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Ydos visad susitars tarp savęs – Honoré de Balzac 

Išbandžiusi trisdešimt
profesijų – 6 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Pirmoji PLB stovykla 
pasaulio vaikams – 11 psl.

Jau skelbėme, kad Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija penkiems išeivijoje gy-
venantiems lietuviams skyrė premijas už

tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir
bendradarbiavimą su Lietuva. Du iš jų –
Giedrius Subačius ir Rytis Prekeris gyve-
na ir dirba Jungtinėse Valstijose. Iškilmin-
ga mokslo premijų užsienio lietuviams tei-
kimo ceremonija numatoma lapkričio 14–
16 d. Kaune vyksiančio XVI pasaulio lietu-
vių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu.

Mokslininką R. Prekerį „Draugas” kal-
bino prieš savaitę (žr. liepos 23 d. numerį).
Šiandien pristatome prof. Giedrių Subačių,
Vilniaus universiteto (VU) absolventą, Lie-
tuvių rašytinės kalbos istoriką, kuris dau-
giau nei du dešimtmečius dėsto Universi-
ty of Illiniois Čikagoje (UIC), Lituanistikos
studijų katedroje, yra vadovavęs Lietuvių
kalbos institutui, įsteigė ir leidžia mokslinį
žurnalą „Archivum Lituanicum”. Profeso-
rius mokslo premija apdovanojamas ant-
rą kartą, šįkart – už dvi per pastarąjį de-
šimtmetį išleistas monografijas, kuriomis
siekiama nagrinėti sociolingvistinę lietuvių
autorių rašybos reikšmę.            – 4 psl.

Prof. G. Subačiui rūpi lietuvių 
kalbos istorijos užkaboriai

Prof. Giedrius Subačius. Jono Kuprio nuotr..

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Šeštadienio popietę į Vilniaus oro uosto atvykimo
salę nuo automobilių stovėjimo aikštelės, nuo au-
tobusų stotelės srovena trispalvės – iš Kazachs-

tano persėdę Kijeve grįžta „Misija Sibiras” ekspedici-
jos dalyviai. Jų pasitikti laukia nemažas būrys artimų-
jų, mylimųjų… Su gėlėmis, su vėliavomis.  

Šiemet,  kaip ir pernai, Rusijos  ambasada  misijos
dalyviams vizų keliauti į Sibirą vėl neišdavė, dėl to buvo
paruoštas atsarginis variantas – Kazachstanas. Ten taip
pat yra daug lietuvių tremties ir kalinimo vietų. 

16:40. Pranešama apie nusileidusį lėktuvą.
Dar keliolika minučių, ir pasirodo 18-osios „Misija

Sibiras” ekspedicijos dalyviai.
– 3 psl.

„Imkit mus – tik mūsų žemės nelieskit...”

Vilniaus oro uoste
emocingai

pasitikta
ekspedicija

„Misija Sibiras”

Ekspedicijos dalyviai sutikti kaip tikri didvyriai.



davo nusipirkti retesnį daiktą, už brolio siųstus pi-
nigėlius nupirko muzikos centrą ir kreipėsi į nuro-
dytą Ponią. Ponia paėmė dovaną ir Viktorijai girdint
paskambino kažkam, kurį vadino pulkininku (Vik-
torija suprato, kad tai KGB pareigūnas) ir ėmė su juo
kalbėti kaip su kokia menkaverte šiukšle, įsakmiai
nurodžiusi skubiai „padaryti” leidimą Viktorijai iš-
vykti į Ameriką. Leidimą Viktorija gavo po poros die-
nų ir į Ameriką išvažiavo. Ponia buvo tokia paten-
kinta dovana, kad Viktoriją net pavaišino, o atsi-
sveikindama padovanojo savo nuotrauką. Tą nuo-
trauką mūsų pokalbio metu Viktorija atidavė man –
gal prireiks – pasakė. Tą nuotrauką tebeturiu, kaip
ir Viktorijos pasakojimo įrašą. O toji Ponia, kuri šok-
dino KGB pulkininką, yra to „patrioto” su vėliava,
kuris manifestacijose visada stovi priekyje, žmona. 

Visaip atsitinka, bet...

Visaip atsitinka gyvenime – žmonės anuomet ga-
lėjo paslysti, KGB galėjo pasinaudoti silpnybėmis, tai
žmogiška, bet po Nepriklausomybės atkūrimo to-
kiems derėtų sėdėti tyliai ir Dievui melstis atgai-
laujant (jeigu neišdrįsta viešai prisipažinti ir už klai-
das atsiprašyti), o ne lįsti į viešumą, – pagalvoji. Vie-
na iš Lietuvos po Kovo 11-osios išvykusi į Ameriką
užsidirbti moteris skundėsi, kad minėtoji Ponia vė-
liau Čikagoje (jos abi važinėdavo uždarbiauti) ją šmei-
žė, jog esanti KGB agentė. Prisiminiau ir savo nuo-
skaudas – kai 2000-aisiais nuvažiavau į „Draugą” pa-
talkėti, Kasparas, kuris uždarbiaudavo Čikagoje ir
lankydavosi įvairiuose patriotiniuose susibūri-
muose, susirado tuometinį krikščionių demokratų
rėmėjų būrelio pirmininką, kuris mane Čikagoje pa-
globodavo (mat Lietuvoje anksčiau redagavau krikš-
čionių demokratų laikraštį), ir jam pareiškė, kad aš
esanti KGB agentė, neva į Ameriką pabėgusi po Kovo
11-osios (nors buvau atvykusi ką tik). Su Kasparu mes
nebuvome pažįstami ir aš neturėjau galimybės su juo
pasikalbėti, bet jo pavardę įsidėmėjau, o grįžusi į Lie-
tuvą kreipiausi į Ypatingąjį archyvą – gal iš tiesų esa-
ma kokių nors mane kompromituojančių „popie-
riukų”, nors net nebuvau bandoma verbuoti. Gavau
atsakymą – kad tokių dokumentų nesama. (Kodėl
Kasparas „rūpinosi” mano reputacija, kita kalba.)

Kasparą netrukus pamačiau la-
bai įdomiame kontekste. Kartą į
„Draugo” redakciją atėjo žinutė su
nuotrauka apie tai, kad Lietuvių Ben-
druomenės delegacija buvo privačiai
priimta vieno JAV senatoriaus. Ir tai
buvo pateikta kaip didelis lietuvių lai-
mėjimas, mat tuo metu Amerikos lie-
tuviai dėjo pastangas, kad Lietuva
įstotų į NATO. Senatorius maloniai
pažadėjo lietuviams tame reikale tal-

kinti. Viskas būtų gerai, jeigu lie-
tuvių delegacijoje nebūtų buvęs
mano „pažįstamas” Kasparas, kuris
žinutėje „Draugui” buvo įvardin-
tas kaip Vytauto Landsbergio at-
stovas. Turėdama pagrindo abejoti,
kad tuo „atstovu” galima pasitikėti,
nutariau pasitikrinti – į Lietuvą
Tėvynės sąjungos frakcijos Seime
sekretorei faksu pasiunčiau už-
klausimą – ar Kasparas tikrai yra
Tėvynės sąjungos ir frakcijos Seime
vadovo V. Landsbergio įgaliotinis
JAV? Kitą dieną gavau atsakymą –
jokių įgaliojimų Landsbergis jam
nėra davęs, bet tą žmogų pažįsta. Ži-
nutę apie priėmimą pas senatorių
paleidau į apyvartą, liko ir Kasparo

pavardė žinutėje, tik išbraukiau žodžius, kad jis buvo
„Landsbergio atstovas”.

Po kurio laiko buvo dar gražiau. Delegacijai pas
senatorių vadovavęs tuometinės Lietuvių Bendruo-
menės vadovas lankydamasis „Draugo” redakcijoje
smulkiau papasakojo apie šį vizitą. Jis pasidžiaugė,
kad jiems pasisekė dėl to, kad Kasparas dirbo to se-
natoriaus šeimoje – buvo pasamdytas prižiūrėti ligotą
senatoriaus tėvą. Bendruomenininkui aš nieko ne-
sakiau, nes jo kontaktai su Kasparu tuo ir baigėsi, bet
likau nustebusi – kokiu būdu Kasparas galėjo prieiti
prie senatoriaus taip arti? Ir dar būdamas Ponios,
kuri šokdindavo KGB pulkininkus, vyras? Eilinis
žmogelis iš Lietuvos be jokių rekomendacijų ateis pas
senatorių ir gaus darbą?! O jeigu jį rekomendavo, tai
kas? Pagalvojau, kad šioje istorijoje per daug neaiš-
kumų... Beje, Kasparas viename interviu Lietuvos
žurnalistams yra sakęs, kad jo žmona yra iš labai pa-
triotiškos – partizanų rėmėjų ar kaip kitaip Lietuvai
labai nusipelniusių – šeimos.

Tai nuodija 
mūsų gyvenimą

Kairiųjų veikėjas, Kovo 11-osios signataras prof.
Bronius Genzelis 2016 m. pasirodžiusioje knygoje „Po-
litikos laisvamanio užrašai” rašo, kad 1989 m. gruo-
džio mėn. KGB vado Lietuvoje generolo E. Eismun-
to į Maskvą pasiųstoje ataskaitoje teigiama, kad tuo
metu veikė 6 377 (!!!) agentai. B. Genzelis teigia: „...38
KGB darbuotojai pasitraukė iš tos įstaigos pareiškę
savo ištikimybę Nepriklausomai Lietuvos valstybei.
Jie atnešė daug dokumentų. Antra, kartu su Jurgiu
Jurgeliu (tuomet buvusiu Lietuvos saugumo vadu –
A.V. Š.) apklausėme daug aukštų KGB pareigūnų. Pa-
lyginus visą informaciją, neabejoju, kad ir šiandien
jie tęsia savo juodą darbą”. Šio ir kitų autorių teigi-
mu KGB agentų kartoteka išgabenta į Rusiją. Taigi
yra pagrindas pakliuvusius į KGB tinklą šantažuo-
ti ir versti kokiu nors nors būdu dirbti toliau. Tik-
riausiai daugelis norėtų atsikratyti praeities šleifo,
bet negali. Tai nuodija mūsų gyvenimą ir verčia mus
vienus kitais nepasitikėti. Netgi tais, kurie laiko Tris-
palvę.

Pastaruoju metu Lietuvoje vyko nuo-
monių pasikeitimai dėl kazio Škirpos var-
do alėjos. Tuo vardu Vilniuje gatvė
buvo pavadinta 2006 m. Neseniai 600 pi-
liečių pasirašė po peticija, kad Škirpos
gatvė būtų pervadinta, esą Škirpos ne-
reikia garbinti. Vilniaus tarybos nutari-
mu šio vardo neliko. Vilniuje nuo Moks-
lų akademijos Vrublevskių bibliotekos pa-
stato sienos rugpjūčio 27 d. nuimta ir kari-
ninko Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo
len ta. Abu jie kaltinami kad ir netiesiogiai susiję su
žydų genocidu. O rašytojas M. Ivaškevičius paskel-
bė neva k. Škirpos žodžius, tik nenurodęs iš kur jie
paimti ir kokiomis aplinkybėmis pasakyti: „Labai svar-
bu šia proga nusikratyti ir nuo žydų. Todėl reikia kraš-
te sudaryti tokią tvankią prieš žydus atmosferą,
kad nei vienas žydas nedrįstų ir minties prileisti, jog
Naujojoje Lietuvoje jis dar galėtų turėti minimalių tei-
sių ir bendrai gyvenimo galimybių”.

Kita grupė aktyvių žmonių rinko parašus po prie-
šinga peticija – kad Kazio Škirpos gatvė išlik-
tų. Šioje peticijoje buvo sakoma: „Vilniaus sa-

vivaldybės taryba 2019-07-10 Renaldo Vaisbrodo,
tarybos nario ir kartu LŽB (Lietuvos žydų ben-
druomenės) atsakingojo direktoriaus, teikimu svars-
tė ir balsavo, kad LAF (Lietuvių aktyvistų fronto) vie-
nas iš įkūrėjų ir vadovas, pulkininkas Kazys Škir-
pa, net nebūdamas Lietuvoje, ‘GALIMAI’ prisidėjo
prie Lietuvos žydų holokausto, todėl būtina PER-
VADINTI K. ŠKIRPOS VARDO ALĖJĄ į ‘Trispalvės’
alėją. ... Primename, kad Rusija tęsia šmeižto ir nei-
gimo politiką prieš Lietuvos 1941 m. Birželio sukilimo
reikšmę tolesniam Partizaniniam karui su SSSR bol-
ševikais okupantais ir teigia, kad Lietuva savo noru
įstojo į Sovietų Sąjungą”.  

Kai Vilniaus taryba svarstė Škirpos alėjos pa-
vadinimo likimą, prie savivaldybės buvo surengtas
piketas, protestuojant prieš šios gatvės vardo pa-
keitimą, bet tai nepadėjo – gatvė buvo pervardinta
ir dabar ją vadinsime Trispalvės. Taigi jau viskas nu-
spręsta, bet pasakojimą noriu pratęsti. Tarp būrelio
piketuotojų, kaip dažnai būna, kai piketuojama pa-
triotiniais tikslais (pvz., raginant nuo Žaliojo tilto Vil-
niuje nuimti sovietinius „balvonus”), priekyje sto-
vi vis tas pats vyriškis, kuris Amerikoje apie 2000-
uosius prisistatydavo Kasparu. Jis paprastai laiko vė-
liavą, šį kartą laikė plakatą. Jo pasirodymas pir-
mosiose piketo pozicijose man priminė kitas aplin-
kybes ir aš suabejojau, ar jis nuoširdus...

Įdomūs kontekstai

Prieš geroką kupetą metų kalbinau buvusio
„Draugo” vyr. redaktoriaus ir moderatoriaus kun.
Viktoro Rimšelio seserį Viktoriją, tebegyvenančią jų
gimtajame Švenčionių r. Jos istoriją esu aprašiusi
straipsnyje „’Draugas’ KGB voratinklyje”. Trumpai
priminsiu, kad ji buvo persekiota dėl to, kad nesu-
tiko šnipinėti savo brolio (tuomet buvo užverbuotas
jos vyras) – jos nepriimdavo į darbą ir neleisdavo iš-
vykti aplankyti brolio į Ameriką. Ji papasakojo, kad
jau Nepriklausomybės priešaušryje, 1989 m., ji pa-
galiau išvyko į Ameriką štai tokiu būdu. Jai vienas
kunigas patarė kreiptis į tokią Ponią, kuri priima
brangias dovanas ir už tai „sukombinuoja” leidimą
išvykti į užsienį (kaip žinome, eilinis mirtingasis
okupacijos metais kirsti sienos neturėjo galimybės).
Viktorija iš „dolerinės”, kur turintys valiutos galė-
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Atkelta iš 1 psl.

„Būkim draugais, likim kartu, ranką ištiesk – dar
ne vėlu...”, – choru uždainavo šešiolikos žmonių ko-
manda. Galima pastebėti bėgiojančias jų akis – mi-
nioje ieško artimųjų. Ekspedicijos dalyviai jaus-
mingai su visais pasisveikino, tačiau prieš apglėb-
dami artimuosius, skambant ukulėlei (gitaros inst-
rumentų šeimos narys. Red.) padainavo ir dar vieną
dainą. Šią, jau spėjusią tapti ekspedicijos himnu, su-
kūrė šių metų dalyvė Monika Kaškauskaitė. 

...Aukštai aukštai iškėlę rankas
Už Lietuvą, už Tėvynę,
Jie šaukia su meile begaline:
„imkit mus – tik mūsų žemės nelieskit...”

Ne vienas laukiantysis nuo paprastutės, bet
jausmingos melodijos apsiašaroja, o ir pačių dai-
nuojančiųjų skruostais rieda ašaros. 

Visiems laukiant grįžtančiųjų, salėje pamačiau
žilaplaukį, ramentais besiramstantį vyriškį, kurį jau
buvau pastebėjęs „Misiją Sibiras” išlydint – tai vil-
nietis Ferdinandas Vaitiekūnas. Jis gimęs Ka-
zachstane, tačiau nežinojo apie savo tėvelio likimą. 

Dar nespėjęs pasisveikinti su artimaisiais, prie
jo puolė ekspedicijos vadovas Arnoldas Fokas, jau iš
tolo senukui šaukdamas: „Ferdinandai, jūsų prašy-
mą įvykdėme!” Ir vienas kitam puola į glėbį. Ferdi-
nandą apkabina vienas po kito visi ekspedicijos da-
lyviai. Ne vienas tai stebintis apsiverkia. 

Misijos dalyviai surado Ferdinando tėvelio kapą
ir pastatė kryžių.

Ekspedicijos dalyviai, perėję didžiulę atranką (į
vieną vietą susirinko apie 100 jaunuolių!), dar bū-
dami Lietuvoje, iš įvairių meistrų mokėsi daryti kry-
žius bei koplytstulpius. O vieno kryžiaus detales jau-
nuoliai gabeno kuprinėse. Teko medienos pirkti ir
vietoje. 

Šiemet Karagandos apylinkėse buvo sutvarkyta
apie šimtas lietuvių kapų. Kaip ir visose ankstesnėse
išvykose, buvo aplankytos buvusių lagerių ir trem-
čių vietos, susitikta su ten likusiais gyvenanti lie-
tuviais, jų palikuonimis. 

Skirtingų šaltinių duomenimis, sovietų represijų
metais Kazachstane kalėjo nuo 20 iki 80 tūkstančių
lietuvių, ir daugybės jų likimai nėra žinomi iki šiol.

Ekspedicijos dalyvis Egidijus Šustauskas pasa-
kojo, kad be F. Vaitiekūno jie turėję dar vieną užduotį
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„Imkit mus – tik mūsų žemės nelieskit...”
Vilniaus oro uoste

emocionaliai
pasitikta ekspedicija

„Misija Sibiras” 

Marija Čyvaitė iškart pateko į savo giminaičių, gyvenančių Lietuvoje, glėbį.
Projekto „Misija Sibiras” vėliava, perimta iš ankstesniųjų ekspedicijų, bus perduota
vyks tantiems kitąmet.

Toks vieningumas matomas ne kasdien. V. Zaikausko, LRT ir kitų šaltinių nuotraukos

– surasti buvusio politinio kalinio, da-
bar 93 m. Jurgio Dirvonskio dukrytės
Nijolės, ten mirusios, kai jai buvo vos
aštuoni mėnesiai, kapą. Po labai ilgų
ir varginančių pusantros dienos už-
trukusių paieškų kapelis vis dėlto
buvo rastas, ir dabar artimiesiems
jaunuoliai parvežė gerą žinią bei pa-
statyto naujo kryžiaus nuotraukų. Se-
nasis kapas buvo visai kitoje vietoje
nei tikėtasi, ir jeigu ne turėta kapo fo-
tografija, vargu ar būtų jį radę. Kapas
buvo be jokio užrašo, be jokio antka-
pio – per šitiek metų jis jau buvo su-
nykęs, likęs tik gerokai sutrūnijęs
kryžius, kuriame, kaip ir J. Dirvons -
kio iš Kalvarijos įduotoje nuotrau-
koje,s matyti angelo sparnas... Angelo
sparnas...

Šioje ekspedicijoje buvo sugal-
vota nauja tradicija – pastatyti kryžius buvusių la-
gerių vietose. Nors Kazachstanas – musulmoniškas
kraštas, tačiau vieno kaimo seniūnas ne tik mielai
susitiko su ekspedicijos dalyviais, bet ir pritarė kry-
žiaus pastatymui kaimo teritorijoje buvusio lagerio
vietoje. 

Ekspedicijos dalyviai vienoje iš lietuvių tremties
vietų pastatė iš Lietuvos atsivežtą kryžių, kurį da-
limis vežėsi kuprinėse. Jis pastatytas Karabase – šia-
me lageryje buvo skirstomi politiniai kaliniai.

Ekspedicijos vadovas Arnoldas Fokas sako:
„Planavom aplankyti 18 kapinių, kurios gana nuto-
lusios nuo mūsų pagrindinės buveinės. Per dieną ap-
lankydavome po 3–4 kapines, aplankėme ir Ekibas-
tuzo miestą, į kurį važiavom naktiniu traukiniu”. 

Ekspedicijos dalyvis Marijus Štilinis dalijosi
įspūdžiais: „Labai jautėme visų žmonių palaikymą,

tikėjimą mumis, teigiamą minčių srautą. Dar iš-
vykdami sakėme, kad tikimės, jog šimtai širdžių, li-
kusių Lietuvoje, plaks vienu ritmu su mūsų širdimis
Kazachstane. Ir kiekvieną dieną aiškiai jautėme, kad
tos širdys plakė vienu ritmu. Aš visada sakiau, kad
laimės valstybėje yra tiek, kiek joje yra laimingų žmo-
nių. Šitos beprotiškai fantastiškos komandos dėka ir
jūsų visų dėka laimės Lietuvoje lygis šiandien kils-
telėjo dar arčiau dangaus”. 

Projektas „Misija Sibiras” vykdomas nuo 2006 m.
Per šį laikotarpį lietuvių tremties ir įkalinimo vie-
tas Sibire – Rusijoje, Kazachstane ir Tadžikistane ap-
lankiusios jaunimo ekspedicijos sutvarkė daugiau
kaip pusantro šimto kapinių.

Sovietinės okupacijos metu iš Lietuvos į tremtį
ir lagerius į Sibirą, Kazachstaną bei kitas vietas iš-
tremta apie 280 tūkst. žmonių.

Buvusiam tremtiniui F. Vaitiekūnui ekspedicijos dalyviai parvežė kelis de -
šimt mečius lauktą žinią – jaunuoliai atrado jo tėvelio kapą.
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Sveikindami Jus su apdovanojimu norime paklausti,
kokį tikslą turėjote rašydamas savo pastarąsias knygas, ku-
rios pelnė išskirtinio dėmesio?

Knyga „Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos im-
perijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus
Liackis, Andrius Poidėnas” (Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2011) norėjau geriau suprasti ir atskleis-
ti mechanizmus, kaip buvo gaminamos rusišku rai-
dynu (kirilika) rengiamos lietuviškos knygos tuo
metu, kai spausdinti knygas tradiciniu lotynišku al-
fabetu buvo draudžiama (1864–1904). Tarp skaityto-
jų, laukusių spausdinto žodžio, ir valdžios admi-
nistratorių, siekusių diegti kirilikos rašmenis, buvo

tetiškai derindavo ilgas raides prie ilgų, trumpas –
prie trumpų. Daukanto rašyba – ilgas abejonių, ieš-
kojimų, atradimų ir praradimų kelias. Vienas iš Dau-
kanto rašybos modifikavimo vektorių – iš dalies imti
derinti Lietuvoje vartotą ortografiją prie Rytų Prū-
sijos lietuvių, jungti tas dvi kultūriškai skirtingas lie-
tuvių rašto tradicijas. 

Kita vertus, pagrindinis Daukanto tikslas ne-
buvo rašybą suvienodinti, jam daug labiau rūpėjo pa-

Prof. G. Subačiui rūpi lietuvių kalbos istorijos užkaboriai
ti potencialios savarankiškos Lietuvos ateities mo-
delio sugestija. 

Kaip matote, man nuolat rūpi tam tikri lietuvių
kalbos istorijos užkaboriai, ortografinės raiškos,
modeliai, projektai, netapę pagrindiniu lietuvių
kultūros vieškeliu, buvę svarbūs savo laiku, bet ne-
laimėję konkurencijos su kitais, sėkmingesniais
modeliais ir dabar gerokai užmiršti – tiek kirilikos
diegimas, tiek Daukanto ortografijos pastangos
šiandien mums liudija, kokius dar kitus raštijos rai-
dos variantus istorija siūlė lietuvių kalbai. Poten-
cialių istorijos alternatyvų tyrimai. 

Ar lituanistika Jūsų buvo atrasta iš karto – be ilgų ieš-
kojimų ir svyravimų? Kas buvo Jūsų mokytojai, autorite-
tai?

Mano abu tėvai buvo lituanistai, didumą savo gy-
venimo išdirbę „Šviesos” leidykloje Kaune. Įsivaiz-
davau, kad man patiktų tapti ar kalbos redaktoriu-
mi (stilistu) ar vertėju – tai darbai, kuriuos dirbo tė-
vai. Todėl ir rinkausi studijuoti lituanistiką VU. O bū-
damas trečiame kurse, kai rašiau kursinį darbą pas
prof. Vincą Urbutį, pajutau, kaip gali būti įdomu tir-
ti kalbą. Ir kai pasitaikė proga imtis mokslinio dar-
bo, stoti į doktorantūrą (tada vadinosi aspirantūra)
– ja mielai pasinaudojau, ir iki šiol savo pasirinkimu
džiaugiuosi. Iš Lietuvos kalbininkų šiandien man la-
bai trūksta prof. Alekso Girdenio, taip nelauktai iš-
ėjusio 2011 m. Mokslinis bendravimas su juo nepa-
keičiamas, kiekvienas elektroninis jo laiškas buvo pa-
skatinimas tyrinėti toliau.

Žinome Jus kaip vieną iš tų, kurie priešinasi, kad lie-
tuvių kalbos institucijos Lietuvoje tarnautų kaip represinis
aparatas. Tikriausiai didžiuma išeivių net nežino, kad Lie-
tuvių kalbos komisija (ar inspekcija) už klaidas kalbėtojams
ir rašytojams skiria baudas. Gal galėtumėte paaiškinti si-
tuaciją?

Įsiklausykite į savo žodžius: „represinis aparatas”.
Kam dar Lietuvoje šiandien norisi represinio apara-
to, kad ir kalbai prižiūrėti? Na, nebent tiems, kurie
tame aparate dirba, juo naudojasi, patys yra „repre-
suotojai”. Ar negali žmonės tiesiog kalbėti savo kal-
ba, ja džiaugtis, o ne būti mokomi „klaidų” sąrašų? Ap-
skritai šiandien kalbos tyrinėjamos iš labai įvairių
perspektyvų – iš biologinės (kaip viena iš smegenų
funkcijų), iš sociologinės (kalba kaip bendravimo inst-
rumentas), iš psichologinės (kalba kaip asmenybės
raiška), nekalbant jau apie įvairiausių krypčių kal-
botyras / lingvistikas. Šiandien aišku, kad kalba yra
daug sudėtingesnis „aparatas”, negu kad „geras ar blo-
gas žodis”. Kai Amerikos lietuviai paklausia, kodėl sa-
kau žodžius aspektas, reisas, fermeris, o ne požiūris,
skrydis, ūkininkas, atsakau, kad vartoju ir tuos, ir tuos,
ir man dar pritrūksta daugiau. Sinonimai yra kalbos
stiprybė, ir ne tiek svarbu, ar tai skolintas, tarptau-
tinis, ar iš seniau lietuvių kalboje buvęs žodis (jau ne-
kalbu apie tai, kad tie žodžiai ne visada tą patį reiš-
kia – aspektas yra daugiau negu požiūris, reisas gali
būti ir autobuso, ne tik lėktuvo). Mokydamiesi gim-
tosios kalbos vaikai mokosi ir išmoksta ne tik žodžių,
bet ir jų stilistikos, kur kada kokią kalbos formą (ne
tik žodį) pasakyti tinka ar netinka.

Neseniai buvo panaikintas „Didžiųjų lietuvių
kalbos klaidų sąrašas”, tai dabar net nežinau, ar ins-
pekcija tebeišrašinėja baudų kvitus už tas klaidas. Bet
ne tokių didelių, „vidutinio dydžio” klaidų sąrašai
liko, ir jie daug ilgesni už buvusį „didžiųjų”, tad iš
esmės niekas nepasikeitė. Kalbos inspekcija tebe-
registruoja televizijos ir radijo „klaidas”, ypač kir-
čio, pavyzdžiui, naujausia registracija – „Kalbos
klaidos, birželį pastebėtos televizijos laidose”
(https://vki.lrv.lt/lt/naujienos/kalbos-klaidos-bir-
zeli-pastebetos-televizijos-laidose-2 )

Ar apsimetama, ar ir manoma, kad kalba yra to-
kia plokščia, vos ne vienmatė? Gimtakalbiai kalbėtojai
(neturiu galvoje užsieniečių, pramokusių lietuviškai)
labai gerai jaučia kada kur kokį žodį vartoti galima,
kada negalima, kartais tas savo jaučiamas ribas ir ty-
čia peržengia ypatingesniam efektui pasiekti. Atsi-
menu, prezidentas Algirdas Brazauskas kažkada vie-
šai pasakė žodį išdūrė (reikšme ‘apgavo’), ir tada sti-
listiškai gana neutralioje kalboje jis nuskambėjo
ypač netikėtai, kaip įkištas žemo registro, „negražus”
žodis – žurnalistai ir visuomenė tuoj jį pasigavo ir ėmė
dažnai kaišioti, žinoma, juokais, į savo tekstus, tarsi
apsimesdami, kad jis dabar jau jiems tinka stilistiškai.
Bet kaip tik to žodžio sudažnėjimas rodo visuomenę
gerai jaučiant kitokį jo stilistinį kodą, kad iš tiesų jis

dar vienas, kad ir nestoras, sluoksnis žmonių, tie-
siogiai dirbusių su rengiamais spaudai rankraščiais,
juos redagavusių, recenzavusių – tiesiog eksperta-
vusių. Tie ekspertai turėjo ir mokėti bent kažkiek lie-
tuviškai, ir tarnauti Rusijos imperijai, vykdyti lie-
tuvių kultūros politiką. Betiriant paaiškėjo, kad
pirminiais kirilikos taikymo lietuvių kalbai etapais,
gal apie du pirmuosius dešimtmečius buvo įvairių
bandymų – rašyta ir tarmių mišiniais, ir dominuo-
jamomis panevėžiškių patarmės formomis (jei ben-
drinė lietuvių kalba būtų buvusi suformuota ne lo-
tyniškomis, o kirilinėmis raidėmis, tai panevėžiškių
kalbėjimo ypatybės joje galėjo likti gana ryškios) –
visų pirma dėl to, kad ekspertas Liackis gyveno Pa-
nevėžyje ir, pramokęs lietuviškai, ilgą laiką dėstė lie-
tuvių kalbą Panevėžio mokytojų seminarijoje ru-
siškomis raidėmis (1873–1895). Tačiau vėliau pa-
stangos formuoti savitą rašto kalbą kirilikos abėcė-
le nuslopo, knygelių rengėjai dažnai ėmė kirilinėmis
raidėmis tiesiog perrašinėti suvalkiečių šnektų pa-
grindu benusistojančios rašomosios kalbos formas
(suformuotas nelegaliai, platintas knygnešių bei
daraktorių). Draudžiamoji rašomoji kalba lotyniškais
rašmenimis „aplenkė” oficialiai leidžiamą ir kartais
skatinamą kirilinę lietuvišką raštiją ir tapo pavyz-
džiu pastarajai. Tad dar gerokai prieš panaikint lo-
tyniškų rašmenų draudimą jau išryškėjo artėjantis
rašomosios kalbos formavimo rusiškomis raidėmis
fiasko. Išaiškėjo, kad bent pirmieji du lietuvių kal-
bos ekspertai – Kaširinas ir Liackis – buvo prasti ar
apyprasčiai lietuvių kalbos mokėtojai, nors eks-
pertavo, nors administratoriai jais pasitikėjo. Tik 1893
m. Liackis apsijuokė visos Rusijos archeologijos su-
važiavime Vilniuje – pradėjęs skaityti pranešimą apie
etimologijas, pagrįstas lietuvių kalba, buvo nu-
švilptas, jam net neleista pabaigti. Apsižiūrėję ad-
ministratoriai Liackį atleido iš seminarijos, bet
apie 20 m. jis išbuvo pagrindinė ekspertinė lietuviškų
kirilinių tekstų rengimo spaudai figūra. Imperija ne-
rado kvalifikuotesnių žmonių, rezultatas buvo toks,
kad net ir norintiems lietuviams skaityti kirilikos
raidžių tekstus buvo keblu, nes juose nemažai klai-
dų, tarmių maišymo ir pan. Imperijos lietuvių kal-
bos kirilinimo projektas žlugo net tik dėl lėšų tau-
pymo, ne tik dėl kunigų, knygnešių, daraktorių ir ap-
skritai lietuvių inteligentų pasipriešinimo, bet ir dėl

Giedrius Subačius

čios lietuvių kalbos iškėlimo faktas – daug svarbiau,
kad rašyta lietuviškai, o kaip rašyta – antraeilis da-
lykas. Savo didžiausiu veikalu „Istorija žemaitiška”
(ir apskritai storiausiu kieno nors iki tol parašytu se-
kuliariu lietuvišku tekstu) Daukantas visų pirma
skleidė žinią, kad Lietuvos lietuviška istorija esan-
ti, ji egzistuoja, ji turi materialų pavidalą – vien iš tolo
išvystas „Istorijos žemaitiškos” foliantas galėjo tap-

prasto ekspertų darbo. 
Naujausia mano knyga „Simono Daukanto Ry-

gos ortografija (1827–1834) (Vilnius: Lietuvos istori-
jos institutas, 2018) yra apie Daukanto rašybą, jo or-
tografinius ieškojimus, jo kalbos politiką. Daukan-
tas garsėjo labai įvairia rašyba, galbūt buvo labiau-
siai varijavusios rašybos visoje lietuvių kalbos is-
torijoje autorius, ir būtent tai mane traukė. Iki šiol
būdavo neretai pasakoma, kad Daukantas pats ne-
žinojo, kaip ką rašyti, visko primaišė, prijaukė.
Mano norėjosi perprasti paties Daukanto argumen-
tus. Paaiškėjo, kad jo rašyba nebuvo tokia jau bet kaip
bet kada jaukiama, kad jis tiesiog nuolat savo rašy-
bą modifikavo, vis ieškojo tikslesnių, įdomesnių
raiškos priemonių, net žaidė variantais, kartais es-

Su uIC studentais A. Sinclaire romano „Džiunglės” keliais. G. Subačiaus foto archyvo nuotraukos
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Kartais tenka išgirsti, kad Lietuvių
Fondas (LF) mažai skiria lėšų lie-
tuvybei paremti – turi tiek mili-

jonų, kodėl negali jų visų išdalinti.
klausaisi tokių kalbų ir galvoji, kokie iš-
mintingi buvo tie, kurie kurdami LF, su-
manė ne visą sukauptą kapitalą išda-
linti, o paramą ir stipendijas skirti iš kas-
met uždirbamų palūkanų. Dėka to LF
gyvuoja jau 57-erius metus, o iš gau-
namų investuoto kapitalo  palūkanų,
paremta nesuskaičiuojama gausybė
lietuvybės projektų. 

LF įsteigta per 100 vardinių fondų,
kurių palūkanos išmokamos pagal
specifinius steigėjų pageidavimus ir
nurodymus. Vienas tokių fondų stei-
gėjų buvo aktyvus visuomenininkas,
Lietuvių katalikų mokslo akademijos
narys, bažnytinės teisės daktaras
(1945m.) dr. prel. Juozas Prunskis (1907.
12. 22. – 2003. 04. 26.). Ir šiandien, pra-
ėjus 16 metų po prelato mirties, LF
sėkmingai veikia 8 vardiniai prelato J.
Prunskio fondai. Iš šių  fondų gauna-

Prel. Juozo Prunskio premijos – jaunosioms skautėms

LF Prel. Juozo Prunskio vardinės premijos I
premijos laimėtoja jauniausioje grupėje
Toronto – Šatrijos tunto skautė-liepsnelė
Daiva Stanevičius-Millis.

Toronto – Šatrijos tunto skautė-udrytė Aud-
ra Stanevičius-Millis, LF Prel. Juozo Prunskio
vardinės premijos I vietos laimėtoja savo am-
žiaus grupėje.    Onutės Stanevičius nuotr.

daug kur netinkamas, kad jo įterpi-
mas slepia pašaipą. Brazauskas nepa-
keitė to žodžio stilistinės vertės, jis ne-
tapo priimtinas neutraliam tekstui. Pa-
našiai stilistiškai priimtinu net ir gana
ekspresyvioje kalboje netapo ištiktukas
pyst, nors kai kurie kalbininkai, kaž-
kodėl visai „pamiršę” jo konotacijas,
ėmė viešai skelbti, kad pyst labai visur
tinka, kaip koks štai ar šit. Bet visuo-
menė gerai jaučia, kad tas žodis nėra ne-
utralus, kad jis artimai susijęs su lie-
tuviškais keiksmažodžiais, kad jo sti-
listika ypač žemo stiliaus, gretima su ne-
priimtiniausiais keiksmažodžiais. Ir
todėl dabar Feisbuke dažnai tas žodis ty-
čia kišamas juokais, labiausia tam, kad
parodytų kalbininkų prašovimą, norą
reabilituoti tą panašų į keiksmažodžius
žodį. Dėl tokios kalbininkų klaidos žo-
džio stilistinė vertė nepakito, visuome-
nė ir toliau nevartos to žodžio rimtes-
niuose kontekstuose, nebent pasišai-
pydama iš kalbininkų. Atsimenu iš jau-
nystės pirmą vieno pradedančio poeto
eilėraščio (į spaudą nepatekusio) eilu-
tę: „Pyst ir atėjo pavasaris”. Ar kas
nors šiandien pasakytų, kad stilistiškai
toji eilutė tolygi „Štai ir atėjo pavasaris”?

Galima sakyti, kad okupacijos de-
šimtmečiais lituanistika sąlyginai klestėjo –
ir tai vyko kaip pasipriešinimas svetimųjų
priespaudai, iškilo garsių kalbininkų vardų,
ypač buvo girdimi baltistai. Šiandien arba
lituanistai nenori plačiau viešintis, arba di-
delių pasiekimų nėra? Kokia Jūsų nuomo-
nė apie lituanistikos mokslus Lietuvoje
šiandien žiūrint iš Amerikos?

Pasiekimų yra nemažų, ypač kal-
bos istorijos, kompiuterinės lingvisti-
kos, sociolingvistikos, dialektologijos
srityse, bet jų vardyti čia net nedrįstu
pradėti, tam reikėtų skirti atskirus
straipsnius. Jei visuomenė ne visus
juos pastebi, tai neretai dėl to kalti ir
patys kalbininkai, nepopuliarinantys
savo tyrimų. 

Bet yra ir inercijos. Pavyzdžiui, ne-
seniai paskelbtame „Vilniaus univer-
siteto vyresnės kartos lituanistų kal-
bininkų pareiškime” didžia blogybe lai-
koma tai, kad „platinamos antikodifi-
kacinės nuotaikos”. Skamba kaip ži-
noma frazė iš KGB repertuaro: „plati-

namos antitarybinės nuotaikos”. Arba
imama sakyti, kad kalba kinta per
greitai, esą „natūrali kalbos raida tu-
rėtų būti labai lėta ir nepastebima”.
Yra atskira sociolingvistikos sritis, ti-
rianti aiškiau pastebimus arba „že-
miau sąmonės lygio esančius” (varto-
tojams nepastebimus) kitimus. Mo-
derni kalbotyra tiria, bando išsiaiš-
kinti, suprasti kalbos kaitą pagal įvai-
rius parametrus, bet nenurodinėja,
kokiu tempu kalba turi kisti. Ir kas gali
tą tempą pamatuoti? 

Vieni sako, kad lietuvių kalba labai žo-
dinga, lyginant su kitomis kalbomis, kiti –
atvirkščiai. Jūsų – specialisto – argumentai.

Žodžių yra labai daug, o jų reikš-
mių – dar daugiau. Didžiajame lietuvių
kalbos žodyne (20 tomų) yra paskelbta
apie 500 tūkstančių žodžių. Tik reikia
žinoti, kad ten surinkti ir tarmių žo-
džiai (nevartojami bendrinėje kalboje),
ir senųjų raštų žodžiai, galbūt irgi
buvę tarminiai, šiandien pamiršti. Vi-
dutinis žmogus vartoja gal keliasdešimt
tūkstančių žodžių, visų kalbos žodžių
nė vienam neprisireikia. Antra vertus,
rašantiems žmonėms, ir rašantiems
daug, nuolat trūksta žodžių tiksliau
nusakyti savo mintį – kartais dėl to, kad
tų tikslesnių žodžių ir nėra, o kartais –
kad nepavyksta jų gerai parinkti. 

Anglų kalbos išsamiajame žodyne
irgi yra apie 500 tūkstančių žodžių. Bet
prasmingiau gal būtų lyginti ne su-
rinktų į žodynus žodžių skaičių, o ko-
kių konkrečių žodingų autorių kalbą –
toli gražu ne visi rašantys yra vienodai
žodingi. Kas yra žodingiausias lietuvių
kalbos autorius, kas anglų? Kas su-
skaičiuos ir palygins? Kai man stilistė
braukia žodį dominuoti ir visur siūlo
rašyti vyrauti, jaučiuosi mažėjančio žo-
dingumo autoriumi. 

Ar susimąstėte – kaip ilgai Žemėje
skambės lietuviškas žodis, – Lietuvoje gy-
ventojų mažėja, o išvykusių svetur pali-
kuonys nutautėja?

Apie tai esu rašęs, pavyzdžiui, žur-
naluose Kultūros barai („Lietuvių kal-
bos mirtis”, KB 5, 2013, 36–41) ir Pa-
ssport („Pamatuoti kalbos pokyčius”,
Passport 1, 2017, Vilnius, 272). Jei trum-

pai – tai artimiausiu metu lietuvių kal-
bai niekas negresia. Priešingai, iš maž-
daug 7 000 gyvųjų pasaulio kalbų lie-
tuvių kalba patenka į gyvybingiausių,
stipriausiųjų kalbų pirmąjį šimtuką:
kalbos stiprumą rodo jos vartojimas val-
džios sferose, universitetuose, mokyk-
lose, kariuomenėje, bažnyčiose ir tai,
kad naujos kartos mokosi ją kaip gim-
tąją (pirmąją) kalbą. Bet niekas negali
žinoti, kaip Lietuvoje bus kalbama po il-
gesnio tarpo, sakykim, po 500 metų. 

Išeivijos lietuviai, ypač atvykusieji iš Vo-
kietijos DP stovyklų, kur buvo kuriama Ma-
žoji Lietuva ir idealizuojama visa, kas lie-
tuviška, kritikuoja Lietuvos lietuvius, kad
mes vartojame daug kitų kalbų žodžių. Ko-
kia Jūsų nuomonė apie vadinamuosius
tarptautinius žodžius? Pvz., kai atsiranda
naujų daiktų, reiškinių – ar verčiau ieško-
ti lietuviškų jų pavadinimų, ar lietuvinti kitų
kalbų žodžius?

Skoliniai, ar jie vadinami tarp-
tautiniais, ar nevadinami, yra sinoni-
mai, o sinonimai stiprina kalbą. Jei kas
sugalvoja pasiskolintam žodžiui nau-
jadarą, gerai, kiekvieno kalbėtojo tei-
sė yra kurtis naujus žodžius, kaip tik
jam patinka, o visuomenės teisė ir
praktika – atsirinkti. Sudaromas nau-

jadaras, jis gali prigyti, gali ir ne; jei
prigyja, visuomenė gali primiršti sko-
lintą žodį, o gali ir abu egzistuoti kar-
tu, ir jų vartojimo kontekstai, stilisti-
ka, reikšmės niuansai paprastai nors
šiek tiek skiriasi. Galų gale sinonimų
turėjimas kalbą daro spalvingesnę,
įdomesnę. Jei jau norime žodingos
kalbos, tai galvokime apie „ir... ir…” ka-
tegoriją, o ne „arba... arba…”

Na, ir naujausios žinios iš Lituanisti-
nių studijų katedros UIC. Kokia katedros
ateitis?

Katedra gyvuoja kaip gyvavusi –
nuo 2007 m., kai buvo susiaurintos li-
tuanistinės programos, iš principo ma-
žai kas pasikeitė. Mudu su dr. Daiva Lit-
vinskaite tebedėstome lituanistinius
kursus: lietuvių kultūrą, lietuvių lite-
ratūrą, lietuvių kalbą, Europos bendri-
nių kalbų istoriją (lietuvių kalbos isto-
rija yra to kurso dalis). Sustiprėjome tuo,
kad Vilniaus universitetas pagal spe-
cialią programą jau keletą metų remia
mūsų lituanistinę programą Čikagoje. 

Dėkojame už atsakymus. 

Kalbino Audronė V. Škiudaitė 

Su Prezidentu Valdu Adamkum Lituanistinių studijų katedroje.

mų palūkanų paramos kasmet susi-
laukia jaunimas ir JAV Lietuvių Ben-
druomenės švietimo darbuotojai, or-
ganizacija ,,Lietuvos dukterys”, mote-
rys, pasižymėjusios krikščioniškų idea-
lų ugdymu (kandidatus parenka kor-

250,000 dol. paramos įvairiai lietu-
viškai veiklai.

Neseniai LF pasiekė jaunųjų
skaučių iš Toronto (Kanada) padėkos
laiškai, kur jos dėkoja už gautas LF
Prel. J. Prunskio vardines premi-
jas. Premijos skirtos rašinių kon-
kurso „Šimtas metų Lietuvai. Lie-
tuviškos skautijos šimtmetis 1918–
2018” dalyvėms. Laimėjimai iš viso
buvo paskirti 13 skaučių, kurios var-
žėsi įvairiose amžiaus grupėse. Pre-
mijomis įvairaus amžiaus grupėse
apdovanotos: Daiva Stanevičius-Mil-
lis, Ilona Kudirka, Emilia Mulier,
Alexandra Didžbalis, Audra Stanevi -
čius-Millis, Elena Schmedlen, Elž-
bieta Kungytė, Izabelė Didžbalis,
Audra Degutis, Vija Maurukas, Lina
Barškėtis ir Rasa Kerelis. 

Šį fondą prelatas J. Prunskis įs -
teigė 1984 metų pabaigoje. Jo palū-
kanos, prelato nurodymu, skiriamos
skautų kūrybos premijoms už raši-
nius religinėmis ar kitomis charak-
terį ugdančiomis temomis. 

LF vardu sveikiname jaunąsias
skautes tapus LF Prelato J. Prunskio
vardinio fondo rašinių konkurso
„Šimtas metų Lietuvai. Lietuviškos
skautijos šimtmetis 1918–2018” nu-
galėtojomis. Linkime visiems skau-
tams toliau budėti ir dirbti „Dievui,
Tėvynei, artimui”.

poracija ,,Giedra”), Pasaulio lietuvių
centras ir Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio misija. Visi prelato prieš dauge-
lį metų LF įsteigti vardiniai fondai sėk-
mingai gyvuoja – nuo jų įsteigimo pra-
džios iš palūkanų jau skirta beveik
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RASA SĖJONAITĖ 

Posakio ,,Devyni amatai, dešimtas – badas” nie-
kaip nepritaikysi lie tuvei Danguolei Ragažins-

kaitei, kuri yra ne tik išbandžiusi devynis ama tus,
bet ir nesiskundžia esama pa dėtimi, suprask, ba-
das jai tikrai ne gre sia. Sulaukusi vos keturiasde-
šim ties Danguolė jau turėjo galimybę išbandyti net
30 profesijų. Šiandien po ilgų klajonių svetur ji pil-
na krūtine geria gimtinės orą, džiaugiasi gyveni-
mu ir toliau drąsiai bei ryžtingai, kaip darė ir iki šiol,
kuria ateities planus.

Didžioji meilė – Prancūzija

Varėnoje baigusi vidurinę mo kyk lą Danguolė
pasirinko siuvėjos dizainerės amatą. Puikiai gebanti
pa sisiūti bet kokį rūbą, jauna mergina vis dėlto ne-
ketino užsisklęsti šioje profesijoje. Jos smalsumas
pažinti kuo plačiau supantį pasaulį buvo stipresnis
už baimę ir tėvų nenorą paleisti dukrą iš gimtųjų
namų. 1999 m., būdama 22-ejų, Danguolė nusprendė
kelti sparnus ir leistis į platų, nepažintą pasaulį.
Mažo miestelio ap linkoje augusi ir brendusi jauna
mer gina norėjo naujos patirties, kelionių įspūdžių,
todėl atkaklumo vedama ėmė ieškoti būdų įgyven-
dinti seniai galvoje kirbantį troškimą. 

,,Daug mano draugių tuo metu važiavo į užsienį
pagal aupair programą. Pabandžiau ir aš. Kadangi
tu rėjau mokyklinių prancūzų kalbos žinių, pasi-
rinkau Paryžių”, – prisime na Danguolė, kuri nu-
vykusi į vieną gražiausių Europos miestų iš karto
patyrė kultūrinį šoką. Išvydusi iš taip arti visiškai
kitokį pasaulį, pašnekovė prisipažįsta, kad tai buvo
iš tiesų labai aštri patirtis, tai buvo neįgyvendina-
ma misija visiškai integruotis prancūziškoje ap-
linkoje, ku ri, nepaisant visų imigracinių sunku mų,
buvo pavergianti ir įtraukianti. „Ne tik maistas vi-
siškai skirtingas, kultūra kitokia, o ką jau kalbėti
apie prancūzus, kurie taip sunkiai prisi lei džia artyn
svetimšalius”, – sako Danguolė, kuri, patekusi į vi-
siškai naują aplinką, atrado daug  pomėgių. 

,,Man patinka kalbos, man patinka komunikuoti
su kiekvienu žmogumi jo gimtąja kalba ir mano sva-
jonė buvo kalbėti kuo daugiau kalbų. Pir moji ir pati

sunkiausia buvo pran cūzų, ir aš ją įveikiau”, – sako
laisvai prancūziškai kalbanti Danguolė. Po dvejų
metų iš Paryžiaus jauna mer gina persikėlė gyven-
ti į Pietų Pran cūzijos nuostabų kurortinį miestą
Nice. Čia ėmėsi įvairiausių užsiėmi mų, – kad neiš-
sektų pragyvenimo šaltinis, teko padirbėti ir krui-
ziniuose laivuose, krimto ir valytojos duoną, dirbo
gide ir vertėja. Pastarasis užsi ėmimas padėjo dar la-
biau pagilinti ne tik prancūzų, bet ir rusų kalbos ži-
nias, mat Nice gyvena nemažai rusų, kurių diaspora
pradėjo formuotis dar po bolševikų revoliucijos. 

,,Nemėgstu biurokratijos, todėl nestojau į jokį
universitetą vien tik todėl, kad įstočiau ir turėčiau
popierių. Metus pagyvenusi ir pamačiusi, kad ne-
galiu savęs realizuoti plačiau ir prasmingiau, ka-
dangi Prancūzijoje emigrantui suteikiamos tik tam
tik ros galimybės, nusprendžiau, kad man reikia vėl

kelti sparnus. Antra vertus, tokį
sprendimą vertė priimti ir tai,
kad mačiau, kaip daugelis ma no
lietuvių draugų bandė  įvairiau-
siais būdais integruotis ir gy-
venti įprastiniu ritmu prancū-
zišką gyveni mą, ir mačiau, kokia
didelė yra tokio gyvenimo kaina
– nuolatinis stresas ir nesibai-

gianti kova už būvį. Be to, iširo mano santykiai su
mylimuoju prancūzu, kuris nenorėjo kurti šei mos.
Jis buvo jaunesnis už mane, o jauni prancūzai daž-
niausiai neskuba įteisinti santykių vestuvėmis. Ka-
 dan gi esu atvira įvairiausioms patirtims, nes esu ti-
piškas Vandenis, nuspren džiau, kad man reikia iš-
mokti anglų kalbą. Supratau, kad be šios kalbos ne-
galėsiu judėti toliau ir kad be jos mano gyvenimas
bus nepilnavertis”, – prisimena Danguolė Raga-
žinskaitė tą laiką, kai vieneriems metams su siruošė
vėl pagal aupair programą pagyventi Londone.

Prancūziją ilgiems metams 
nurungė Anglija

,,Galvojau, pabūsiu metus ir grį šiu. Bet kai nu-
vykau į Londoną, pa mačiau labai didelį skirtumą
tarp Prancūzijos ir Anglijos. Prancūzija buvo nedi-
delių galimybių šalis, kai tuo tarpu Anglija – atvira
įvairiems sumanymams ir idėjoms. Jeigu tik esi
darbštus, turi noro, ten atrasi save naujuose amplua.
Nesakau, kad tai padaroma lengvai, bet didelių pa-
stan gų dėka tai įmanoma. Anglija siūlo daug ne-
mokamų dalykų, pavyzdžiui, daug nemokamos spau-
dos, iš kurios sužinojau, kaip veikia biržų ir finan-
sų rinka. Nuo kasdienių visuomenės, politikos nau-
jienų nesistengiau pa bėgti, atvirkščiai, labai norėjau
įsilieti į britišką aplinką, perprasti senbuvių lon-
doniečių gyvenimo būdą. Reikia pripažinti, kad
Londone labai daug lietuvių gyvena uždarame rate
ir su vietiniais mažai bendrauja. Jie net nežino, kas
yra Jungtinės Kara lystės premjeras ministras”, – kri-
tiškai vertina Danguolė. 

Dvylika metų praleidusi Londo ne Danguolė per
tą laiką išbandė net trisdešimt profesijų. ,,Kaip ir sa-
kiau, aš visą gyvenimą savęs ieškojau, ne žinojau kas
esu, ką galiu, ir man turbūt todėl vis į rankas pa-
puldavo nauji užsiėmimai, nauja veikla, kuria grei-
 tai susidomėdavau ir po to labai lengvai atšaldavau.
Pavyzdžiui, Anglijoje vienu metu turėjau penkis skir-
tingus darbus. Na, nieko negaliu padaryti – esu la-
bai smalsi ir atvira įvairiems pasiūlymams. Man vis-
kas įdomu: nuo vinių kalimo iki kokio morfolo ginio
sakinio struktūros nagrinėjimo”, – juokiasi Dan-
guolė, kuriai to kia buvusių užsiėmimų ir veiklos gau-
 sa šiandien kaip niekad padeda aktorystėje. Bet
apie jos aktorės karjerą vėliau. O kol kas apie Dan-

Lietuva – didesnė!

Danguolė ragažinskaitė yra išbandžiusi savo jėgas 30 pro-
fesijų ir šiandien visos buvusios veiklos padeda jai akto-
rystėje. HBO seriale ,,Černobylis” Danguolė suvaidino medicinos seserį. Asmeninio  albumo nuotraukos

Nuo pažinties su Margaret
Thatcher iki serialo „Černobylis”

Danguolė su savo aktorinio meistriškumo mokytoju, ži-
nomu JAV režisieriumi, prodiuseriu, aktoriumi ir rašytoju
Barry Primus.
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guolės gyvenimo metus Londone, di-
džiojoje Europos sostinėje, kur ji dirbo
įvairiausius darbus: nuo labai žemiš-
kų iki tokių keistų, kad atsukus laiką
atgal šiandien pati stebisi, kaip jai tai
pavykdavo.

,,Pavyzdžiui, pirmaisiais metais,
kai mano anglų kalba buvo dar pras-
toka, susiradau keistą darbą. Dirbau su
pridėtiniais plaukais tokioje įmo nėje,
kuri važinėjo po parodas ir pardavinėjo
savo produkciją. Nemažai ke liavome,
labai daug reikėjo bendrauti su klien-
tais, ir šiame darbe la bai pagerėjo ne
tik mano anglų kalba, bet turėjau pui-
kią verslumo pamoką pardavimuose.
Dabar man prastos prekės niekas neį-
siūlytų, nes išmo kau prekės pasiūlos ir
jo pardavimo meno paslapčių. Siūly-
davau klientams ir kviesdavau pa-
bandyti tuos pridėtinius plaukus, ku-
rie iš principo juk labai keistas pro-
duktas, ir jo niekam nereikia, nebent
žmonėms po chemoterapijos. Anglai
yra šaltoki, bet jeigu jiems kažkas ski-
ria dėmesio, jie šiltėja. Būtent tuo mes
juos pa pirkdavome, skirdavome dė-
mesio, aš kaip stilistė pabandydavau
jiems parodyti, kaip jie gali atrodyti su
nauja pridėtinių plaukų šukuosena.
Įdomu buvo, nes kol dirbau šį darbą, ta-
pau ir kirpėja, ir grožio stilistė”, –
prisimena Danguolė. 

Ji aptarnavo Anglijos premjerę

Perfrazuojant vienos intelektualios
čekų komedijos ,,Aš aptarnavau Ang-
lijos karalių” pavadinimą, Dan guolė
Ragažinskaitė savęs tikrai ne tapatina
su šio filmo pagrindiniu he rojumi, bet
jos patirtis kažkuo panaši – dirbdama

vienoje išvažiuojamų pokylių agentū-
roje padavėja Danguo lė aptarnavo gar-
siąją geležinę Ang lijos ledi Margaret
Thatcher.

,,Pamenu, Londone, ‘Mandarin
Oriental’ viešbutyje, amerikiečiai su-
 rengė pietus Margaret Thatcher garbei.
Vos ji įžengė į pobūvių salę, visi ten
esantys pajuto jos tokią stiprią ener-
giją, kad iš karto buvo aišku, kad į salę
įžengė ne bet kas, o pasaulinio masto
asmenybė, istorinė figūra. Ka dangi iš
visų padavėjų aš angliškai kalbėjau ge-
riausiai, man teko garbė aptarnauti šią
iškilią politikę. Ir kaip gi be suklydimų
tokioje išskirtinėje situacijoje – tie-
siog stereotipinė pa da vėjų darbo klai-
da, kurią teko patirti ir man – netyčia
išliejau vandenį ant stalo ir, žinoma, iš
viešnios nesulaukiau jokio priekaišto,
tik ramiu balsu ponios Margaret buvau
paguosta”, – prisimena Danguolė. Beje,
aukščiausios klasės padavėjos kvalifi-

Danguolė lietuviškame filme ,,Laisvės kaina. Disidentai” suvaidino kunigo J. Zdebskio glo-
boje buvusią medicinos seselę-vienuolę.

kaciją turinti mergina prisimena, kad
jai teko aptarnauti ir kitus žinomus bri-
tus, kaip antai – Simon Co well, Ozzy
Osbourne, Lady Gaga. 

Naujų pojūčių troškimas 
nuvedė iki Argentinos

Londone Danguolė suprato, kad
dar yra viena jos netyrinėta sritis  –
kompiuterinis raštingumas, todėl ėmė
ir įstojo mokytis į koledžą, į ad minist-
racijos sekretorės specialybę. Dirbo
modeliu, pozavo menininkams. Pradėjo
ir pati tapyti ir net kelis savo darbus
sėkmingai pardavė. Dar vėliau prisi-

minė vaikystės pomėgį šokti. Pradėjo
lankyti tango pamokas. Taip Londone
žadėjusi praleisti vos metus, jame iš-
gyveno beveik dvylika. Gyven dama
Anglijoje aplankė svajonių šalį Ar-
gentiną, kur turėjo galimybės pa tobu-
linti tango judesius. Grįžo iš Buenos Ai-
res be didelio įspūdžio, jau tė šiokį tokį
nusivylimą. ,,Penkias savaites ten gy-
venau ir gavau didelį šoką, o kartu ir
tam tikras gyvenimo pamokas. O šo-
kiravo mane pirmiausiai žmonės, ku-
rie į atvykėlį žiūrėdavo kaip į galimy-
bę užsidirbti. Pavyz džiui, nueini šok-
ti tango, ir jeigu nori į porą partnerio
argentiniečio, visą vakarą privalai
jam pirkti gėrimus, jį vaišinti, nes
kitu atveju jis su tavimi nešoks. Iš tie-
sų išeidavo tokia šokio prostitucija. O
kai viskas paremta vien tik išskaičia-
vimu, tai ir žavesio jokio nebelieka”, –
dalijasi argentinietiško gyvenimo ypa-
tumais Danguo lė. 

Moteris prisipažįsta, kad nors ir
yra atvira likimui ir dažnai leidžia jam
elgtis su ja nevaržomai, vis dėlto skau-
džios patirtys neišnyksta be pėdsako.
Tai atsiliepia ir asmeniniame gyveni-
me. ,,Štai Argentinoje man šir dį su-
daužė trečios kartos lietuvis”, – apie
mylimojo išdavystę vos keliais žo džiais
užsimena Danguolė, kuri ne slepia, kad
į svečias šalis dažnai leisdavosi giliai
širdyje vildamasi sutikti tą savo vie-
nintelį, jai skirtą mylimą žmogų.

Į Italiją – italų kalbos

Amžiaus limitas pagal aupair
programą dar kartą leido
Danguolei trumpam pagy-
venti naujoje šalyje. Nu-
sprendė važiuoti į Italiją.
Pasirin ko Milaną. Ten pra-
leidusi vos tris mė nesius
spėjo išmokti ne tik italų
kalbos, bet ir patirti šiaurės
Italijos ne malonius orus.
,,Nors mano širdyje dar vis
buvo Prancūzija ir nakti-
mis sapnuose ošdavo Nice
palmės, su pra tau, kad man
sunku įtikti kita kul tūra ir
aplinka. Tačiau Italija mane
laikė, nes aš dievinau italų
kalbą”, – prisimena Dan-
guolė. Lengvai bendraujan-
ti mergina greitai susirado
draugų. Vienintelis daly-
kas, prie ko negalėjo pri-
prasti, tai prie kiauriai ko-
šiančių Alpių vėjų. ,,Gal tas
šiaurės Italijos žieminis
oras taip greitai ir parginė
mane atgal į Londoną, nes

man tas šaltis buvo tiesiog nepakelia-
mas”, – šypsosi Danguolė.

Grįžusi į Londoną ilgai neužsibu-
vo. Pabudusi vieną rytą Danguolė su-
prato, kad dvylika metų svetingai ją
globojusioje šalyje ji išsisėmė, ir jos šir-
dis vėl trokšta naujo. 

Gyvenimas didžiuliame mieste ne-
gailestingai atima laiką, skirtą asme-
niniam tobulėjimui. Kas gyvena me-
gapoliuose, žino, jog dideli atstumai,
miesto ritmas lyg tornado įsuka tave į
visą tą sūkurį, ir vieną dieną pajunti,
kaip nuolatinis bėgimas negailestingai
išvargina. „Tuo laiku jau turėjau Vil-
niuje nusipirkusi nedidelį loftą. O
prieš pat mano 40-ąjį gimtadienį tarsi
kažkas iš aukščiau pasakė, kad reikia
grįžti namo. Taip ir padariau. Žinoma,
niekas netikėjo, kad galiu taip pasielgti,
bet mano vidinis balsas kuždėjo visai
ką kita. Dabar galiu drąsiai pasakyti,
kad Vilniuje aš leidžiu patį nuosta-

biausią laiką. Po šešiolikos metų kla-
jonių grįžau ten, kur  priklausau visa
širdimi ir kūnu, grįžau ten, kur ir tu-
riu būti”, – šiltai apie naują savo gy-
venimo etapą kalba Danguolė. 

Aktorystė – kaip aukščiausias
ieškojimų įvertinimas

Danguolės gyvenimo nuolati-
niuose ieškojimuose įvyko esminis lū-
žis – tarp  daugelio užsiėmimų į moters
gyvenimą atėjo aktoriaus profesija.
,,Aš niekuomet nenorėjau būti akto re,
nors mokykloje ir šokau, ir dai navau,
ir net dramos būrelį lankiau, tačiau
niekada nesvajojau apie aktorystę. Kai
grįžau į Lietuvą, vis galvojau – ką ga-
lėčiau daryti, ieškojau tiesiog naujo gy-
venimo hobi”, – pa sakoja Danguolė. 

Puikiai kalbanti anglų, pran cū-
 zų, italų ir rusų kalbomis veikli mo te-
ris gyvenimo šaltinį turėjo. Išsilai-
 kiusi TEFL testą, vos grįžusi į Lietu vą
Danguolė ėmė teikti privačias anglų
kalbos pamokas. Toks savaran kiškai
organizuojamas darbo grafi kas sutei-
kė nemažai laisvo laiko, kurį moteris
nusprendė skirti tik savo pomėgiams.
Aptikusi skelbimus, kad ieškomi sta-
tistai masinėms kuriamo lietuviško
filmo scenoms, Danguolė užsiregist-
ravo aktorių agentūroje. Nuo čia viskas
ir prasidėjo. Kartu su lietuve kino re-
žisiere Irma Pužaus kaite Danguolė
įkūrė studiją. Beje, Irmos Pužauskaitės
iniciatyva Lie tuvoje buvo organizuotos
žinomo JAV režisieriaus, prodiuserio,
aktoriaus, rašytojo Barry Primus
meistriškumo pamokos, kuriose ak-
torystės paslap čių sėmėsi ir Danguolė.
Šis JAV aktorius, kuris per savo karjerą
yra su kūręs daugiau nei 50 filmų, ben-
dra darbiavęs su tokiais kino grantais,
kaip Martin Scorsese, Sydney Pol lack,
Mark Rydell, James Toback ir Roger
Vadim, Danguolei paliko iš skir tinį
įspūdį. ,,Barry Primus yra filmo ‘Mist-
ress’, kuriame pagrindinį vaidmenį
atlieka Robert De Niro, režisierius ir
bendraautoris. Jis lietuviams akto-
riams ir režisieriams vedė užsiėmimus
naudodamas Lee Stras bourg, Sandy
Maisner ir Stella Adler metodikas. Aš,
žinoma, šioje srityje buvau absoliuti
mėgėja, bet kadangi neturiu jokių
kompleksų, neturiu gėdos jausmo, ak-
torinis įėjo į mane taip giliai, kad vie-
ną dieną supratau, jog tas mano hobi
tapo visiškai rimtu užsiėmimu. Šalia
aktorystės parašiau scenarijų kino fil-
mui ir laimėjau konkursą, pagal kurį
dabar turiu teisę mokytis dar ir kino
režisūros”, – sako Danguolė. 

Įvykęs esminis lūžis naujame gy-
 venimo etape atvedė Danguolę į pro-
fesionalų kino pasaulį. Ji spėjo nusi-
filmuoti ne tik lietuviškuose filmuose
ir televizijos serialuose, bet ją pastebėjo
ir užsienio kino kompanijos. HBO
,,Černobylio” masinėse scenose galima
įsidėmėti išraiškingą Dan guolės veidą.
Ateityje žiūrovai pama tys lietuvaitę
HBO ir SKY televizijos kompanijų fil-
me „Jekaterina Di džioji”, kur Rusijos
imperatorę vaidina garsi anglų aktorė
Helen Mirren, o Danguolei teko su-
vaidinti epizodinį vaidmenį prievar-
tavimo scenoje. Šiuo laiku ,,Netflix” tre-
čią sezoną filmuoja serialo ,,Okupuoti”
scenas, ku riose taip pat nedidelis vaid-
muo teko Danguolei Ragažinskaitei.  

,,Matyt, per tas keliones prakelia-
 vau visas progas sukurti šeimą, o da-
bar aktorystė paveržė mano kaž kur ore
sklandančią meilę”, – juokauja Dan-
guolė, kuri prisipažįsta, kad nėra tik-
ra, ar aktorystė – tai galutinė jos gy-
venimo stotelė. Kaip sakoma, niekada
nesakyk niekada, juolab, kai žinai,
kad šios jaunos moters biogra fija tal-
pina tiek skirtingų veiklos sričių.  

Danguolė dažnai kviečiama į Lietuvos televizijos populiarias laidas. LrT laidoje ,,kvieskite daktarą”
su laidos vedėju, mediku A. unikausku.
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Pasaulis – tai scena…
Po metų sugrįžus į Vilnių: viešnagės įspūdžiai (4)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Turbūt jau supratote, perskaitę šią garsiąją William Sha-
kespeare eilutę iš pjesės ,,As you like it” (visas pasaulis – sce-
na, o visi vyrai ir moterys tiktai lošėjai): nuo knygų žings-
niuosim prie scenos. Plačiąja prasme – pasidalinsiu savo įspū-
džiais iš aplankytų koncertų ir spektaklių bei susitikimais
ir patyrimais.

Pikų dama, pasimetusi
muzikinėje kortų kaladėje

Taip susiklostė, kad ir pernai, ir šiemet maratoną
po Knygų mugę užbaigiau Vilnius City Opera (VCO)
pastatymais. Prieš metus tai buvo Charles Gunoud
,,Faustas”, o šiemet – Piotro Čaikovskio ,,Pikų dama”
(abiejų pastatymų režisierė – Dalia Ibelhauptaitė). Tai
buvo ketvirtasis – paskutinis – šios operos spektak-
lis. Ši ,,Pikų dama” buvo unikali tuo, kad scenoje kar-
tu dainavo mama ir dukra – Irena Milkevičiūtė
(Grafienė) ir Asmik Grigorian (Liza), kurios vardas
šiais metais nuolat atsiduria pasaulinių leidinių pir-
muose puslapiuose ir kurios debiuto New Yorko Met-
ropolitan operoje su nekantrumu laukiame. 

Germano vaidmenį neblogai atliko Vaidas Vyš-
niauskas. Jam ši partija nesvetima – yra dainavęs
Vengrijoje, Liucernos festivalyje Šveicarijoje bei
Maskvos Didžiajame teatre. Išvydau ir Kostą Smo-
riginą, neseniai dainavusį Tomskį Rimo Tumino
spektaklyje Maskvoje.

Nesiginčysiu – solistai geri, bet jie tik solistai,
deja, neįsilieję į komandinę kūrybą. Žinoma, Kong-
reso rūmų patalpos  nelabai  tinkamos operos pasta -
tymams. Bet stačiausias ,,slenkstis”, už kurio už-
kliuvo statytojai ir kas neleido  – bent man – mėgautis
kūriniu, tai pagrindinė šios trupės ideologija. Iš so-
listų tikimasi to paties, kaip iš dramos aktorių. Šiuo
atveju – netgi kaip šokėjų. Tarsi bandoma klasikinės
operos rėmuose ,,pagimdyti” kažkokią pramogą – bet
juk tai ne ,,Cirque du Soleil”.

Dar prieš operos pradžią šnektelėjau su netoliese
sėdėjusia muzikologe Audrone Žigaityte-Nekrošie-
ne. Ji matė pirmąjį spektaklį ir atėjo antrą kartą, ti-
kėdamasi, kaip pati prisipažino, kažkokio Asmik pro-
veržio. Turbūt nesulaukė, nes per antrą veiksmą Aud-
ronės jau nebemačiau.  

Per pertrauką pasilabinau su kita pažįstama, te-
atrologe Daiva Šabasevičiene, su kuria apie operą pla-
čiau pasikalbėjome po keleto dienų – mūsų įspūdžiai
buvo labai panašūs.

Nors ir talentingi kūrėjai, bet nėra visumos. Ir
tuomet negelbsti nei ekranizuoti slibinai, nei šoki-
nėjimai scenoje. Nors ir įspūdingi dizainerio Juozo
Statkevičiaus kostiumai (kaip visuomet!), bet vien
vizualiosios pusės taip pat neužtenka. Yra nuostabių
,,Pikų damų” pastatymų, bet šis Vilniuje manęs ne-
sužavėjo.

Jaudinantis koncertas

Knygų mugėje susipažinau su labai simpatišku
žmogumi – pianistu Dariumi Mažintu.  Darius – ,,Vai-
dilos klasikos” projekto sumanytojas. Jis pakvietė
mane į pirmąjį ciklo ,,Linksmos Grigorijaus Kano-
vičiaus akys”, skirto rašytojo 90-mečiui, renginį. Tai-
gi, tą nuostabiai malonų vasario 27-tosios vakarą ap-
linkybės nubloškė mane, klajūną  iš ,,Vėjų miesto”
į ,,Vaidilos” teatrą Jakšto gatvėje. Net buvau pri-
miršęs, kad pačiame sostinės centre egzistuoja tokia
nuostabi senoviška kamerinė erdvė. Pastatas di-
džiuojasi savo gilia istorija, išlikusiomis klasikinio
stiliaus sienomis bei subtiliomis neogotikinės ar-
chitektūros detalėmis.

Viduje nebuvo nei vienos laisvos vietos. Talen-
tingasis pianistas Lukas Geniušas virtuoziškai at-
liko ne tik klasikinius Frédéric Chopin bei Piotro
Čaikovskio kūrinius, bet ir negirdėtas ir labai dra-
matiškas šiuolaikinio Rusijos kompozitoriaus Leo-
nido Desiatnikovo ,,Bukavinos dainas”. Koncerto ren-
gėjai ir atlikėjai šioje scenoje susiėjo neatsitiktinai.
Pianistas L. Geniušas bendradarbiauja su rašytojo
sūnaus Dmitrijaus Kanadoje įsteigtu labdaros fon-
du ,,Looking at the Stars”. Fondo tikslas – kad ka-
lėjimuose, ligoninėse, vaikų namuose – visur, kur
trūks ta vilties ir džiaugsmo – skambėtų klasikinė
muzika. Savo įsteigtą fondą Dima taip pavadino
įkvėptas tėvo apysakos ,,Aš žiūriu į žvaigždes”.

Tą vakarą skambėjo su G. Kanovičiaus kūryba
susiję kūriniai, kurie, anot L. Geniušo, jam yra to-

Vizualiai įspūdinga D. Ibelhauptaitės ir J. Statkevičiaus ,,Pikų dama”.
Dmitrijaus Matvejevo nuotr. Scena iš E. Nekrošiaus ,,Cinko”. Lauros Vansevičienės nuotr.

kie pat artimi, kaip ir paties rašytojo romanai. Ju-
biliejinio ciklo pavadinimą padiktavo rašytojo epig-
ramų rinkinys ,,Linksma akim”. Tai satyros rinki-
nys, pasirodęs dar 1964 metais, iliustruotas garsaus
grafiko Stasio Krasausko šaržais. Jį drąsiai būtu ga-
lima įtraukti į mūsų literatūros aukso foną. Dalis šios
knygos epigramų kartu su 1981 m. pasirodžiusios
,,Nuogi Olimpe” tekstais buvo sudėta į specialią ra-
šytojo 90-mečiui skirtą knygą ,,Linksmos akys”. Ji
buvo įteikta dovanų kiekvienam koncerto svečiui.
Mano egzempliorių mielai autografavo ne tik Grišos
sūnūs Dima ir Serioža, su kuriais susipažinau Kny-
gų mugėje, bet ir įvado autorė Audra Kairienė, be-
sidarbuojanti R. Paknio leidykloje, o taip pat ir kny-
gos dizainieris – senas pažįstamas Adomas Jacovs-
kis.

Tai, kad nuolat miniu savo draugus ir pažįstamus
– nėra atsitiktinumas. Laikas bičiulystę koreguoja,
kartais nustumdamas į antrą planą, bet tikri žmo-
giški ryšiai neišblėsta. 

Be galo malonu buvo šiame koncerte po septy-
nerių metų pertraukos vėl susitikti su teatrologe Ire-
na Veisaite. Daug metų mus siejo bendradarbiavimas
ir draugystė su jos pusbroliu, žymiu politologu ir di-
sidentu prof. Aleksandry Štromu. Su Aliuku, kaip jis
buvo vadinamas artimųjų, pradėjome bendrauti
dar 1991 m., iškart įsteigę savo pirmąją informaci-
nę radijo laidą ,,Rytmečio ekspresą”. Jis buvo vienas
pirmųjų komentatorių mūsų laidose ir kalbėjo per
radiją beveik iki pat paties mirties. Apie jo įžvalgas,
įamžintas magnetofono juostose ir kasetėse, Irena
puikiai žinojo. Galėjau ją pradžiuginti, kad mūsų ra-
dijo archyvas bus suskaitmenintas ir visa medžia-
ga, kurios svarią dalį sudaro A. Štromo komentarai,
liks ateičiai.

Su džiaugsmu priėmiau I. Veisaitės kvietimą ją
aplankyti namuose.

Nepamirštamas susitikimas su žymiąja teatrologe Irena Vei-
saite. Asmeninio albumo nuotraukos

kanadoje gyvenantis verslininkas ir muzikinių projektų fi-
lantropas Dmitrijus kanovičius.



kėdės. 1894 m. imp-
resarijus Varadis
Voras atvežė į Vil-
niaus Šulcės-Ben-
kovskio panoptiku-
mą – penkiolikos
metų berniuką –
„paukščio galvą”,
mikrocefalą. Tai
buvo liliputas, liu-
dytojų pasakojimu,
iš tiesų priminęs pa-
ukščio galvą. Ber-
niukas laisvai kal-
bėjo gimtąja veng-
rų kalba, svėrė apie
septynis kilogra-
mus. Trys jo broliai,
tokie pat kaip ir jis,
mirė ankstyvoje vai-
kystėje. Likusieji
brolis, sesuo ir tė-
vai buvo normalūs
žmonės. 

Buvo populiarūs netgi blusų cirkai, štai vienoje rekla-
moje buvo skelbiama, kad pasirodys 250 blusų... Jos buvo kin-
komos į miniatiūrinius sidabrinius vežimėlius, patran-
kas, traukinukus ir t.t. Pasirodo, jas reikiamu momentu te-
reikėdavo apipurkšti likeriu, ir jos pašokdavo. 1905 m., da-
lyvaujant Vilniaus gydytojų grupei, Indijos fakyras išsiėmė
iš akiduobės savo akį ir perdūrė ją kinžalu... 1894 m. da-
bartinėje Didžiojoje gatvėje demonstruoti du didžiausi

Berlyno panoptikumo ste-
buklai – amerikietės La Belle
Irene kūną dengė daugiau
kaip keturi šimtai tatuiruotų
figūrų, simbolių, ženklų; pir-
mąjį kartą Rusijoje buvo ro-
domos gyvos Siamo dvynės iš
Indijos Radika ir Dodika. 1914
m. Maksimiliano Truci cirke
Lukiškių aikštėje gastroliavo
unikalus egiptietis Ali „stru-
čio skrandžiu”. Jį kai kas dar
vadino „žmogumi – akvariu-
mu”. Per pasirodymą Ali iš-
gerdavo trisdešimt stiklinių
vandens ir išpildavo atgal.
Prarydavo dešimt gyvų varlių,
šešias auksines žuveles ir visą
tą gyvastį ištraukdavo... 

Nuo neatmenamų laikų cirkuose būdavo išnaudojami ir
vaikai. XIX a. tai buvo gana plačiai paplitęs reiškinys. Jie
šokdavo, dainuodavo, dalyvaudavo akrobatiniuose nume-
riuose. Vieni būdavo slapta pabėgę iš namų, kiti tėvų spe-
cialiai atiduoti klajojančioms trupėms – tarsi vergai, be do-
kumentų, be patirties ir paramos, dirbti už maistą. Mažai
kas rūpinosi jų darbo saugumu. Vaikai, kaip ir suaugusie-
ji, neretai susižalodavo ir visam gyvenimui tapdavo invalidai.
Anų laikų mažųjų artistų gyvenimą apysakoje „Gutaperčinis
berniukas” aprašė rusų rašytojas D. Grigorovičius, apsa-
kyme „Cirkas atvažiavo” – amerikiečių rašytojas A. Malc,
čekų rašytojas E. Bas romane „Umberto cirkas”. Į Vilnių at-
vykdavę cirkai šia prasme nebuvo išimtis. 1880 m. Cinisel-
li cirkas vilniečiams rodė spektaklį „Mažasis kapitonas Gran-
tas laukinių saloje”, kuriame dalyvavo 50 nebalnotais poniais
jodinėjusių vaikų. 1884 m. publika galėjo išvysti dešimtmetį
raitelį Stefaną. 1897 m. brolių Dukanderų cirke pasirodė aš-
tuonerių ir dešimties metų raiteliai, o 1906 m. vyko maža-
mečių jojikų Keti ir Alfredo Devinje benefisas. 1911 m. F. Iza-
ko cirke vakarinį vaidinimą surengė vien tik mažamečiai
cirko vaikai. Net garsiajame, viename geriausiųjų Rusijos
Trucių cirke vaidino vaikai. Vilniaus spauda rašė: „Didžiulio
pasisekimo sulaukė mažametė artistė Ela, ypatingai leng-
vai demonstravusi įvairius pratimus ant trapecijos”. Ant tra-
pecijos – tai reiškia aukštai ore, tuomet – be jokių apsaugos
priemonių. 1895 m. Vilniuje gastroliavo pasaulinio garso Kar-
lo Muminio cirkas, kuriame pasirodė mažiausia pasaulio
stipruolė – šešiametė Little Agnes. Anot reklamos – „pa-
trankų karalienė”, kilnodavusi svorius iki šimto penkioli-
kos kilogramų... 

Nors ir tuomet oficialiai buvo draudžiama vaikus iš-
naudoti cirke, bet to niekas nepaisė. 1907 m. „Vilenskij vest-
nik” rašė: „Dažnai Devinje cirko programose rodomas nu-
meris ‘G. Kopylcovas ir mažametė Lidija – pratimai ant ko-
pėčių’. ...Gutaperčiniai vaikai, žinoma, atneša cirkui nemažą
pelną ir pramogą publikai”.              

Parengta pagal 15min.lt 
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Istoriniais amžiais, kai dar nebuvo ne tik kompiuterių, bet ir
kino bei radijo, žmonės turėjo užsiėmimų ir pramogų. Šian-
dien kai kurios iš jų atrodo, švelniai tariant, keistos, kartais
netgi keliančios pasišlykštėjimą. kad ir rodymas nelaimingų
žmonių – apsigimėlių – kūnų. Atsirasdavo ne tik norinčių iš
to pasipelnyti, bet ir norinčių už tai mokėti savo sunkiai už-
dirbtus skatikus. kaip ir visame baltame pasaulyje, taip ir Vil-
niuje, tuo metu cirkas buvo mėgstamiausia paprastų žmo-
nių pramoga. O tuose cirkuose būdavo rodomi ne tik triukai
su žvėrimis, bet ir su žmonėmis. Štai žurnalistas Alvidas Jan-
cevičius yra pasirausęs XIX–XX a. pradžios laikraščiuose bei
archyvuose ir surinkęs duomenis apie to meto gastroliavu-
sius cirkus (str. „Panoptikumas cirko vardu”). Jis sako, kad gre-
ta pasaulinių garsenybių būta nemažai apsišaukėlių, pikt-
naudžiavusių garbingu cirko artisto vardu.

P
asirodo, net ir tais laikais buvo žmonių ir laikraščių,
kur buvo smerkiami pigūs pasilinksminimai. 1882 m.
laikraštyje „Vilenskij vestnik” („Vilniaus šauklys”)
pasirodė straipsnis „Kas dabar linksmina Vilnių?”

„Du ‘Žvėrynai’ – vienas su dvikojais artistais iš Neapolio ‘Er-
mitažo’ pastate, kitas – su keturkojais raiteliais improvi-
zuotame balagane Botanikos sode, kažkoks neaiškus ‘ne-
ūžauga – liliputas’ ‘Saksonijos’ viešbutyje, šansono daini-
ninkės greta ‘šlykščiosios biržos’ – Vilniaus vežikų stovėjimo
vietos. Štai tos pigios pramogos, kuriomis linksminasi da-
bar mūsų Vilniaus publika…" Inteligentiškasis autorius ap-
gailestauja, kad „Visose tose vietose lankytojų – per akis.
Nėra jų tik vienoje vietoje – miesto teatre. Žvėrynuose pil-
na žmonių, o meno šventovė
tuščia”.

1870 m. „gerbiamajai pub-
likai” pasirodė didžiausias
pasaulio žmogus – milžinas
Emanuelis. Jis, pasak rekla-
mos, buvęs tik dvidešimt vie-
nerių metų, ūgis siekęs du
metrus keturiasdešimt cen-
timetrų, labai gražus, links-
mas, raudonskruostis, svėręs
šimtą septyniasdešimt du ki-
logramus, labai daug valgęs ir
galėjęs prisidegti cigarą nuo
gatvės žibinto. Vilniuje jį ly-
dėję du liliputai – Davidas ir
Kolibris. 

Vilniečiams savo gebėji-
mus yra demonstravusi be
rankų gimusi Luiza Ebigauzen, mokėjusi kojomis įverti į
adatą siūlą, siuvinėti įvairius raštus, rašyti, šukuotis, val-
gyti. Stebėjimo objektais buvusios seserys – albinosės si-
dabriniais plaukais ir raudonomis akimis – dvidešimt dve-
jų metų Aurora ir dvidešimt ketverių Amalija. 1876 m. Ka-
tedros aikštėje Vilniaus publiką linksmino „didžiausias mil-
žinas” – trisdešimtmetis Moro iš Prancūzijos Bordo mies-
to, kurio ūgis buvęs apie du metrus trisdešimt centimetrų;
taip pat gražiausias pasaulio liliputas dvidešimt devynerių
metų šešiasdešimt devynių centimetrų ūgio ir aštuonių ki-
logramų svorio princas Volga; septyniolikos metų stipruo-
lė Matilda, svėrusi šimtą keturis kilogramus bei aštuonio-
likmetė iš Olandijos, kurios ūgis buvęs du metrai septy-

niolika centimet-
rų, o svėrusi ji
šimtą trylika ki-
logramų. 1894 m.
priešais Vilniaus
Rotušę veikusia-
me miesto teatre
veikė gyvų mi-
niatiūrinių lili-
putų paroda.
Buvo ieškoma ir
naujų liliputų bei
žadamas didelis
atlygis – 5 tūkst.
rublių (tais me-
tais darbininkas
per mėnesį už-
dirbdavo keturio-
lika rublių). Lili-
putai kalbėję įvai-
riomis kalbomis,
nors be pašalinių
pagalbos negalė-
ję dargi užlipti ant

Cirkas su dvikojais artistais (2)

Visi keliai – į Pohulianką

Kaip seniai besilankantis Vilniu-
je, neblogai pažįstu kiekvieną sostinės
kampelį ir žinau esamus bei buvusius
gatvių pavadinimus. Nubėgti pas gerb.
Ireną netoli – Basanavičiaus gatvė, is-
torinė Pohulianka, iš Vokiečių  g. –
ranka pasiekiama. Nors garbaus am-
žiaus, I. Veisaitė pilna visokiausių
projektų, ir į jos darbo grafiką ne taip
paprasta įsisprausti. Kovo 5 d. turėjau
bilietus į a. a. rež. Eimunto Nekrošiaus
spektaklį ,,Cinkas”, rodomą Rusų dra-
mos teatre – beveik skersai nuo I. Vei-
saitės namų. Taip ir sutarėm – pasima -
tysime tą vakarą.

Gerb. Irena, panašu, niekada ne-
sėdi sudėjusi rankų – ir tuomet užti-
kau ją pačiame darbų su korektoriumi
įkarštyje. Pasivaišinę arbata su bur-
noje tirpstančiais lietuviškais saldai-
niais, prisiminėme Aliuką. Atsisvei-
kinant padovanojo knygą, kurią seniai
svajojau turėti savo asmeninėje biblio -
tekoje – tai Aurimo Švedo ,,Irena Vei-
saitė. Gyvenimas turėtų būti skaid-
rus”. Išsinešiau dovaną su jautria de-
dikacija Ramunei ir man.

Prie teatro jau laukė senas bičiu-
lis. E. Nekrošius – kietas riešutėlis, jo
kūrybą bandau ,,įkąsti” nuo pat 1983-
jųjų, kai pirmą kartą turėjau progos
pamatyti jo spektaklius Jaunimo te-
atre. Negaliu teigti, kad visada viską
suprasdavau, bet jo genijumi niekada
neabejojau. Eimunto talentas kaskart
priverčia mąstyti, kiekvienas spek-
taklis sukrečia, iš jo tikrai neišeini tuš-
čias.

Ne išimtis ir šis, sukurtas re-
miantis baltarusių rašytojos, Nobe-
lio premijos laureatės Svetlanos Alek-
sijevič knygomis ,,Cinko berniukai” ir
,,Černobylio malda”. Spektaklis kalba
apie žiaurias žmonių patirtis Afga-
nistano kare bei po Černobylio atomi -
nės elektrinės sprogimo. Mane jis su-
krėtė iki gelmių, galvoje dar ilgai
skambėjo Algirdo Martinaičio muzika. 

Išėjęs po spektaklio į J. Basanavi-
čiaus gatvę, žvilgterėjau į dangų.

Ei, Eimi, kodėl Tu turėjai savo
Gyvenimo Spektaklį taip staigiai už-
baigti? Net neatsiklausęs žiūrovų. Pa-
likęs vakuumą mūsų širdyse, nors ir
užpildęs teatro istorijos puslapius de-
šimtmečiams į priekį…

Bus daugiau

kvietimas į netradicinę rašytojo gimtadie-
nio šventę.

Gaetano Ciniselli, 1870 m.
Alvido Jancevičiaus nuotr.

XIX a. cirko plakatas.

Julija Pastrana
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Jūrą Palangoje pamatė šimtai jos nemačiusių vaikų 
Palanga (Diena.lt) – Apie šešis

šimtus vaikų nuo 7 iki 12 metų pa-
skutinį liepos savaitgalį pirmąkart
pamatė jūrą – Palanga ketvirtą kartą
inicijavo socialinę akciją „Pasveikink
jūrą Palangoje”. Pirmą kartą susitik-
ti su jūra iš įvairių Lietuvos miestų ir
miestelių atvyko sunkiai gyvenančių
šeimų vaikai. Atvykusių vaikų laukė
dviejų dienų programa, kurios svar-
biausia dalis – susitikimas su jūra.

Ši akcija organizuojama priside-
dant prie Nacionalinės socialinio sau-
gumo kampanijos „Už saugią Lietuvą”.

Palangos miesto savivaldybės ini-

G. Nausėda dalyvaus eurokomisaro atrankoje
Vilnius (ELTA) – Prezidentas Gi-

tanas Nausėda reiškia susirūpinimą
dėl užsitęsusios kandidato į Europos
Komisijos narius paieškos ir ragina
greičiau užbaigti kandidato į šią reikš-
mingą poziciją atrankos procedūrą.

„Stumdymasis dėl eurokomisaro
kandidatūros, Seimo nesusikalbėji-
mas su Vyriausybe ir jos vadovu šiuo
klausimu ne tik stabdo, bet ir diskre-
dituoja naujo Europos Komisijos nario

parinkimo procesą, menkina mūsų
derybines galimybes, kurias šiuo metu
išnaudoja kitos šalys”, – sako šalies va-
dovas.

Šalies vadovas atstovauja Lietuvai
Europos Sąjungos Vadovų Taryboje,
kuri siūlo Europos Parlamentui kan-
didatų į eurokomisarus sąrašą, o vė-
liau oficialiai paskiria naujos sudėties
Europos Komisiją ir taip užbaigia jos
formavimo procesą.

MO – tarp 10 labiausiai vertų aplankyti muziejų pasaulyje
Vilnius (LRT.lt) – Italijos naujie-

nų agentūra ANSA išrinko 10 šiuolai-
kinio meno muziejų pasaulyje, ku-
riuos verta aplankyti. Tarp vertų dė-
mesio – ir MO muziejus Vilniuje.

Į sąrašą įtraukti muziejai, galeri-
jos ar meno centrai, kurie yra verti at-
radimo ir dėmesio. 

Be MO muziejaus, į sąrašą įtrauk-
ti tokie prestižiniai meno muziejai
kaip Bilbao Guggenheimo, MAXXI Ro-
moje, Ama Rex Helsinkyje, Louis Vuit-
ton Paryžiuje, Saatchi galerija Londo-

ne, Kanazawa 21-ojo amžiaus moder-
niojo meno muziejus Japonijoje ir kt.

MO muziejus suprojektuotas ar-
chitekto Daniel Libeskind. 

Muziejaus kolekcijoje daugiau nei
5 tūkst. modernaus ir šiuolaikinio meno
kūrinių nuo 1960-ųjų iki šių dienų. 

MO muziejaus kolekciją sudaro
Lietuvos dailės aukso fondas nuo 20
amžiaus 6-ojo dešimtmečio iki šių die-
nų. Per pirmąjį muziejaus veiklos pus-
metį jame apsilankė apie 150 tūkst. lan-
kytojų.

Vilniuje nuimta J. Noreikos atminimo lenta 
Vilnius (BNS) – Vilniuje

nuo Mokslų akademijos Vrublevskių
bibliotekos pastato sienos liepos 27 d.
nuimta daug diskusijų sukėlusi kari-
ninko Jono Noreikos-Generolo Vėt-
ros atminimo lenta.

Vilniaus meras Remigijus Šima-
šius sako, jog lentą nuimti apsispren-
dė siekdamas, kad būtų taikomas „vie-
nodas principas” visiems  atminimo
ženklams, kurie susiję su totalitariniais
režimais – tiek kalbant apie Žaliojo til-
to skulptūras, nukeltas prieš ketve-
rius metus, tiek apie ženklą J. Noreikai.

Diskusijos visuomenėje dėl
šios  lentos vyko ne vienerius me-
tus.  Kritikai teigė, kad šio garbingo
ženklo neturi likti įvertinus tai, jog
J. Noreika, būdamas Šiaulių apskrities
viršininku, pasirašė raštus dėl žydų
geto steigimo ir žydų turto tvarkymo.

Tačiau gynėjai pabrėžia J. Norei-
kos nuopelnus antisovietiniame pog-
rindyje, akcentuoja, kad vėliau karo

metais jis buvo pats įsitraukęs į anti-
nacinę veiklą.

Kontroversiškai vertinamo kari-
ninko atminimo lentą šį balandį kūju
sudaužė Stanislovas Tomas,  nesėk-
mingai siekęs kandidatuoti į Europos
Parlamentą. Vėliau suklijuotą lentą
grąžino ant bibliotekos sienos, o savi-
valdybės atstovai žadėjo tolesnį atmi-
nimo ženklo likimą spręsti konsul-
tuodamiesi su istorikais.

J. Noreika buvo suimtas 1946 metų
kovą, o kitąmet okupacinės sovietų val-
džios sušaudytas.

Vilniaus savivaldybės taryba šią
savaitę taip pat nusprendė pervadinti
ir diplomato ir karininko Kazio Škir-
pos vardu pavadintą alėją Gedimino
kalno papėdėje į Trispalvės alėją dėl
karininko viešai ne kartą deklaruotų
antisemitinių pažiūrų. Tai taip pat
sukėlė dalies oponentų, vertinančių K.
Škirpos indėlį į nepriklausomybės ko-
vas, pasipiktinimą.

ragina NATO nares ruoštis INF sutarties negaliojimui
Briuselis (ELTA) NATO gene-

ralinis sekretorius Jens Stoltenberg
paragino Aljanso nares ruoštis tam,
kad Vidutinio nuotolio branduoli-
nių pajėgų sutartis (INF) nustos ga-
lioti. „Mes nematėme signalų, kad
Rusija norėtų vykdyti savo INF su-
tarties įsipareigojimus, – pareiškė
J. Stoltenberg. – Jei Rusija to nepa-
darys iki rugpjūčio 2-osios, sutartis
mirs”.

Rusija ir JAV 1987 metais INF su-
tartyje įtvirtino branduolinių viduti-
nio nuotolio raketų, kurių veikimo
nuotolis nuo 500 iki 5 500 km, draudi-
mą. Tačiau JAV ir NATO kaltina
Maskvą pažeidus sutartį. Vasarį JAV
prezidentas Donald Trump paskelbė,

„Bellingcat“ užpulta rusijos hakerių
Londonas (BNS) –

Britų žurnalistas Eliot
Higgins, įkūręs tyrimų
grupę „Bellingcat”,
pranešė, kad jo orga-
nizacija tapo numano-
mos Rusijos kiberne-
tinės atakos taikiniu.

„Bellingcat” ir vėl
tapo kibernetinių ata-
kų, beveik neabejoti-
nai susijusių su mūsų
darbu dėl Rusijos, tai-
ki niu. Spėju, vienas iš
būtų įvertinti mūsų po-
veikį – [nustatyti], kiek
dažnai Rusijos Federa-
cijos agentai – ar tai būtų jų kompiu-
teriniai įsilaužėliai, ar žiniasklaidos
priemonės – mėgina ją atakuoti”, – pa-
rašė E. Higgins.

Ataka pasireiškė įsilaužimu į
Šveicarijoje įsikūrusią elektroninio
pašto sistemą „ProtonMail” ir klaidi-
nančių elektroninių laiškų siuntinė-
jimu iš užvaldytų paskyrų, siekiant iš-
vilioti konfidencialius duomenis. Pa-
sak E. Higgins, šis puolimas veikiau-
siai susijęs su rusų programišių gru-
pe „Fancy Bear”, dar žinoma kaip
APT28.

Tačiau  „ProtonMail” teigė, kad
ataką jai pavyko atremti ir kad į jos pa-
skyras nebuvo įsilaužta.

E. Higgins nurodė, kad „Belling-
cat” šiuo metu toliau aiškinasi pernai

V. Putinas susitiks su E. Macron
Paryžius (BNS) – Prancūzijos pre-

zidentas Emmanuel Macron pranešė,
kad rugpjūčio 19-ąją šalies pietuose pri-
ims Rusijos lyderį Vladimirą Putiną.

Manoma, kad jųdviejų susitikimas
įvyks oficialioje Prancūzijos preziden-

to vasaros rezidencijoje Viduržemio
jūroje – viduramžių Bregansono forte.

V. Putino ir E. Macron derybos
įvyks prieš Didžiojo septintuko (G-7)
viršūnių susitikimą, rengiamą Korsi-
koje rugpjūčio 24–26 dienomis.

600 vaikų iš nepasiturinčių visos Lietuvos šeimų pirmą kartą pamatė jūrą. 15 min.lt nuotr.

cijuojama akcija sukvietė mažuosius iš
44 Lietuvos savivaldybių. Vaikų laukė
ne tik pirmasis susitikimas su jūra, bet
ir nuotaikinga dviejų dienų programa
su žaidimais, pramogomis ir, žinoma,
maudynėmis Baltijos jūroje.

Socialinė akcija „Pasveikink jūrą
Palangoje” yra kurorto savivaldybės at-
sakas į prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės kvietimą jungtis prie iniciatyvos
„Už saugią Lietuvą” bei padovanoti
šalies vaikams nepamirštamų vasaros
akimirkų. Kartu tai yra visų palangiš-
kių dovana vaikams, kurie dar nė kar-
to neturėjo galimybės pamatyti jūros.

kad jo šalis traukiasi iš sutarties, tada
tokį pat žingsnį žengė Rusija. Po šešių
mėnesių – rugpjūčio pabaigoje – su-
tartis oficialiai nustos galioti.

J. Stoltenberg patvirtino, jog visos
šalys pritaria JAV nuomonei, kad Ru-
sija pažeidė susitarimą. Nauji Rusijos
ginklai, kurie, anot JAV ir NATO, pa-
žeidžia susitarimą, yra „mobilūs, sun-
kiai randami, galintys per kelias mi-
nutes pasiekti tokius Europos miestus,
kaip Berlynas”.

J. Stoltenberg sakė, kad NATO
„deramai” reaguos į INF sutarties ga-
liojimo pabaigą. Tačiau dislokuoti Eu-
ropoje antžeminių branduolinių vi-
dutinio nuotolio raketų sistemų esą ne-
planuojama.

kovą Anglijos mieste Salisburyje įvyk-
dytą buvusio Rusijos dvigubo agento
Sergejaus Skripalio ir jo dukters Juli-
jos apnuodijimą nervus paralyžiuo-
jančia medžiaga „Novičiok”. Be to,
naujausios kibernetinės atakos gali
būti reakcija į grupės tyrimus dėl 2014
metų liepą virš prorusiškų separatistų
kontroliuojamos Rytų Ukrainos įvyk-
dyto MH17 reiso lainerio numušimo, už
kurį, kaip nustatė Vakarų šalių tyrėjai,
atsakinga Rusija, rašo E. Higgins.

2014 metais E. Higgins įkurta „Bel-
lingcat” vykdo didelio atgarsio sulau-
kiančius žurnalistinius tyrimus ir ko-
voja su melagienų skleidimu.

Šių metų gegužę „Bellingcat” pa-
skelbė 12 asmenų, esą susijusių su
MH17 lėktuvo numušimu, vardus.

JAV sutarė su Gvatemala dėl prieglobsčio
Washingtonas (BNS)  JAV prezi-

dentas Donald Trump pranešė sudaręs
„itin svarbų” susitarimą su Gvatema-
la dėl prieglobsčio suteikimo tvarkos,
Jungtinėms Valstijoms stiprinant
spaudimą pietinėms kaimynėms stab-
dyti migrantų srautus, judančius link
sienos su JAV.

Baltieji rūmai pareiškė, kad Gva-
temala nuo šiol bus laikoma „saugia
trečiąja šalimi” – tai reiškia, kad Jung-
tines Valstijas mėginantys pasiekti
migrantai, atvykę į Gvatemalą, priva-
lės kreiptis dėl prieglobsčio šioje šalyje.

„Šis svarbus susitarimas užkirs
kelią vedlių ir kontrabandininkų vers-
lui”, – pareiškė Jungtinių Valstijų pre-
zidentas, turėdamas omenyje „blogus
žmones”, kurie per Meksiką gabena

tūkstančius migrantų link pietinės
JAV sienos.

Susitarimas pasiektas vos kelios
dienos po to, kai D. Trump pagrasino
griežtomis atsakomosiomis priemo-
nėmis mažai Centrinės Amerikos ša-
liai, jei ši nepasirašys sutarties dėl
prieglobsčio, įskaitant draudimą ke-
lionėms, muitus, didelius perlaidų mo-
kesčius ar „viską iš karto”.

Šis susitarimas veikiausiai bus
taikomas migrantams iš Salvadoro ar
Hondūro, kurie per Gvatemalą mėgina
pasiekti Jungtines Valstijas. Tikimasi,
kad susitarimas įsigalios ir bus pra-
dėtas vykdyti nuo rugpjūčio.

JAV institucijos pastaraisiais me-
tais registravo smarkiai išaugusius
migrantų srautus.

E. Higgins teigia, kad rusų įsilaužėliai kerštavo už rusijos val-
džiai nepatogius žurnalistinius tyrimus.  APN nuotr.
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Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

kurią šiemet išleido  Draugo
fondas,  galima įsigyti

,,Draugo” knygyne, 
4545 W. 63th Str.,
Chicago, IL. 60629
Kaina – 50 dol. 

Pridėtinis Illinois valstijos 
vertės mokestis – 9.25 proc.

arba 4.63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai

1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.DRAUGAS.ORG

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

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis ir prosenelis

A † A
BRONIUS KURAS

mirė 2019 m. liepos 27 d.
Gimė 1926 m. vasario 4 d. Lietuvoje.
Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko ra-

 jone.
Nuliūdę liko: žmona Aksenija Savickaitė; dukros – Jūratė Ha -

rris su vyru Douglas, Rita Kuraitė ir Vanda Jokubauskienė su vy -
ru Ričardu; anūkai – Elytė ir Jamie Santini, Thomas Harris, Ja-
ni na ir Patrick Giantomasso, Peter ir Rebecca Jokubauskas; pro -
anūkai Mateo, Liliana ir Tanner; kiti giminės Lietuvoje bei daug
artimų draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

A. a. Bronius Kuras bus pašarvotas trečiadienį, liepos 31 d., 9
val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont,
IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių ve-
 lionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima

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

REAL ESTATE

Pasaulio lietuvių centre Lemonte parduo -
damas vieno miegamojo „Condo”. Butas
labai šviesus, saulėtas, šalia puikūs pasi-
vaikščiojimo takai, yra vienos mašinos sto-
vėjimo aikštelė, gyventojams suteikiama
galimybė auginti savo daržoves viešame
darže. Kaina $105,000. 

Adresas:14915 E 127th St., 
Lemont, IL 60439

Liepos 27 d. Daugų irklavimo bazėje
(Alytaus raj.) iškilmingai atidaryta „Pa-
saulio lietuvių vaikų stovykla”, į kurią su-
sirinko 50 vaikų (11–17metų) iš 12 ša-
lių: Argentinos, JAV, Prancūzijos, Ispa-
nijos, Italijos, Vokietijos, Estijos, Nor-
vegijos, Airijos, Jk, Lenkijos ir Lietuvos.
Visus juos sieja lietuviškos šaknys, o kai
kurie vaikai iš Argentinos yra net ket-
virtos kartos lietuviai. Du iš jų Lietuvo-
je svečiuojasi pirmą kartą. Ši stovykla
taip pat yra pirmoji tokio pobūdžio
sueiga, kurią organizuoja Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenė (PLB).

Stovyklos atidarymo juostelę per-
kirpo Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas, Aly-

taus miesto savivaldybės tarybos na-
rys, stovyklos koordinatorius Lietuvoje
Povilas Labukas, PLB Švietimo komi-
sijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė
bei šios komisijos narė Silvija Čer-
niauskaitė.

„Tai pirmoji tokia mūsų organi-
zuojama stovykla ir nors didžioji dalis
vaikų kalba lietuviškai, tačiau pati

stovykla orientuota ne tik į kalbos
puoselėjimą, bet ir į meninę raišką, lie-
tuvybės bei patriotizmo puoselėjimą,”
– sako A. Černiauskaitė.

Pirmą stovyklos dieną dailininkai
broliai Gataveckai vedė kūrybines
dirbtuves, kuriose vaikai tapė ant
marškinėlių. Žurnalistas, televizijos
laidų prodiuseris ir režisierius Saulius
Bartkus jauniesiems stovyklautojams
talkino ruošiantis vienam rimčiausių
uždavinių – kurti videofilmus apie
Lietuvą, kuriuos į grupes suskirstyti
vaikai pristatys paskutinę stovyklos
dieną.

Stovyklos metu dalyviams veiklos
tikrai netrūks: planuojama kepti duo-
ną, bus dzūkiškų bandų edukacinė
programa, kelionės į Trakus ir ant
Punios piliakalnio, partizanų štabo
bunkerio lankymas, ekskursija po Aly-
tų, naktinis žygis Dauguose ir daug
kitų užsiėmimų.

Stovyklą, skirtą Pasaulio lietuvių
metams, organizuoja PLB Švietimo
komisija ir Jungtinės Karalystės Lie-
tuvių Bendruomenė.

PLB Švietimo komisijos inf.

Pirmoje PLB stovykloje –
vaikai iš dvylikos šalių

PLB stovyklos atidarymas. Rengėjų nuotraukos
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� Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. PLC kiemelyje vyks Pasaulio lietuvių
centro gegužinė. Jūsų laukia lietuviškas
maistas, muzika, mugė, loterija, žaidimai vai-
kams.

� Rugpjūčio 30 d., penktadienį, 7 val. v.
,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių centre
– dainuojamosios poezijos koncertas ,,Pa-
sikalbėjimai”. Kviečia Jonas Baltokas ir Jie-
Du.

� Rugsėjo 7 d., šeštadienį, 6 val. v. – Atei -
tininkų namų 40-mečio jubiliejinis vakaras.
Vietas užsisakyti pas Dainą Siliūnienę tel.

630-852-3204. Adresas: 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439. 

� Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 6 val. v. – Pa-
saulio lietuvių centro puota ,,Laisvės alėja”.
Vietas užsisakyti tel. 708-252-0051 (Rita)
arba 708-557-3343 (Lina). 

� Spalio 19 d., šeštadienį, 6 val. v. Pasaulio
lietuvių centre, R. Riškus salėje, vyks Mai-
ronio lituanistinės mokyklos 60-mečio po-
kylis. Kviečiami abiturientai, rėmėjai ir vi-
suomenė. Vietas užsisakyti tel. 630-853-
5603 (Monika Dobrovolskytė).

Raymond Balsys, gyvenantis San Antonio, TX, tapo
„Draugo” garbės prenumeratoriumi. Nuo širdžiai dėko-

jame, kad skaitote mū sų laikraštį ir sveikiname tapus gar-
 bės prenumeratoriumi.

Lietuvių Fondas primena, kad iki 2019 m. rugsėjo 1 d. vyksta papildomas
paraiškų priėmimas 2019 m. LF paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite
LF tinklalapyje:

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/ 
Papildomam svarstymui priimami prašymai, kurių teikėjas dėl svarbių prie-
žasčių nespėjo pateikti per pirmąjį 2019 m. paraiškų priėmimą arba netikėtai
atsiradus naujam projektui.

Panevėžio rajono gyventojai pretenduoja į Lietuvos rekordų knygą, nu-
mezgę  1 244 metrų ilgio trispalvį šaliką, pavadintą Nepriklausomybės
šaliku. Vienintelė priežastis, dėl kurios šis šalikas dar nėra įrašytas į

rekordininkus – jis vis dar nėra užbaigtas, vis atsiranda norinčių prisidė-
ti prie jo mezgimo. Todėl Nepriklausomybės šalikas vežiojamas po Panevėžio
rajono miestelius ir kaimus, kur žmonės toliau jį mezga. 

Šaliko idėjos sumanytoja – Geležių kaimo pedagogė Jovita Barolienė.
Ji sugalvojo, kad tokiu būdu mokykloje būtų galima įdomiai paminėti Lie-
tuvos valstybės atkūrimo dieną. Mokyklos bendruomenė noriai ėmėsi dar-
bo. Prie jų prisidėjo 24 Geležių kaimo moterys. Jų rankose šalikas pasiekė
100 metrų. Mezginys buvo nešiojamas iš vienų namų į kitus ir šildomas kai-
myniškos bendrystės. 

2017 metų kovo 11 išvakarėse šalikas buvo iškilmingai pamatuotas, jo
ilgis tuomet siekė 87 metrus. Netrukus iniciatyva pasklido po visą Panevėžio
rajoną. Krašto žmonės buvo pakviesti megzti šaliką kaip tautos vientisu-
mo ir darnumo simbolį. Iniciatyvą palaikė įvairių Panevėžio rajono mies-
telių bendruomenių žmonės. Šaliką mezgė šimtai įvairių profesijų žmonių.
2018 metų Vasario 16-ąją šalikas dar kartą buvo išmatuotas ir tuomet jo il-
gis siekė beveik kilometrą. 

Liepos 27 dieną Geležiuose vykusiame Panevėžio rajono bendruomenių
sąskrydyje dar kartą išmatuoto šaliko ilgis jau buvo 1 244 metrai. Ir tai dar
ne pabaiga. Šaliko mezgimo estafetę žada perimti kiti Lietuvos miestai ir
miesteliai – rekordinis Nepriklausomybės šalikas bus mezgamas toliau.

,,Draugo” inf. 

Kilometrinis Nepriklausomybės 
šalikas bus toliau mezgamas 

Birutės Kronienės nuotraukos

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

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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


