių giedojimo grupė „Trys keturiose” koncertuoja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Peter Alunans nuotra.



5DRAUGAS 2018 GEGUŽėS 29–31 D., ANTRADIENIS-KETVIRTADIENIS

BIRUTĖ BLOTNYS

Floridos St. Petersburgo lituanistinės
mokyklos „Saulutė” moksleiviai šešta-
dienio, gegužės 5 dienos rytą, vyko
ne į mokyklą, bet į Lithia mieste esan-
čią uogų plantaciją. Nors tai nebuvo tik-
ras miškas (juk lietuviai tradiciškai
mėgsta miškuose vasarą uogauti), uogų
plantacijoje buvo galima ne tik prisi-
rinkti uogų bei prisivalgyti iki soties, bet
ir tuo pačiu sužinoti, iš kur parduotu-
vėse atsiranda uogos bei vaisiai.

Fermoje visi gavo kibirėlius ir
pasklido po uogienojus. Pirmo-
sios uogos, aišku, krito ne į ki-

birėlius, o į vaikų burnas. Vėliau dar
buvo galima prisiskinti ir persikų,
kurie buvo labai sultingi ir skanūs.

Nešini pilnais kibirėliais visi su-
sirinko prie pietų stalo pasivaišinti
mamų paruoštomis vaišėmis. Žino-
ma, o kaip gi be jūros ir maudynių! Tai-
gi, bevažiuojant namo, sustojome pa-
simaudyti ir atsigauti po „rimtų” dar-
bų. 

Vaikams buvo įdomu ir naudinga
sužinoti, kaip buvo kaupiamos atsargos
žiemai Lietuvoje, bei kiek pastangų rei-
kia įdėti norit pajusti šviežių uogų
bei vaisių skonį.

Birutė Blotnys – lituanistinės mo-
kyklos „Saulutė” vadovė.

tautinio folkloro festivalio „Skamba
skamba kankliai” sutartinių vaka-
ruose, koncertuoja „Gyvosios archeo-
logijos” dienose Kernavėje, dalyvauja
nepriklausomas muzikos ir šiuolaiki-
nės baltiškos kultūros festivalyje „Mė-
nuo Juodaragis” ir kituose. 

Grupės pasirodymų Amerikoje
iniciatorius – smuikininkas ir kom-
pozitoriaus Abraham Brody, gimęs ir
užaugęs JAV (Bostone). „Trys ketu-
riose” ir A. Brody keliai susipynė dar
2015 metais, kai muzikantas atvykęs į
Lietuvą pamilo jos gamtą ir pradėjo do-
mėtis lietuvių etnine muzika. Nors A.
Brody žaviausios yra vingriuotos dzū-
kų dainos, kurias pats jis interpretuo-
ja, jam labai patinka ir sutartinės – dau-
gelis jo kūrinių yra įkvėpti „Trys ke-
turiose” giedamų sutartinių. 

Tais pačiais metais A. Brody ir
„Trys keturiose” drauge pradėjo kurti
programą „Protėviai” („Ancestors”).
Pirmasis bendras pasirodymas Barbi-
can menų centre Londone (2015 m.
koncertai keliose Vilniaus salėse (2017
m.), „Didžiojo gintaro” koncertų salėje
Liepojoje (2018 m.) atlikėjus atvedė ir iki
Amerikos. „A. Brody, prieš metus sakęs
‘aš būtinai nusivešiu jus į Ameriką!’, šį
pažadą įvykdė, sutaręs su National
Sawdust centru dėl keleto būsimų kon-
certų Amerikoje. Paramą koncertų cik-
lui Amerikoje gavome iš Lietuvos am-
basados JAV, taip pat iš Folklore Society
of  Greater in Washington ir, svarbiau-
sia – iš Lietuvos meno tarybos (rašėme
projektą, kuris buvo teigiamai įver-
tintas ir finansuotas)”, – apie A. Brody
iniciatyvą koncertuoti už Atlanto pa-
sakoja D. Vyčinienė. 

Sutartinių giedojimo pamokos
New Yorke

Balandžio mėnesį projektas „An-
cestors” buvo pristatytas National Saw-
dust centre – vienoje prestižinių New
Yorko modernaus meno salių. Pasak
pašnekovės, archajiški giedotojų balsai,
palydimi elektroninės A. Brody muzi-
kos, taip pat A. Brody soliniai vokali-
niai-instrumentiniai kūriniai sulaukė
didelio žiūrovų susidomėjimo ir pa-
lankaus vertinimo. „Sulaukėme origi-
nalios koncerto National Sawdust cent-
re recenzijos, kuri prasideda eilutėmis,
esą iš pradžių garsus sutartinių gie-
dojimas privertęs autorių pasijusti ne-
jaukiai, bet paskui jis atsidavęs muzi-
kos tėkmei, kuri nukėlusi jį į gilią
praeitį, leidusi pajusti sąlytį su visata.” 

„Negirdėta, stipru, įtaigu” – taip
buvo apibūdintos tiek A. Brody kom-
pozicijos, tiek ir pačios sutartinės”, –
pasirodymų įvertinimu dalijasi grupės
vadovė. Vėliau įvyko kamerinis akus-
tinės muzikos koncertas „Sla307” meno
galerijoje New Yorke, organizuotas
Lauros Zaveckaitės ir Vaivos Aglins-

kaitės pastangomis. Čia susirinkę klau-
sytojai galėjo praktiškai susipažinti su
sutartinėmis ir giedoti įvairiais gie-
dojimo būdais. Beje, daug žiūrovų su-
tartines girdėjo bei giedojo pirmą kar-
tą, todėl šis sinkretinis menas jiems
buvo didelis atradimas. 

Koncertinio turo metu grupės
„Trys keturiose” narės turėjo šiek tiek
laiko susipažinti ir su pačiu New Yor-
ku, pajusti dangų rėžančių dangoraižių
ir reklamų žibėjimą bei senojo Brook-
lyno kontrastą.

„New Yorkas – visų pirma dango-
raižių architektūros miestas, pilnas ju-
desio, gaudesio bet kuriuo paros metu.
Pasidavėm tam srautui ir pasileidom
per Brooklyno tiltą į Manhattano stik-
linių dangoraižių mišką ir Broadway.
Nustebino Manhattano dangoraižių
grakštumas ir išraiškingumas, ypač
vakarėjant, kai ypatingą vaidmenį vai-
dina šviesos ir šešėlių žaismas, netikė-
ti langų atspindžiai. Labai skoningi
architektūros sprendimai”, – įspūdžiais
dalijasi grupės vadovė Daiva. „Vis gal-
vojau, ką turėjo jausti pokario lietuviai
emigrantai XX amžiaus pradžioj išlipę
iš laivo...”, – prisiminimus papildė
grupės narė Audra Žilinskienė. 

Lietuviai vaišino cepelinais

Po pasirodymų New Yorke, A. Bro-
dy ir „Trys keturiose” savo akustinį
projekto „Ancestors” variantą prista-
tė Amerikos sostinėje Washington,
DC. „Atvažiavus iš triukšmingo, ku-
pino blizgesio New Yorko, Washington,
DC akimirksniui pasirodė kaip didelis
žalias ‘kaimas’. Nors jis – pilnas kul-
tūros, puikių Smithsonian muziejų,
kurių tik nedidelę dalį spėjome ap-
lankyti. Nepaprastai žavūs ir jaukūs
‘žemaūgiai’ Washingtono senamiesčio
kvartalai,  taip pat ir priemiesčiai,
primenantys Lietuvos miestelius. O
Potomac upę ir jos galingą šniokštimą
aš atsimenu dar nuo 1999 metų, kada
teko dalyvauti Smithsonian folkloro
festivalyje (su ‘Trys keturiose’, tik
ankstesnės sudėties). Šiais metais ji pa-
liko dar didesnį įspūdį, nes gerokai il-
giau prie jos pabuvome...”, – miestų
skirtumus pabrėžia D. Vyčinienė. 

Pasirodymai buvo suorganizuoti
Catholic University salėje bei John F.
Kennedy Center for the Performing
Arts, Tūkstantmečio salėje (Millen-
nium Stage at the Kennedy Center). Pro-
jekto dalyviai buvo maloniai nustebin-
ti Lietuvos ambasados JAV darbuotojų
bei ambasadoriaus Rolando Kriščiūno
atvykimu bei žymios Lietuvos kulina-
rijos knygų autorės Beatos Nicholson
apsilankymu. Koncertinę kelionę „Trys
keturiose” užbaigė būryje svetingų
Washingtono lietuvių, kurie stalus nu-
klojo vaišėmis (net cepelinais!), bei
kartu dainavo bei giedojo sutartines. 

Po koncerto Washington, DC ansamblį „Trys keturiose” aplankė Lietuvos kulinarijos kny-
gų autorė Beatos Nicholson (pirmoje eilėje iš d.). už jos stovi ansamblio vadovė Daiva Vy-
činienė. Alfredo Skripkausko nuotr.

„Saulutės” moksleiviai 
mokėsi uogauti

Lituanistinės mokyklos „Saulutė” pamoka vyko uogų ir vaisių plantacijoje.
Lituanistinės mokyklos „Saulutė” archyvo nuotraukos

Vaikai sužinojo, kiek pastangų reikia įdėti norit pajusti šviežių uogų bei vaisių skonį.

uogų plantacijoje vaikai sužinojo, iš kur parduotuvėse atsiranda uogos bei vaisiai.
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džiūsta ir trupa. Brolis Vincas vėl atėjo į pagalbą, re-
komenduodamas naudoti tinką. Vytautas Kašuba
savo atsiminimuose rašė, kad bandė drožinėti, bet
brolis pasakė, kad figūras reikia lieti, o kaip – niekas
nežinojo. Sesuo Anelė prisimena, kad brolis Vincas
buvo jos piešimo ir braižybos mokytojas. Namų
darbams uždavė nupiešti kaliošą. Ji nebuvo linkusi
į meną, todėl paprašė, kad nupieštų Vytautas. Mo-
kytojas, pamatęs piešinį, pakėlė jį prieš klasę ir pa-
klausė: „Ar jūs tikite, kad šio piešinio pateikėja ga-
lėjo taip nupiešti?” Matyt, per gražus buvo kaliošas. 

Vytauto talentas ir atkaklumas – charakterio ypa-
tybės, kurios jį vedė per gyvenimą. Jis nemėgo var-
žymo, ribojimo ir nurodymo, ką turi piešti, mėgo ri-
zikuoti, daryti savaip. 1929 m. brolis Vincas pasiūlė
Vytautui stoti į Marijampolės valstybinę amatų mo-
kyklą, kurioje veikė medžio drožybos skyrius, va-
dovaujamas skulptoriaus Petro Vėbros. Čia jis išmoko
drožinėti ornamentus. Išdrožė prezidento Antano
Smetonos portretą. Mokyklą baigė 1934 m., būdamas
devyniolikos metų. Vėliau dirbo garsių skulptorių
Juozo Zikaro ir Juozo Mikėno studijose. 1935 m. buvo
iškart priimtas į antrą kursą Kauno meno mokykloje.
Būdamas dar mokinys, 1937 m., su savo darbais da-
lyvavo Paryžiaus pasaulinėje parodoje ir laimėjo vie-
ną aukso ir du sidabro medalius. Didžiausios įtakos
Vytauto meno sampratai ir koncepcijai padarė dai-
lininkai Vytautas Jonynas ir Adomas Galdikas.
Kauno meno mokyklą Vytautas baigė 1939 m. 

1939–1940 m. jis buvo pašauktas į kariuomenę,
įstojo į 9-ąjį Vytenio pulką. Po apmokymų buvo pa-
skirtas į kulkosvaidžių kuopą ir gavo nurodymą su-
kurti kunigaikščio Vytenio paminklą. Dėl nelemtų
istorinių įvykių pradėtasis projektas sustojo. Kai so-

Atkelta iš 1 psl.

R. Kašubaitė-Binder pasidžiaugė, kad keletą
valandų praleisime su iškiliais menininkais – Vy-
tautu Kašuba ir M. Stankūniene. Jie abu kilę iš Sū-
duvos ir ankstyvoje jaunystėje gyveno Marijampo-
lės krašte. Tarp Sūduvos menininkų minėtini ir kiti
iškilūs dailininkai: Viktoras Petravičius, Kazimieras
Jonynas, Adolfas Valeška, Antanas Tamošaitis ir kt. 

Žodžiai Vytautui Kašubai

Dr. Rima Kašubaitė-Binder ir prof. Romualdas
Kašuba pasidalijo prisiminimais apie savo dėdę
skulptorių Vytautą Kašubą. 

Rima sakė, kad dėdė Vytautas jai buvo herojus.
Jis gimė ir augo aštuonių vaikų šeimoje, kurioje buvo
keturi broliai – Bronius, Juozas, Vincas, Antanas ir
jauniausias Vytautas bei trys sesutės – Regina, Ma-
rytė, Anelė. Jų tėvai – patriarchas Antanas ir Mari-
ja Kašubai. Per Pirmąjį pasaulinį karą Kašubų šei-
ma pasitraukė į Minską, kur 1915 m. rugsėjo 15 d.
gimė Vytautas.  Tėvai nebuvo turtingi, bet siekė, kad
vaikai vystytų savo gabumus. Visi šeimos nariai pui-
kiai žinojo Lietuvos istoriją ir suprato Lietuvos
valstybės nepriklausomybės reikalingumą. Šeimos
nariai prisimena, kad spaudos draudimo metu jų na-
muose slapta veikė mokykla, o vyriausieji sūnūs da-
lyvavo draudžiamų knygų platinime. Užaugę pa-
triotiškoje šeimoje sūnūs Juozas ir Vincas dalyvavo
1918 m. nepriklausomybės kovose.  

Jaunasis Vytautas be paliovos piešdavo, netgi
sirgdamas. Kai brolis Vincas grįžo namo baigęs
Kauno meno mokyklą (KMM buvo vienintelė tuo
metu dailės mokykla Lietuvoje) ir  pamatė Vytauto
piešinius, suprato, kad jaunylis turi talentą. Pado-
vanojo jam spalvotus pieštukus, rašalo ir popie-
riaus. Vytautas vėliau prisiminė, kad 1924 m. jis jau
piešė ant kartono. Savo prisiminimuose jis rašė, kad
tėvelis daug pasakodavo apie Lietuvos didvyrius ir
laisvės kovas.  Piešiniuose juos vaizdavo, ypač jam
imponavo kunigaikštis Kęstutis.

Su menu pirmiausia jis susidūrė bažnyčiose lan-
kydamasis su tėvais. Vytauto vaizduotėje susidūrė
du pasauliai: kasdienybė ir fantazija. Jis atsiminė,
kaip galvojo: viename pasaulyje žmonės atrodė kaip
fotografijos, o kitame – kaip angelai, labai ekspre-
syvūs, bet netikri... Vėliau, kai brolis Vincas atsi-
kraustė į Marijampolę, kantriai ir išsamiai vedė Vy-
tuką į meno pasaulį, nes suprato, kad menas jam bus
gyvenimo kelrodė žvaigždė. Tada Vytautui buvo
vienuolika metų. Jis pradėjo piešti, tapyti aliejumi.
Labai greitai suprato, kad jo sritis bus trijų dimen-
sijų menas – skulptūra. Darže pradėjo kasti molį. O
kadangi daržo molis buvo nešvarus, turėjo jį plauti.
Pirmieji eksperimentai parodė, kad molis greitai

Įkvėpti dalinti grožį. Sūduvos dovanos

LuMA narės (pirmoje eilėje iš k.): Aušrelė Sakalaitė, Rima Kašubaitė-Binder, Lilija Jasas, Marija Boharevičienė, Birutė Del-
tuvienė, Margarita Stiglich; antroje eilėje: Onutė Plečkaitytė, Danutė Bartulienė,  Saulina Antanavičienė, Aušra Taugi-
nas, Rima Sell ir  Daiva Valeria Karuža. Vytautas Kašuba

vietai okupavo Lietuvą, Vytautui buvo duotas įsa-
kymas kurti Lenino skulptūrą, bet jis tą projektą vil-
kino ir nevykdė. Prasidėjus karui, 1941 m., V. Kašu-
ba įsijungė į sukilimą Kaune. Tais metais jis buvo pa-
skirtas Kauno meno mokyklos dekoratyvinės ir
skulptūros studijos vedėju. Dirbo V. Jonyno studijoje.
Vokiečiams uždarius studiją Kaune, studentai pa-
sitraukė į Jurbarką. J. Zikaras,  B. Vyšniauskas, V.
Kašuba ir kiti galvojo likti Lietuvoje, bet frontui ar-
tėjant tai pasirodė neįmanoma. Vytautas su studente
Aleksandra Fledžinskaite, būsimąja žmona, pasiėmė
duonos, įrankius, kelias meno knygas ir išėjo pėsti,
palikę studiją Jurbarke. Kirto Lietuvos sieną ir pa-
siekė Vokietiją, vėliau Austriją. Apsigyveno Be-
schling prie Nenzing ūkininko tvarte, kur tuo metu
nepaprastai žydėjo kriaušės. Kai tos kriaušės suno-
ko, 1945 m., Vytauto ir Aleksandros šeimoje gimė duk-
rytė Guoda. Po kiek laiko Vytautas susisiekė su savo
seserimi Regina Budriene New Yorke, kurios vyras
Jonas Budrys buvo generalinis konsulas. Jis padė-
jo gauti leidimą persikelti gyventi į Miuncheną. Ap-
sigyveno Lohengrine, viename kambaryje su brolio
Antano šeima. Kaip prisimena Rimvyda (Rima Ka-
šubaitė-Binder), dėdė Vytautas Kašuba nenustojo dir-
bęs. Išmainęs cigaretes į kriaušės medžio gabalą, iš-
drožė skulptūrą „Eglė – žalčių karalienė”, kurią nu-
pirko ir produktais sumokėjo The United Nations Re-
lief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
tarnautojas. Vytauto šeima gavo Rusijos kvotą (nes
Vytautas gimė Minske), ir 1947 m. sausio mėnesį at-
plaukė į Ameriką. New Yorko uoste juos pasitiko se-
suo Regina ir nuvežė į jų vištų ūkį New Jersey. Alek-
sandra ir Guoda gyveno ir dirbo (rinko ir valė kiau-
šinius) viename ūkyje, Rimvyda su mama ir tėveliu
– kitame. 

Vytautas ir Aleksandra, matydami, kad dirbdami
ūkyje meno nesukurs, išvažiavo į New Yorką. Ten su-
tiko senų pažįstamų. Vytautas gavo darbo baldų fab-
rike drožti ornamentus  brangiems baldams. 1949 m.
gimė sūnus Aleksandras. Baldų fabrike V. Kašuba iš-
dirbo 14 metų. Jis gaudavo daug užsakymų bažny-
čioms, todėl darbo fabrike atsisakė. Po sunkaus
darbo naktimis Vytauto ir Aleksandros Kašubų šei-
ma rizikavo pirkti namą Manhattane, prie Central
Park (išeinant į pensiją pasirodė, kad tai buvo fan-
tastinis pirkinys). Studiją turėjo antrame rūsyje, pir-
mame rūsyje buvo virtuvė ir valgomasis kambarys.
Pirmame aukšte buvo salonas ir galerija, o antrame
ir trečiame aukšte – Aleksandros studija. Ketvirtą ir
penktą aukštus – nuomojo. 

R. Kašubaitė-Binder atsimena, kad dėdė Vytau-
tas labai mėgo skaityti, klausytis klasikinės muzikos,
mėgo ramybę ir dirbti naktimis. Ji visada prisime-
na dėdę kaip mielą, šiltą, dvasingą žmogų. Lanky-
damasis jos šeimos bute Kaune (apie 1939–1942 m.),
jis sukūrė mamos skulptūrą, kuri išliko per karą ir

Kašubų šeima: Vincas, Juozas, Juozo žmona, Marytė, An-
tanas, tėvai Marija ir Antanas, Anelė ir Vytautas.
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stovi pusbrolio namuose Kaune.
Prof. Romualdas Kašuba taip pat

maloniai prisiminė savo dažnus apsi-
lankymus V. Kašubos studijose: Mari-
jampolėje, Kaune, Jurbarke, New Yor-
ke. Vytautas pasakodavo apie savo
meno vizijas ir jų įgyvendinimą, spe-
cialias konstrukcijas saugiam skulp-
tūrų pervežimui, o tai buvo sudėtinga
inžinerija...  

1973 m. Tokyo mieste buvo su-
rengta paroda ,,Creative America”,
kurioje dalyvavo 45 JAV skulptoriai. V.
Kašubos skulptūra „Figure Nr. 4” buvo
išrinkta nuolatinei ekspozicijai JAV
ambasadoje Japonijoje. Kai prof. R.
Kašuba lankėsi Japonijoje, jo kolegos,
matyt, susipažinę su Vytauto Kašu-
bos kūryba, sakė, kad Japonija dabar
turi naują, garsų skulptorių Kašubą.
Pasirodo, kad pavardė ,,Kasuba” japo-
niškai turi simbolinę reikšmę.  

1974 m. V. Kašuba pirmą kartą
grįžo į tėvynę Lietuvą. Aplankęs Tra-
kų pilį nusprendė, kad reikia paga-
minti kunigaikščių medalius. Juos pa-
gamino iš švino. Labai mėgo šviną, nes
jį galėjo lankstyti ir įgyvendinti savo
kūrybinius sumanymus. Švinas už-
krėtė kraują, jam buvo uždrausta dirb-
ti su šia medžiaga. Skulptūros užsa-
kymai gausėjo, bet sveikata silpnėjo.

V. Kašuba Lietuvai padovanojo
daugiau nei 100 meno darbų. Daug jų
saugoma Trakų pilyje, Nacionaliniame
dailės muziejuje Vilniuje, Beatričės
Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje,
Lietuvių kultūros židiniuose JAV ir pri-
vačiose kolekcijose. 

V. Kašuba už nuopelnus Lietuvai
buvo apdovanotas Lietuvos Respubli-
kos nacionaline kultūros ir meno pre-
mija (1993), Gedimino 3-iojo laipsnio or-
dinu (1994).  Jam suteiktas Vilniaus dai-
lės akademijos garbės daktaro vardas
(1994 m.)

V.  Kašubos gyvenimo žvakė už-
geso 1997 m. balandžio 14 d.,  jam einant
82-uosius metus. 

R. Kašubaitė-Binder ir R. Kašuba
savo pranešimuose naudojosi šeimos
archyvine medžiaga.

Žodžiai Magdalenai
Stankūnienei

Apie dailininkę Magdaleną Stan-
kūnienę pasidalinti prisiminimais
buvo pakviesta meno istorikė Viktorija
Kašubaitė-Matranga, kuri sakė, kad
Lietuvių meno muziejus Magdalenai
buvo antrieji namai. Iš tikrujų čia dai-
lininkė ugdė kitų kūrybą ir pati akty-
viai dalyvavo įvairiuose renginiuose.
Per daugelį metų galėjome stebėti dai-
lininkės kūrybinės energijos mastą: ta-
pyba, grafika, raižiniai, piešiniai, mo-
zaika, batika. Nepaprastas produkty-
vumas! Suruošta be galo daug parodų,
išleistos knygos ir daugybė paaukotų
darbų. Ji išdalijo daugiau kaip tūks-
tantį meno kūrinių muziejams, bib-

M. Stankūnienės ,,June” (1968 m.), dovanotas  Rimos Kašubaitės-Binder.

liotekoms, ligoninėms, mokykloms,
vaikų namams ir kultūros centrams.
Magdalenos dosnumo dėka jos kūry-
bos šviesa nuspalvino pilkas, tamsias
ir varganas erdves mylimoje tėvynėje.

Plačios širdies Magdalena skatino
draugus ir pažįstamus kurti. Ji entu-
ziastingai sveikino kiekvieno pasi-
ekimus. Jai pačiai dienos atrodė il-
gesnės nei 24 val. Ji ypač palaikė mo-
teris. Kaip sakė kalbėtoja, jai pasisekė
prisivilioti bendraminčių į savo planų
voratinklį. Anot jos, Magdalena buvo
kaip vėjas, kuris sukelia sūkurį ir ju-
dėjimą. Ji visada skubėjo, mus mokė
ir ragino nedelsti, planuoti, ruoštis,
nes kiekvieną dieną reikia daug ką at-
likti. 

Magdalena Stankūnaitė gimė 1925
m. Oželių kaime, netoli Šunskų, Vil-
kaviškio apskrityje. Buvo vikri, ryž-
tinga mergaitė, stebėjo gamtą ir žmo-
nes, klausėsi tėvelių ir giminių pasa-
kojimų, žaidė laukuose ir pievose,
buvo laiminga savo šeimos ūkyje. 1941

m. birželio mėnesį jos šeima buvo tra-
giškai išardyta – suimta trėmimui į Si-
birą. Tėvas nušautas bėgant nuo išve-
žimo. Motina su keturiais vaikais
įstumta į traukinio gyvulinį vagoną, ta-
čiau kažkas juos visus išgelbėjo. Šeima
gavo leidimą palaidoti tėvą. Magdale-
na buvo baigusi šešias klases, po tėve-
lio netekties ji į gimnaziją negrįžo. Iš-
tekėjo už Vytauto Gavėno. Pirmomis
rusų okupacijos die-
nomis jis buvo suim-
tas ir įkalintas Mari-
jampolės kalėjime. Po
metų, pasitraukus
rusų kariuomenei, ka-
liniai išlaužė kalėji-
mo duris ir išsilaisvi-
no. Gavėnai apsigyve-
no Molokuose, netoli
Marijampolės. Susi-
laukė sūnelio Arvydo.
Tada Magdalenai
buvo septyniolika.
1944 m. jie kartu su
kitais lietuviais nuta-
rė bėgti į Vakarus.
Tris mėnesius trise
keliavo arkliais į Vo-
kietiją. Pasibaigus ka-
rui pateko į lagerius.
Magdalena Vokietijoje
mokėsi drabužių siu-
vimo ir modeliavimo.
1946 m. jų mylimas ketverių metukų
sūnelis Arvydas mirė nuo plaučių už-
degimo. Iširo ir santuoka. Širdgėlos ly-
dima 1947 m. Magdalena persikėlė į
Angliją. Jai buvo tik 22 m. Mokėsi
anglų kalbos. Pusę metų ligoninėje
lankė gailestingųjų seserų kursus, bet
ilgiau neištvėrė – aplinkui buvo per
daug skausmo. Londone pradėjo mo-
deliavimo ir meno studijas. Magdale-
nos sesuo ir brolis gyveno Anglijoje, to-
dėl ji turėjo galimybę pasinerti į lie-
tuvių visuomeninę veiklą. Dirbo siu-
vimo fabrike, vėliau pradėjo dirbti
prestižinėje parduotuvėje rūbų kon-
sultante, lankė rūbų dizaino kursus.
Domėjosi menu, klausėsi operų ir kon-
certų. Anglijoje išgyveno 13 metų.  

1960 m. atvyko į Ameriką. Po metų
įstojo į The School of  the Art Institu-
te of  Chicago. Čikagoje dirbo parduo-
tuvių „Marshall Field’s” rūbų mode-
liavimo konsultante. 1966–1967 m. mo-
kėsi dail. Viktoro Petravičiaus studi-
joje. Greitai pradėjo ruošti parodas. Pir-
moji personalinė paroda buvo sureng-
ta 1968 m. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje. Daug kūrė, kasmet daly-
vaudavo parodose. Po kelerių metų
Čikagoje susipažino su Jonu Stankūnu.

Magdalena Stankūnaitė tapo Stankū-
niene. 

Magdalena buvo labai pasiilgusi
savo tėviškės, tad jau 1969 m.  nuvyko
į Lietuvą. Autobiografijoje ji rašė: ,,Ta
kelionė atgaivino mano atminty toli-
mos vaikystės dienas, priminė ano
meto ramybę, kasdienius tėviškės dar-
bus ir džiaugsmus. Grįžusi baigiau rai-
žyti grafikos ciklą ‘Dvylika mėnesių’.
Sukūriau triptiką ‘Motinos’, skirtą
partizanų motinoms, apie kurias, va-
romas į Marijampolės miesto aikštę at-
pažinti ten numestų, nužudytų jų sūnų
kūnų, man papasakojo pusbrolis Jonas
R. Kaminskas. Mane ypač sukrėtė tai,
kad iš skausmo linkstančiom kojom,
stovėdamos prie savo žuvusių vaikų,
motinos negalėjo jų atpažinti, palai-
doti, nes tuoj būtų atsidūrusios lage-
ryje”. 

Kelionės į Lietuvą jai davė im-
pulsą ir kitam ciklui – ,,Lietuvos kai-
mo moters darbai”. Menas Magdalenai
buvo kaip terapija. Dirbdama ji už-
miršdavo savo išgyvenimus, rasdavo
paguodos. Ji rašė: ,,Pamačiau, pajutau,
koks gyvenimas negailestingas ir tra-
pus, troškau kito pasaulio, kuriame ga-
lėčiau užsimiršti pergyventus skaus-
mus”.

Su mylimu vyru Jonu Magdalena
apkeliavo daugybę pasaulio šalių ir
miestų, visur ji sėmėsi grožio iš žmo-
nių, gamtos ir kitų šalių kultūros lo-
bių. Su vyru jie išgyveno 30 metų.

Magdalena buvo stipri moteris, at-
laikiusi dideles gyvenimo audras, ne-

pasidavusi širdgėlai ir netektims. Su
didele energija ji lavinosi pati ir mokė
kitus. Klausykim Magdutės ragini-
mo: „Dirbkit, moterys, ir džiaukitės gy-
venimu!”... baigė savo pranešimą meno
istorikė Viktorija Kašubaitė-Matran-
ga.

Renginio metu buvo skaitoma poe-
čių Daivos V.  Karužos ir Stasės Jag-
minienės (jos sukurtus posmus skaitė
Violeta Valaitytė) poezija. Svečius
ypač sujaudino dainininkas Darius
Kairys, atlikęs muzikinę programą.
Pa prašytas R. Kašubaitės-Binder pa-
baigai jis atliko lietuvių dainą „Daug
daug dainelių”. Jie abu dainavo, o vi -
si dalyvavusieji pritarė. Taip baigėsi ši
graži ir turininga popietė.

Galerijos „Siela” vadovė Asta Zim-
kus nuoširdžiai dėkojo Kašubų šeimai
už dvasingą renginį, dr. Rimai Kašu-
baitei-Binder už Lietuvių dailės mu-
ziejui dovanotus meno kūrinius. 

Dr. Rima Kašubaitė-Binder dėko-
jo visiems dalyvavusiems ir pakvietė
vaišių, kurias su meile pagamino
LUMA narės. 

Dar ilgai šnekučiavomės, vaiši-
nomės, fotografavomės su kūrybinga
ir iškilia Kašubų šeima. 

Magdalena Stankūnienė. 

Asta Zimkus ir Rima Kašubaitė-Binder. 

Dainuoja Darius Kairys.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Siūloma sumažinti patekimo į Seimą barjerą
Vilnius (ELTA) – Siūloma nusta-

tyti, kad partijos kandidatų sąrašas
gali gauti Seimo narių mandatų tada,
kai už jį balsavo ne mažiau kaip 4
procentai rinkimuose dalyvavusių rin-
kėjų, o jungtiniam kandidatų sąrašui
prilygintinas sąrašas gali gauti Seimo
narių mandatų, jeigu už jį balsavo ne
mažiau kaip 6 procentai rinkimuose
dalyvavusių rinkėjų. 

Pataisos autoriai siūlo atsižvelgti
į tai, kad rinkėjų aktyvumas vyks-
tančiuose rinkimuose mažėja, o pasi-
tikėjimas politinėmis partijomis yra
rekordinėse žemumose. 

„Ženkliai mažėjanti Lietuvos de-
mografinė padėtis taip pat prisideda

prie to, kad naujoms politinėms parti-
joms, kaip demokratinės visuomenės
garantui, yra sunku surinkti reikiamą
skaičių steigėjų ir rinkimuose per-
žengti įstatymuose nustatytą 5 pro-
centų barjerą”, – sako projekto autoriai. 

Šiuo metu galiojančiame Seimo
rinkimų įstatyme nustatyta, kad, par-
tijos kandidatų sąrašas gali gauti Sei-
mo narių mandatų tada, kai už jį bal-
savo ne mažiau kaip 5 procentai rin-
kimuose dalyvavusių rinkėjų, o jung-
tiniam kandidatų sąrašui prilygintinas
sąrašas gali gauti Seimo narių man-
datų, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip
7 procentai rinkimuose dalyvavusių
rinkėjų. 

Stabdo internetinių svetainių pasiekiamumą
Vilnius (LRT.lt) – Lietuvos radijo

ir televizijos komisija (LRTK) pirmą
kartą priėmė sprendimą duoti priva-
lomus nurodymus tinklo paslaugų tei-
kėjams panaikinti galimybę pasiekti
informaciją interneto svetainėse, vyk-
dančiose televizijos programų plati-
nimo internete veiklą, apie kurią
LRTK nebuvo pranešta teisės aktų nu-
statyta tvarka. 

Nustačiusi, kad net šešiose inter-
neto svetainėse (www.samorodok.tv,
www.onelike.tv, www.freeintertv.com,
www.tvtune.net, www.lttv.us, www.me-
gogo.net) televizijos programų plati-
nimo veikla yra neteisėta, LRTK š. m.
gegužės 14 d. kreipėsi į Vilniaus apy-
gardos administracinį teismą su pra-
šymu išduoti leidimą duoti privalomus
nurodymus tinklo paslaugų teikėjams
panaikinti galimybę pasiekti infor-
maciją minėtose interneto svetainėse. 

Tokį leidimą teismas išdavė š. m.
gegužės 16 d.

Pagal Lietuvos Respublikos vi-
suomenės informavimo įstatymo 33
straipsnio 1 dalies nuostatas, asmenys,
norintys verstis televizijos programų
platinimo internete Lietuvos Respub-
likos vartotojams veikla, prieš pradė-
dami šią veiklą privalo nustatyta tvar-
ka pranešti apie tai LRTK, pateikdami
jos patvirtintos formos pranešimą. 

Pradėjus vykdyti tokią veiklą ne-
pranešus LRTK įstatymų nustatyta
tvarka, LRTK turi teisę duoti privalo-
mus nurodymus tinklo paslaugų tei-
kėjams panaikinti galimybę pasiekti
interneto svetaines, kuriose vykdo-
ma neteisėta veikla.

Bandantys prisijungti prie minė-
tų interneto svetainių bus nukreipti į
LRTK sukurtą informacinį interneto
svetainės tinklalapį stop.rtk.lt.

užsieniečiai nesteigs politinių partijų
Vilnius (Diena.lt) – Seimas ne-

pritarė Teisingumo ministerijos įsta-
tymo projektui, kuriuo siūloma Eu-
ropos Sąjungos piliečiams, kurie nėra
Lietuvos Respublikos piliečiai, netai-
kyti papildomų reikalavimų siekiant
tapti politinės partijos nariais ir poli-
tinių partijų steigėjais.

Pristatydamas įstatymo projektą
Teisingumo ministras Elvinas Janke-
vičius akcentavo, kad projektas atsi-
rado, nes Europos Komisija pradėjo tai-
kyti pažeidimo procedūrą.

Balsavime dalyvavo 88 Seimo na-
riai. Už buvo 39, prieš – 6, o susilaikė 43.
Bendru sutarimu įstatymo iniciato-
riams projektas pasiūlytas tobulinti. 

Priėmus šį įstatymo projektą kitų
ES šalių piliečiai būtų galėję kartu su
Lietuvos piliečiais pasinaudoti savo tei-
se dalyvauti politinėje veikloje ir rin-
kimų metu būti išrinktiems į Europos

Parlamentą arba vietos savivaldos ta-
rybas.

Europos Komisijos nuomone, tai,
kad Lietuvoje gyvenantiems ir jos pi-
liečiais nesantiems Europos Sąjun-
gos piliečiams nesuteikiama teisė būti
politinės partijos nariais, jeigu jie ne-
tenkina minėtų sąlygų, yra nesuderi-
nama su Sutarties dėl Europos Sąjun-
gos veikimo 20 ir 22 straipsniais.

Belgijoje, Danijoje, Švedijoje ar
Nyderlanduose gyvenantys kitų Eu-
ropos Sąjungos valstybių narių pilie-
čiai gali tapti politinės partijos nariais
ar steigėjais. Prancūzijoje politinių
partijų steigimas ir buvimas politinės
partijos nariu nėra ribojami kitų vals-
tybių narių piliečiams. Pagal Bulga-
rijos politinių partijų įstatymą bet
koks Europos Sąjungos pilietis gali da-
lyvauti politinių partijų steigime ir jų
veikloje.

Vienam gyventojui teko 12,3 litro alkoholio
Vilnius (Faktai.lt) – Vienas 15

metų ir vyresnis Lietuvos gyven-
tojas pernai suvartojo vidutiniš-
kai 12,3 litro legalaus alkoholio –
0,9 litro mažiau nei 2016 metais
(13,2 litro), išankstinius duomenis
pranešė Statistikos departamen-
tas.

Pernai šalies mažmeninėje
prekyboje ir maitinimo įmonėse
parduota 3,1 mln. dekalitrų spi-
ritinių alkoholinių gėrimų (deg-
tinės, viskio, brendžio ir pana-
šiai), arba 10,5 proc. mažiau nei
2016 metais. Vyno ir fermentuotų gė-
rimų parduota 4,2 mln. dekalitrų (18,4

proc. mažiau), alaus – 23,2 mln. deka-
litrų (8,2 proc. mažiau).

už MH17 katastrofą atsakinga Rusija
Varšuva (ELTA) –

NATO generalinis sekreto-
rius Jens Stoltenberg para-
gino Rusiją prisiimti atsa-
komybę dėl MH17 reisu skri-
dusio Malaizijos lėktuvo su-
dužimo. Numušus orlaivį,
2014 metų liepą Rytų Uk-
rainoje žuvo 298 žmonės.
Lėktuvo sudužimas yra tie-
sioginis Rusijos agresijos
prieš Ukrainą padarinys,
Varšuvoje pabrėžė J. Stol-
tenberg.

„Aš pritariu Olandijos
vyriausybei, kuri ragina
Rusiją prisiimti atsakomybę dėl su-
dužimo”, – kalbėjo NATO vadovas. Jis
vienu didžiausių iššūkių saugumui
NATO valstybėse pavadino „vis at-
kaklesnę” Rusiją. Maskva esą kišasi į
demokratinius procesus, yra atsakin-
ga už kibernetines atakas ir įrodė
esanti pasirengusi prieš kaimynę pa-
naudoti karinę jėgą. NATO, pasak J.
Stoltenberg, į šį iššūkį reaguos atgra-
symo ir politinio dialogo kombinacija.

J. Stoltenberg Varšuvoje susitiko
su Lenkijos prezidentu Andrzej Duda.
Prieš tai jis sakė kalbą Varšuvoje po-

sėdžiaujančiai NATO Parlamentinei
Asamblėjai. Šalių narių delegatai čia,
be kita ko, tarėsi, kaip reaguoti į hib-
ridines grėsmes, apie Rusijos įtaką
rinkimams ir referendumams Aljanso
šalyse bei apie padėtį Afganistane.

NATO, pasak J. Stoltenberg, ir to-
liau sieks, kad teroristinė organizaci-
ja „Islamo valstybė” (IS) negrįžtų į te-
ritorijas, kuriose buvo įveikta. Jis taip
pat paskelbė apie tolesnę politinę pa-
ramą Ukrainai ir Gruzijai ir pavadino
abi šalis artimomis NATO partnerė-
mis. 

Šiaurės Korėjos žvalgybininkas vyksta į JAV
Seulas (ELTA) – Buvęs Šiaurės

Korėjos žvalgybos vadovas išvyko į
Jungtines Valstijas, kur tęs pasiren-
gimą galimam šių šalių lyderių susi-
tikimui. 

JAV prezidento Donald Trump ir
Šiaurės Korėjos vadovo Kim Jong-un
susitikimas turėjo įvykti birželio 12 die-

ną Singapūre. Praėjusią savaitę D.
Trump susitikimą atšaukė, bet vėliau
pranešė, kad pasirengimas jam tęsiasi.

Šiaurės Korėja, savo ruožtu, taip
pat teigė esanti atvira deryboms. Jei
susitikimas įvyks, jame daugiausiai
dėmesio turėtų būti skiriama Pchen-
jano branduolinei programai.

Rusija niršta dėl britų tyrimo 

JAV išardė Rusijos žvalgybinį botinklą

Мaskva (BNS) – Didžiosios Bri-
tanijos transliavimo standartų prie-
žiūros institucijos pradėti nauji tyri-
mai dėl Rusijos naujienų televizijos
„Russia Today” (RT) nustatytų reika-
lavimų pažeidimų yra bandymas su-
varžyti Rusijos žiniasklaidos priemo-
nių veiklą Jungtinėje Karalystėje, į
kurį Maskva duos griežtą atsaką, pa-
reiškė Rusijos užsienio reikalų mi-
nisterijos atstovė Marija Zacharova.

„Mes negalėjome neatkreipti dė-
mesio į britų transliuotojų priežiū-
ros institucijos ‘Ofcom’ pranešimą

apie pradėtus tris naujus tyrimus dėl
televizijos kanalo ‘Russia Today’, su-
sijusius su neva šio kanalo įvykdytais
Transliavimo kodekso pažeidimais, ir
licencijos sąlygų”, – sakė M. Zacharo-
va.

„Atsakas į šį šou – o būtent taip ir
yra – ir į šio šou pasekmes bus griež-
tas”, – pareiškė M. Zacharova.

URM atstovė pranešė, kad Rusijos
atitinkamos institucijos „pradėjo ati-
džiai tirti Rusijoje prieinamų britų ma-
sinės informacijos priemonių patei-
kiamos medžiagos turinį”.

Washingtonas (BNS) – JAV Tei-
singumo departamentas paskelbė per-
ėmęs interneto domeną, valdžiusį pa-
vojingą pusės milijono užkrėstų namų
ir biurų maršruto parinktuvų botinklą
(botnetą), kurį kontroliavo programi-
šiai, tikriausiai susiję su Rusijos žval-
gyba.

Šiuo žingsniu buvo siekiama iš-
ardyti mažuose ir vidutiniuose kom-
piuterių tinkluose smarkiai įsišakni-
jusią operaciją, su kuria programi-
šiai galėtų užvaldyti kompiuterius ir
lengvai vogti duomenis.

Teisingumo departamentas nuro-
dė, kad botinklą „VPNFilter” sukūrė
programišių grupė, vadinama APT28,
„Pawn Storm”, „Sandworm”, „Fancy
Bear” ar „Sofacy Group”.

Ši grupė yra kaltinama kiberneti-
nėmis atakomis prieš virtinę vyriau-
sybių, svarbią infrastruktūrą, tokią
kaip elektros tinklai, Europos Saugu-
mo ir Bendradarbiavimo Organizaciją
(ESBO), Pasaulinę antidopingo agen-
tūrą (WADA) ir kitas organizacijas.

JAV žvalgybos agentūra sako, kad
„Sofacy Group” dalyvavo Demokratų
partijai nepalankios informacijos pa-
vogimo ir paviešinimo operacijoje per
2016 metų JAV prezidento rinkimų
kampaniją ir organizavo virtinę kom-
piuterių tinklų sutrikdymų Ukraino-
je.

„Kaip nurodo kibernetinio sau-
gumo tyrėjai, „Sofacy Group” yra ki-
bernetinio šnipinėjimo grupė, kuri,
manoma, atsirado Rusijoje”, – rašoma
Teisingumo departamento dokumen-
tuose teismui.

„Ši grupė, tikriausiai veikianti
nuo 2007 metų, kaip žinoma, įvairiomis
priemonėmis taikosi į vyriausybių,
kariškių, saugumo organizacijas ir
kitus žvalgybinę vertę turinčius tai-
kinius”, – sakoma dokumentuose.

Juose nenurodoma, kas stovi už
„Sofacy Group”, bet JAV žvalgyba
anksčiau ją yra susiejusi su Rusijos ka-
rinės žvalgybos agentūra GRU. Tą patį
sako virtinė privačių kompiuterių
saugumo grupių.

J. Stoltenberg paskelbė, kad už lainerio numušimą at-
sakomybę turi prisiimti Rusija. Reuters nuotr.

Smarkiai apribojus alkoholio pardavimą, gir-
tuokliavimą pažaboti sekasi sunkiai. Ve nuotr.



9DRAUGAS 2018 GEGUŽėS 29–31 D., ANTRADIENIS-KETVIRTADIENIS

VERSLO N AUJIENOS

6 priežastys atsisakyti „Chrome“ naršyklės 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų gegužės 30 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,86 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,55 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,15 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Lietuva yra pirmaujančiose pozi-
cijose Europos Sąjungoje (ES) pagal ci-
vilinių ir komercinių bylų nagrinėji-
mo pirmosios instancijos teismuose
trukmę,  o pagal administracinių by-
lų nagrinėjimo pirmosios instancijos
teisme trukmę yra pirmoje vietoje. 

Tai rodo Europos Komisijos pa-
skelbta  ES teisingumo rezultatų su-
vestinė.

Lietuva taip pat yra pirmaujan-
čiose pozicijose pagal informacinių
technologijų naudojimą teismuose,
vertinant galimybę pateikti teismui ir
gauti iš teismo dokumentus, pasirašyti

dokumentus, galimybė stebėti bylos
eigą elektroniniu būdu.

Lietuva yra ketvirtoje vietoje po
Vengrijos, Vokietijos ir Danijos pagal
alternatyvių ginčų sprendimo būdų
naudojimą.

Nors valdžios sektoriaus išlaidos
teismų sistemai Lietuvoje didėjo, jos
vis dar nesiekė ES vidurkio. Lietuva
yra aštuntoje vietoje ES pagal teisėjų,
tenkančių 100 000 gyventojų, skaičių.

Daugiau kaip pusė Lietuvos įmo-
nių teismų ir teisėjų nepriklausomumą
vertina pakankamai gerai. 

BNS

Lietuvoje sparčiai nagrinėja komercines bylas

Šveicarija pripažinta draugiš-
kiausia valstybe kriptovaliutų preky-
bai, atsiskaitymams ir blokchain pro-
jektams, skelbiama BlockShow Euro-
pe 2018 svetainėje, kurioje ekspertai pa-
teikė šalių reitingus. Lietuva nepa-
tenka į skelbiamą TOP10, tačiau neti-
kėtai sąraše atsidūrė Baltarusija. 

„Šveicarija – centrinis uostas krip-
tovaliutų projektams iš viso pasaulio
ir tai dėl palankios reguliacinės dina-
mikos, – skelbiama tyrime. – Cugo
kantonas tapo kriptovaliutų projektų
fondų, pavyzdžiui, Ethereum Founda-
tion, Tezos, Dfinity, Bancor, ShapeShift,
namais.” 

Reitingo sudarytojai tyrinėjo 48
valstybių reguliacinę bazę kriptova-
liutų atžvilgiu, tačiau paskelbė tik
TOP10.

Lietuvos šiame dešimtuke nėra.
Tai galėjo lemti tai, kad Lietuvos ban-
kas ir Valstybinė mokesčių inspekcija
paskelbė griežtai reguliuosiantys krip-
tovaliutų prekybos sritį. 

Tačiau į šį draugiškiausių valsty-
bių dešimtuką pateko Baltarusiją, nes
„Bitkoinų apmokestinimas šioje šaly-
je yra nulinis iki 2023 metų”. Baltaru-

sija – dešimtoje šioje reitingo lentelė-
je. Teigiama, kad Aliaksandras Luka-
šenka pasirašė įsaką dėl laisvos ir ne-
apmokestinamos prekybos bei taupy-
mo kriptovaliuta.

Antroje sąrašo vietoje – Gibralta-
ras, po to rikiuojasi Malta, Jungtinė
Karalystė, Danija, Vokietija, Portuga-
lija, Nyderlandai ir Suomija. 

Beje, į sąrašą patekusiose kai ku-
riose valstybėse sandoriai arba preky-
ba kriptovaliuta yra reguliuojami, pa-
vyzdžiui, Suomijos valdžia yra apmo-
kestinusi pelną, gautą iš sandorių krip-
tovaliuta, tačiau šioje šalyje prekei-
viams kriptovaliuta nereikia specia-
lių licencijų. Be to, Suomijoje jau veikia
didžiausia pasaulio bitkoinų birža P2P. 

Į šeštą vietą patekusi Vokietija
įvertinta už tai, kad šalis jau yra tapusi
finansinių technologijų centru Euro-
poje, o prekyba bitkoinais ir kita krip-
tovaliuta yra neapmokestinama, jei
tai naudojama atsiskaitymams, taip
pat netaikomas ir PVM. Šalies val-
džia bitkoiną paskelbė tinkama atsi-
skaitymo priemone, kuria galima lais-
vai prekiauti. 

„15 min.lt”

Draugiškiausios valstybės kriptovaliutoms

Belaidžio interneto ryšio Lietuvos,
kaip ir kitų ES šalių, viešose erdvėse
įrengimui atsiveria naujos finansavi-
mo galimybės. 

Projektu „WiFi4EU” siekiama,
kad visi Europos gyventojai ir svečiai
viešose vietose – parkuose, aikštėse, vi-
suomeniniuose pastatuose, bibliote-
kose, sveikatos centruose, muziejuose
ir kt. – galėtų naudotis nemokamu ko-
kybišku belaidžiu interneto ryšiu.

Programos 2017–2019 m. biudžetas
siekia 120 mln. eurų.

Numatoma skirti dotaciją, kuria
bus galima panaudoti perkant moder-
niausią belaidžio ryšio prieigos įrangą

Nemokamas bevielis internetas bus visoje Lietuvoje

Nemokamą bevielį internetą viešose vietose
žadama įrengti visoje Lietuvoje.

„Ukmergės žinios” nuotr.

Naršyklė yra nepakankamai saugi, grei-
čiau iškrauna nešiojamojo kompiuterio
bateriją, perduoda visus jūsų duome-
nis į „Google”. 

Ji yra paprasta, lengvai supranta-
ma ir greita – tokią reputaciją ji
laimėjo jau nuo savo išleidimo

pradžios. Daugeliui vartotojų „Chro-
me” yra pirmoji naujoje sistemoje
įdiegta programa. Naršyklė puikiai
integruota su „Google” paslaugomis ir
turi sinchronizavimo galimybę tarp
jūsų įrenginių. Atrodytų ko dar norė-
ti? 

Tačiau „Chrome” nėra tobula. 

„Chrome” jus seka

Negalima pasakyti, kad „Chro-
me” gerbia jūsų asmeninį gyveni-
mą. Naršyklė kruopščiai perduoda
„Google” viską, kas įmanoma – jūsų
buvimo vietą, paieškos istoriją, įves-
tų URL istoriją ir visą kitą informa-
ciją. Visa tai vyksta norint parodyti
jums tikslinę reklamą ir „patobulin-
ti” „Chrome”, kad ji būtų palanki
konkrečiai jums. 

Jei jūs nesmagiai jaučiatės, kad
tokia didelė korporacija daug dėme-
sio skiria jums, galite įjungti „Chro-
me” naršyklėje funkciją, kuri reika-
lauja daugiau privatumo. Arba išvis
geriau nebenaudokite šios naršyk-
lės. Įdiekite „Firefox” su funkcija
„Do Not Track”, kuri taip pat pa-
greitina puslapių įkėlimą arba įdie-
kite „Chromium”, „Opera” ar „Vi-
valdi”. Šios naršyklės yra saugesnės
ir turi daug stipresnio lygio privatu-
mą. 

Atkreipkite dėmesį į „Tor Brow-
ser” ir „Epic” naršykles. Jose priva-
tumas yra padidintas iki absoliutu-
mo. „Tor” naršyklė įspėja jus netgi
tada, kai atidarote langą per visą ek-
raną. 

„Chrome” leidžia sau 
savivaliauti 

„Man buvo įdomu, kodėl mano
kompiuteris pastaruoju metu taip daž-
nai stringa. Kai aš „Google” paieškoje
ieškojau informacijos apie klaidų ko-
dus, man buvo patarta pašalinti tre-
čiųjų šalių antivirusinę programinę
įrangą, kurios aš iki šiol net neįtariau,
kad turiu „Chrome” naršyklėje. Pasi-
rodo „Chrome” pradėjo savavališkai at-
likti antivirusinį nuskaitymą”, – sakė
„SecurityScorecard” informacijos sau-
gumo specialistė Kelly Shortridge. 

„Chrome” naudotojai pastebėjo,
kad naršyklė nuskaito jų dokumentus
ir failus. Kaip paaiškėjo, „Chrome”
atliko antivirusinį nuskaitymą. Nar-
šyklė neprašė vartotojo leidimo. Ar
jums tikrai patinka tai, kad naršyklė
stebi ir seka jūsų asmeninius failus,
nors ir su geriausiais ketinimais?

„Chrome” „ryja” 
kompiuterio bateriją 

Nešiojamųjų kompiuterių bateri-
jos turi vieną nedidelį trūkumą: jos
greitai išsikrauna. 

Bet ką daryti, jei jūs tiesiog nar-
šote internete? „Chrome” mažina jūsų
akumuliatoriaus įkrovą. Taip, net
„Edge” naršyklė sunaudoja mažiau
energijos ir lėčiau iškrauna bateriją.
„Firefox” ir „Opera” su akumuliato-
riaus taupymo savybėmis visiškai ne-
palieka galimybių „Chrome” naršyk-
lei. O jei esate „MacOS” naudotojas, tai
labiausiai energiją taupanti šios sis-
temos naršyklė yra „Safari”, kurią ir
turite. 

„Chrome” užima per daug 
sistemos išteklių 

„Chrome” taip pat „valgo” atmin-
tį ir procesorių. Jei paleidžiate už-
duočių tvarkyklę („Task Manager”)
darbo eigoje, galite įvertinti, kiek pro-
cesų vykdo „Chrome”. Naršyklė su-
kuria atskirą kiekvieno skirtuko ar plė-
tinio procesą, taip pat atlieka išankstinį
puslapių atvaizdavimą, kuris paleng-
vina jų greitą atsisiuntimą. Taip, šis
metodas leidžia „Chrome” išlikti ne-
pakitusiai, atsiradus vienam skirtukui,
yra paprastai padidinamas stabilu-
mas ir reagavimas. Iki to laiko, kol tu-
rite pakankamai RAM. „Chrome” gali
dirbti fono režime net uždarius langą,
kad galėtų jus „džiuginti” su savo
programomis. Taip, yra būdų, kaip
sumažinti „Chrome” apetitą. Bet ar tai
naudinga, kai „Firefox” ir net „Edge”
užima daug mažiau atminties nei
„Chrome”? 

„Chrome” nebėra greičiausia
naršyklė 

Kažkada „Chrome” tikrai buvo
greičiausia pasaulyje naršyklė, tačiau
tie laikai jau praėjo. Atidarykite pa-
geidaujamą puslapį naršyklėjė „Chro-
me”, „Firefox”, „Opera”, „Vivaldi” ar
„Edge” – ir puslapio įkėlimo greitis
bus beveik vienodas visose naršyklė-
se. 

„Chrome” sąsaja 

Pažvelkime į „Chrome” sąsają. Ji
labai paprasta ir patogi. Naršyklė ne-
sunkiai patenkins visus jūsų poreikius.
Iki tol, kol nenorėsite pakeisti jos nu-
statymų. Pageidaujate perkelti plėti-
nius į kitą skydelio pusę? Ne, jūs gali-
te tik paslėpti nenaudojamas piktog-
ramas. Galvojate pridėti ir pakeisti
naujus skydelius ir mygtukus? Ne, ne-
pavyks. Norite pakeisti adreso juostos
dydį, perkelti žymių juostą į kitą vietą?
Naudokitės tuo, ką sukūrė „Google” di-
zaineriai.

„Delfi.lt”

Griežtina baudas už pajamų slėpimą
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-

sirašė jos inicijuotas įstatymo pataisas,
nustatančias griežtesnes baudas as-
menims, negalintiems pagrįsti pajamų
gavimo šaltinių, ir pakartotinai pa-
žeidžiančius įstatymus. 

Seimas  Mokesčių administravi-
mo įstatymo pataisas priėmė gegužės
viduryje. Anot prezidentės spaudos
tarnybos, jos nukreiptos prieš neteisėtą
praturtėjimą ir piktybinius mokesti-
nius pažeidimus.

Neaiškios kilmės pajamos kasmet
sudaro beveik trečdalį visų gyventojų
pajamų, nustatytų per mokestinius pa-
tikrinimus. Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) duomenimis, daugu-
moje bylų dėl nesumokėtų mokesčių

buvo skirtos minimalios 10 proc. baudos.
Vien per pastaruosius dvejus me-

tus pajamos, kurių šaltiniai nebuvo pa-
grįsti, pasiekė beveik 40 mln. eurų.

Pataisos numato, kad asmenims,
negalintiems pagrįsti pajamų kilmės,
bus taikoma bauda nuo 50 iki 100 proc.
priskaičiuotos pajamų mokesčio su-
mos, o pakartotinai pažeidus, baudų dy-
dis didės dukart. 

Šiuo metu bauda už bet kurį mo-
kestinį pažeidimą svyruoja nuo 10 iki
50 proc. nesumokėtų mokesčių su-
mos.  Gyventojų pajamos apmokesti-
namos 15 proc. pajamų mokesčiu. 

Įstatymo pataisos įsigalios 2019
metų sausio.                               

BNS

ir apmokėti jos įrengimą tose viešose
vietose, kuriose belaidės nemokamos in-
terneto prieigos iki šiol nebuvo.

„Alkas.lt”
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Atkelta iš 1 psl.
Šiuo metu groti pianinu moko 15

mokinių. „Jauniau siems mano moki-
nukams 5 metai. Mokau ir suaugusius,
tik šiandien su vaikais pasirodyti jie
neišdrįso, – šypsojosi mokytoja. –
Anksčiau koncertus rengdavome pas
kurį nors mokinį namuose, tačiau su-
sirinkti tokioje salėje yra daug sma-
giau. Vaikams tai nuostabi patirtis,
puiki galimybė pamatyti, pasiklausy-

Beveik 40 jaunųjų pianistų grojo pavasariniame rečitalyje 

Koncerto akimirka.

ti vieni kitų ir mokytis nebijoti sce-
nos”, – kalbėjo D. Gedvilienė.

Jai pritarė ir J. Grabliauskienė, ne
vienerius metus vadovavusi Lie tuvių
operos chorui ir 10 metų mu zikos mo-
kiusi Čikagos lituanistinės mokyklos
vaikus. „Mano ir Dalės mokinių ben-
dri kalėdiniai ir pava sario koncertai
jau tapo gražia tradicija. Tai gera pro-
ga vaikams tobulėti, mokytis kantry-
bės, pajusti atsakomybę scenai ir žiū-
rovams. Šis rečitalis ne išimtis – tai tar-
si viso vaikų darbo apvainikavimas”, –
po koncerto sakė pianino mokytoja.
Net ir būdama Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos vargonininke bei
dviejų chorų: Pa laimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijos ir ką tik susikūrusio
kamerinio cho ro „Ave Musica” vado-
ve, J. Grab liauskienė randa laiko mo-
kyti net 27 mokinius, kurių amžius
svyruoja nuo 5 iki 16 metų. „Labai įdo-
mu dirbti su vaikais. Norint prie kiek-
 vieno prieiti turiu rasti skirtingą kelią.
Bet mokant ne tik duodi, bet ir gauni
atgal. Tad labai ačiū tėveliams, kurie
randa laiko atvežti vaikus į pianino pa-
mokas. Juk tie, kurie mokosi groti,
stipriau žengia ir moksle, ir gyveni-
me”, – įsitikinusi  J. Grabliauskienė.

Jaunieji pianistai prieš koncertą.

Klysta visi

Kokių patarimų mokytojos turi
vaikams, kaip nugalėti jaudulį, ką da-
ryti, kai koncerto metu grodamas imi
ir suklysti? „Tikrai visiems muzikan-
tams pasitaiko tokių dienų – kad ir kaip
tobulai išmoksti kūrinį, tačiau pirštai
ima pintis ir pradedi klysti. Ir nežinai,
kas čia kaltas: nuovargis, slėgis, bio-
laukai, jaudulys ar mėnulio fazė. Tačiau

tai ir yra augimas ir nugalėji-
mas savęs, kai suklydęs, suge-
bi tvardytis ir groti toliau. Kly-
dimas – labai gera pamoka at-
eičiai”, – ramino mokytojos.

„O aš groti ir suklysti vi-
sai nebijau, – drąsiai sakė vie-
nas jauniausių koncerte gro-
jusių atlikėjų J. Grab liauskie-
nės mokinys 6 metų Karolis
Dauderis. – Tai mano 3-iasis
koncertas, o pianinu mokausi
groti jau 1.5 metų”.

9 metų Greta Rimkevičius
groja 4 metus, tai jos 5-asis
koncertas. „Aš prieš koncertus
visada jaudinuosi, bet vis tiek
noriu groti. Labiausiai man
patinka, kad skambinant pia-
 ninu gali parodyti savo nuo-
taiką – gali groti labai tyliai, la-
bai garsiai, lėtai ar greitai”, –

pasakojo dar viena mokytojos J. Grab-
liauskienės mokinė.

Klasika technologijų pasaulyje

Vyriausias pavasarinio rečitalio
dalyvis 16-metis Deimantas Gilys iš
daugumos grojusiųjų išsiskyrė ne tik
aukštu ūgiu ir kūrinio sudėtingumu.
Kai daugelis mokinių pianino pa mo-
kas lankė nuo mažens, Deimantas mo-
kytis groti pradėjo tik būdamas 12
metų. „Iš pradžių aš iš klausos ne mo-
kėdamas natų bandydavau pagroti pa-
tikusius kūrinius, tada informacijos,
kaip teisingai groti, ėmiau ieškoti in-
ternete. Mama, pamačiusi mano susi-
domėjimą, pasiūlė lankyti pianino pa-
mokas. Groju jau 4 metus. Kai buvau
mažesnis baimės suklysti nejutau, bet
kuo esu vyresnis, tuo didesnis jaudu-
lys koncertuose ima. Sunku ir rasti lai-
ko groti. Kadangi lankau krepšinio,
tinklinio treniruo tes, žaidžiu mokyk-
los komandoje, per savaitę prisėsti
prie pianino dažnai lieka tik viena
diena. Bet, kai jau prisėdu, laikas ne-
pastebimai pra lekia. Treniruotėse pa-
vargstu fiziškai, o grojant atsipalai-
duoju, protas nuo visko pailsi”, – pa-

sakojo mokytojos D. Gedvilienės mo-
kinys Dei mantas, rečitalyje grojęs
Dmitri Shostakovich kūrinį.

Koncerte taip pat skambėjo Lud-
wig van Beethoven, Antonio Vival di,
Giuseppe Verdi muzika, melodijos iš
populiarių filmų. „Muzika žmo nėms
atveria jausmų pasaulį. Kaip gera šia-
me technologijų amžiuje išgirsti vai-

kus grojant klasiką. Per pamokas ste-
bime, kokiais mažais žingsneliais mo-
kiniai eina muzikos keliu. Bet kai
koncerte klausome besiliejančių me-
lodijų, mums tai tokia sielos atgaiva ir
geriausias apdovanojimas už visą dar-
bą”, – po koncerto gėlių jūroje pa-
skendusios sakė muzikos mokytojos D.
Ged vilienė ir J. Grabliauskienė.

Mokytojos Dalė Gedvilienė (k.) ir Jūratė Grabliauskienė po koncerto skendo gėlių jūro-
je. Laimos Smilgytės nuotraukos

Vienas jauniausių koncerto dalyvių 6 metų Karolis Dauderis sakė, kad koncertų visai ne-
bijo.

16-metis Deimantas Gilys su muzikos mokytoja
Dale Gedviliene (k.) ir mama.
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www.draugofondas.org
4545 W 63 St ., Chicago, IL 60629

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Sumuštiniai su sūriu ir kumpiu
(6–8 žmonėms)

Reikės: 
2 ciabatta batonų (12–14 colių il-
gumo)
2 šaukštų šalto spaudimo alyvuo-
gių aliejaus
8 oz prosciutto (ar kito kokybiško
kumpio), plonai supjaustyto 
1,5 puodelio šviežių gražgarsčių
6 oz Parmesan sūrio, plonai su-
pjaustyto arba sutarkuoto stam-
biomis drožlėmis
2 šaukštų trumų aliejaus

Perpjauti batonus išilgai, išimti
minkštimą (jį galima užšaldyti ir vė-
liau panaudoti džiūvėsėliams), palie-
kant maždaug 1 colio storumo siene-
les. Naudojant teptuką patepti duoną
aliejumi iš vidaus. Į apatines puses
sluoksniais sudėti kumpį, salotų la-
pelius ir sūrį. Pašlakstyti trumu alie-
jumi ir apvožti viršutinėmis batonų
pusėmis. Taip ,,įdarytą” ciabatta su-
pjaustyti rombais. Galima valgyti iš
karto arba kiekvieną batoną atskirai
suvynioti į foliją ir pasiimti į pikniką. 

MANO  VIRTUVĖ

Universalioji gražgarstė (arugula) 

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos sve-
tainių „Amazon” turi labai gražią programą, pavadi-
nimu „Smile”, skirtą paremti pelno nesiekiančias

organizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5
proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai ne-

kainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „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 reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org

Tereikia šiek tiek išmanumo, ir paprasti patiekalai su gražgarste virsta karališkais
sumuštiniais arba nekasdieniškomis salotomis – įsitikinkite!

Gražgarsčių ir braškių salotos
(4–6 žmonėms)

Reikės:
1/4 puodelio baltojo balzaminio
acto
1 arb. šaukštelio Dijon garstyčių
1/5 puodelio šalto spaudimo aly-
vuogių aliejaus
1 svogūno laiško, smulkiai su-
pjaustyto
1/2 šaukštelio rupios druskos
1/4 šaukštelio šviežiai maltų juo-
dųjų pipirų
1 sv braškių, supjaustytų grieži-
nėliais
1/2 sv šviežių gražgarsčių lapelių,
atšaldytų šaldytuve
2 šaukštų balzaminio acto
1/4 puodelio kapotų paskrudintų
lazdyno riešutų (nebūtinai)
1/4 sv mėgstamo pelėsinio sūrio
(nebūtinai)

Mažame dubenėlyje sumaišyti
baltąjį balzaminį actą ir garstyčias.
Plakant įmaišyti aliejų, po to svogū-
no laiškus, druską ir pipirus. Į ma-
rinatą sudėti braškes ir marinuoti ne
ilgiau kaip 5 minutes. 

Į didelį dubenį sudėti salotas, ant
jų uždėti braškes ir pašlakstyti ne-
dideliu kiekiu marinato. Išmaišyti ir
paskirstyti po salotines lėkštutes.
Pašlakstyti balzaminiu actu ir pa-
tiekti. 

Pastaba: Norint ,,turtingesnių”
salotų, prieš pašlakstant balzami-
niu actu ant kiekvienos salotų por-
cijos galima pabarstyti sukapotų ir
paskrudintų lazdyno riešutų bei už-
trupinti mėgstamo pelėsinio sūrio.

Skanaus!

Jūsų Indrė



� Birželio 2 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Se-
selių kazimieriečių vienuolyno koplyčioje,
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, bus au-
kojamos šv. Mišios meldžiant, kad Seselių
kazimieriečių vienuolyno steigėja, Garbingoji
Dievo Tarnaitė Marija Kaupaitė būtų paskelbta
palaimintąja. Šv. Mišias atnašaus kunigas Ge-
rald Riva. Visi kviečiami. Po šv. Mišių bus vai-
šės. Liepos mėnesį Mišių už  M. Kaupaitę
nebus. Daugiau info tel. 773-776-1324.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL), šį sekmadienį, birželio 3 d., 10 val.
r. švęsime Devintines – Švenčiausiojo Kris-
taus Kūno ir Kraujo šventę. 15 min. prieš šv.
Mišių pradžią sukalbėsime Švč. Jėzaus Šir-
dies litaniją. Taip pat  paminėsime Tėvo die-
ną, Lietuvoje švenčiamą pirmąjį birželio
sekmadienį – pagerbsime tėvelius bei krikš-
to tėvus. Eucharistijos šventimą atnašaus kun.
Gediminas Keršys. Kviečiame dalyvauti.

� Čikagos lietuvių Rotary klubo 10-metis ir
2018–2019 metų prezidento inauguracija –
birželio 14 d., ketvirtadienį, 7 val. v. 111 W.
Jackson Blvd., Chicago, IL 60604. Registracija
internetiniame puslapyje iki birželio 6 d. –
https://www.eventbrite.com/e/rotary-club-of-
chicagoland-lithuanians-10-year-anniversa-
ry-tickets-46096691445?aff=rotary

� ,,Draugo” laikraščio metinis pobūvis vyks
spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, didžiojoje salėje. Prog-
rama bus paskelbta vėliau. Šią datą pasižy-
mėkite savo kalendoriuose.

� Pasižymėkite datą! Draugo fondo rūpes-
čiu išleistos istorinės knygos apie JAV lietu-
vius Amerikoje ir jų indėlį į Lietuvos nepri-
klausomybę pristatymas vyks lapkričio 11 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.
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PRANEŠIMAS
JAV LB Marquette Parko apylinkės valdybos rinkimų, kurie vyko š. m. balandžio
29 d., rezultatai yra atšaukti. Valdybos nariai, kurie dar buvo nebaigę savo
kadencijų, balsavimo būdu iš valdybos buvo pašalinti. Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkė Birutė Kairienė kvies naują apylinkės rinkiminį susirinkimą.

Aušrelė Sakalaitė, 

JAV LB Marquette Parko apylinkės pirmininkė

PAS MUS
IR

APLINK MUS

www.draugas.org

www.draugas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, iL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Pirmosios Komunijos šventės Lemonte

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje tėvas Algis Baniulis SJ

net tris sekmadienius iš eilės aukojo šv. Mišias, kuriose Pirmąją Komuniją

priėmė iš viso 57 vaikai. 

Sveikiname Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus, jų tėvelius, brolius, se-

sutes, senelius ir kitus šeimos narius šios svarbios jų gyvenime šventės pro-

ga. Tegul Jėzus pripildo jų visų širdeles meile ir džiaugsmu. 

Nuoširdžiai dėkojame vaikus paruošusioms mokytojoms: Janinai Pri-

algauskienei, seselei Laimutei Kabišaitytei ir Aidai Kulikauskienei. Taip pat

nuoširdus ačiū jaunosioms solistėms Agnei Giedraitytei ir Dainai Polikai-

tytei, džiuginusioms visus giesmėmis.
Seselė Laimutė Kabišaitytė

Gegužės 6 dieną Pirmąją Komuniją priėmė 25 vaikai (abėcėlės tvarka):  Eva Balzekas, Lu-
kas Balzekas, Roberta Beresnevicius, Goda Bilevičius, Nedas Caplikas, Armante Dambrauskas,
Kotryna Jakovleva, Aras Jaškulis, Greta Jonusas, Eric Kozys, Lukas Kozys, Augusta Leimonas,
Simon Leimonas, Rugilė Likatavičiūtė, Kotryna Melstrad, Ema Milvydas, Emili Narvilas, Ema
Povilaitis, Paulina Ryliškytė, Nojus Slivskis, izabella Trytek, Andrėja Variakojytė, Aman-
da Vileikis, Astijus Zacarias ir Gerda Žurumskas.                                            Natalijos B. nuotr.

Gegužės 13 dieną Pirmąją Komuniją priėmė 15 vaikų: Greta Andrikonis, Faustas Antanaitis,
Aiva Aukščiūnas, David Bartuska, Kajus Braziulis, Medus Bytautas, Gabija Dauderis, Ale-
xandra Didžbalytė, Aras Gedgaudas, ula Gedgaudas, Milena Gračiova, Greta Kavaliaus-
kas, Arija Stanciauskas, Aras Suopys ir Olivia Toliusyte.                 Kristinos Dauderis nuotr.

Gegužės 20 dieną Pirmąją Komuniją priėmė 17 vaikų: Rokas Baliutavicius, Marius Bart-
kevicius, Brigita Bartkeviciute, Gabrielė Bernotaitė, Nojus Bertulis, Vestina Cepas, ieva Ežers-
kis, Kristupas Kupšys, Brigita Kupšytė, Melissa Mockus, Travis Mockus, Victoria Neverauskis,
Glorija Ramonas, Lucė Stankaitis, Gabrielle Stasytis, Jokūbas Vaicekauskas ir ignas Že-
maitaitis.                                                                                                                     Giedrės Gomes nuotr.

Lietuvos Krašto apsaugos savanorių
pajėgų (KASP) bigbendo koncertai

vyks
birželio 8 d., penktadienį, 7:30 val. v.

Lietuvių namuose Baltimorėje (851 Hollins St. Baltimore, MD) ir 

birželio 9 d., šeštadienį, 7 val. v.

Lietuvių namuose Philadelphijoje (2715 E Allegheny Ave., Philadelphia, PA). 

Koncertai yra nemokami. 

Juose taip pat dalyvaus Pennsylvanijos Nacionalinės Gvardijos orkestras.

www.draugas.org


