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Elkitės su žmogumi taip, kuo jis gali ir turėtų tapti, ir jis juo taps. – Johann Wolfgang von Goethe

SIMONA PETRAUSKAITĖ

Skambant kanklėms įnešama
Lietuvos valstybės vėliava, ją
pasitinka į mokyklą sugrįžę

mokiniai ir jų tėveliai, mokytojų
kolektyvas, giedamas Lietuvos
valstybės himnas. Jaudulys ir džiu-
gesys pradedant mokslo ir žinių
etapą, – taip prasidėjo 9-ieji JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) mokyklos „Lietuvėlė” mokslo metai. „Rugsėjo pir-
mosios šventė skirta visiems – dideliems ir mažiems. Šią

dieną prasideda
mokinių ir mokytojų ke-

lionė po žinių šalį. ‘Lietuvėlės’
mokyklos tikslas toje kelionėje
– išmokti ne tik gerai skaityti,
rašyti, bet taip pat ugdyti drau-
giškumą, gerumą, kantrybę, iš-
saugoti ir perduoti lietuvių kul-
tūrą ir papročius”, – sakė šven-

tės vedėja, naujoji lietuvių kalbos mokytoja, Vilniaus uni-
versiteto absolventė Simona Petrauskaitė, kuri mokyk-
loje atliks 6 mėn. praktiką. – 7 psl.

      

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Šiais metais rugsėjo šventę, skirtą Lietuvos šimtmečiui, nu-
spalvino mokinių plakatai su Lietuvos valstybinio himno
– Tautiškos giesmės žodžiais. Į Ritos M. Riškus sporto salę

sugužėjusius mokinius ir jų tėvelius sveikino Maironio li-
tuanistinės mokyklos direktorės pavaduotoja Asta Čuplins-
kienė. Ji kvietė visus jaustis viena didele šeima ir, priminu-
si šios šventės temą, paprašė vaikų iškelti plakatus su pasi-
rinktais Lietuvos himno žodžiais: Lietuva – Tėvynė; didvyrių
žemė; praeitis, sūnūs, stiprybė; vaikai, dorybė...          – 10 psl.

Lietuva, Lietuva, 

„Lietuvėlė” mokykla.

Kol kalba skambės,

Tol tauta klestės…

Devintasis ,,Lietuvėlės” žingsnis

Šeštadienį, rugsėjo 8 d. Lemonte esančioje
Maironio lituanistinėje mokykloje, vienoje
didžiausių išeivijoje esančių mokyklų,
nuskambėjo pirmasis skambutis, į naujųjų
mokslo metų pradžios šventę sukvietęs
apie 720 mokinių bei 95 mokytojų. Ne-
menka dalis šių pedagogų, jaunąją kartą
ugdančių lietuviškumo dvasia, mokslo
metų pradžios šventę pasitinka jau pen-
kioliktą ar net dvidešimtą kartą. 

Pirmasis skambutis Ritos M. Riškus sporto salėje į naujų mokslo metų pradžios šventę sukvietė apie 720 mokinių bei 95 mokytojus.
Ž. Gurauskienės nuotr.

Maironio mokykloje – 
du pirmieji rugsėjo skambučiai

,,Lietuvėlės” archyvo nuotr.



Lietuvių Fonde (LF) š. m. rugpjūčio mėnesį įsteigtas naujas
vardinis fondas. Fondą įsteigė Geraldas Tamkutonis, pava-
dinęs jį „Trakų fondu“. Šis vardinis fondas skiriamas Lie-

tuvos istorijos knygų leidimui, vertimui į anglų kalbą ir spaus-
dinimui.

G. Tamkutonis neabejingas lietuvybei, spaudai ir  mūsų ša-
lies istorijai. „Draugo” skaitytojams jis žinomas kaip straips-
nių autorius, jį esame sutikę ne viename LF suvažiavime. G.
Tamkutoniui teko paragauti ir vertėjo duonos. 2011 metais lei-
dykla „Vantage Press” išleido  G. Tamkutonio išverstą Antonette
Sabonaitis knygą „Unte: Life in the Soviet Union as Seen
Through the Eyes of  a Child and Teenager”. 

LF nariai ir vardinių fondų steigėjai savo įnašais ir pali-
kimais yra suformavę pagrindinį LF kapitalą. Kapitalas yra in-
vestuotas, o iš investicijų gaunamas pelnas skiriamas lietuviškai
veiklai remti, studentų stipendijoms ir LF tikslams įgyvendinti.
Naujai įsteigto fondo stipendijos išmokamos praėjus metams
nuo fondo įsteigimo dienos iš uždirbtų palūkanų, vadovaujantis
LF gairėmis ir specialių vardinių fondų steigėjų nurodymu. 

LF informacija
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lytinį išnaudojimą vykdė mažiausiai 1 670 kunigų.
Anksčiau šiais metais tyrimai JAV atskleidė, kad
Pennsylvanijos valstijoje apytikriai 300 katalikų
kunigų išnaudojimą patyrė daugiau kaip tūkstantis
vaikų (BNS, 2018.09.13).

Čia gera proga paminėti Jūratės Kuodytės ap-
mąstymus atsakant į klausimą ,,Ar popiežiaus laiškas
Dievo tautai skirtas ir Lietuvos katalikams?” (,,Drau-
gas”, 2018. 09. 15.) Paskutinis popiežiaus laiškas, pa-
skelbtas rugpjūčio 20 d. ir skirtas Dievo tautai, Lie-
tuvoje platesnio atgarsio nesusilaukė. Savo laiške po-
piežius kalba apie Bažnyčios narių, pirmiausia dva-
sininkų, nusikaltimus prieš nepilnamečius: Mums
gėda suvokus, kad savo gyvensena atmetėme ir atme-
tame tai, ką sakome žodžiais. Gėdydamiesi ir gailė-
damiesi mes, kaip bažnytinė  bendruomenė, pripažįs-
tame, kad nebuvome ten, kur turėjome būti, kad ne-
veikėme laiku, (…) nesirūpinome jais, apleidome ma-
žutėlius. Atsiprašydamas ir asmeniškai gailėdamasis
popiežius kalba ir visos katalikų bendruomenės vardu
ne tik Airijos, Čilės ir JAV kraštams. Beveik nuolatinė
katalikų reakcija, viena vertus, suponuoja mintį, kad
Lietuvoje manoma, jog čia niekada nebuvo ir, žinoma,
nebus panašių nusižengimų – čia juk Marijos žemė ir
t. t. – taigi, nusiraminkite, mūsų tai neliečia, – dėstė Jū-
ratė Kuodytė. Toliau ji kelia retorinį klausimą: ,,Ar Lie-
tuvos dvasininkai šventesni, mažiau nuodėmingi
negu kitose valstybėse?”

Katalikų savaitraščio OSV vyr. redaktorė Gret-
chen R. Crowe rugsėjo 9–15 d. laidoje pagarbiai ir pri-
tariančiai mini vyskupą Robert Barron iš Los An-
geles vyskupijos. Kaip Bažnyčia mes būsime įklim-
pę į dumblą, kol nesuvoksime problemos dydžio ir
svarbos. Iki tada mes būsime Bažnyčia krizėje. Iki

tada mes nejudėsime iš vietos.
Gerai, kad Bažnyčios vadovai pagaliau yra

daugiau nei tik susirūpinę šiais reikalais ir ima-
si atitinkamų veiksmų. Neužtenka tik viską iš tolo
stebėti ir tikėtis, kad viskas su laiku susitvarkys.
Populiarioje spaudoje skelbiama, kaip tvirkinto-
jus atpažinti ir kaip nuo jų apsisaugoti. Mintis ne-
bloga, bet sunkiai įgyvendinama. Prieš beveik 50
m. aš vienoje paskaitoje mokinių tėvams dėsčiau,
kad 75 proc. vaikų skriaudėjų vaikams yra pa-
žįstami. Dauguma skriaudėjų – tai jų šeimų nariai,

giminės, tėvų draugai, draugų tėvai ar geri kaimy-
nai. Tada mano logiškas patarimas vaikų tėvams
buvo – jei kur parke tavo vaikas mato ateinantį dėdę,
liepkite jam bėgti nuo jo pas nepažįstamus, nes ten
bus saugiau. Tokia tada buvo gaspadoriška realybė.
Dabar skaitau, kad tas procentas pakilo iki 90. FBI
jiems net turi sugalvojusi ,,Nice guys offender” ar
,,Pillar of  the Community Offender” ar ,,Acquintan -
ce Offender” etiketes.  Lietuviškai jiems gal užtekų
,,lipšnaus dėdės” etiketės. 

,,Lipšnus dėdė” yra draugiškas, paslaugus, ug-
dantis pasitikėjimą kitais. Jis taip pat gerai žino, ko
tėvai bijo – bijo smurtininkų, prievartautojų, sukčių,
vagių. O ,,lipšnus dėdė” yra išpru sęs ir įsijungęs į
bendruomenės veiklą, gyvenamosios apylinkės gy-
venimą. Jis yra tiesiog pavyzdys kitiems. Nusikal-
timus jis atlieka privačiai, slaptai. Jei kas pasidomi
juo ir nori daugiau informacijos gauti, ,,lipšnus dėdė”
visada turi apgalvotą ir nuraminantį atsakymą. O
apie ,,lipšnias dėdienes” mažai kas net pagalvoja. To-
kių tikrai yra, ypač tarp mokytojų.

Pedofilai kunigai, atrodo, priėjo liepto galą.
Daug jų jau iškeliavo pas savo Tvėrėją. Likusieji tarp
mūsų laukia teismo sprendimo, o nuskriaustieji lau-
kia atlyginimų už patirtas skriaudas. Popiežius ne
tik atgailauja, bet ir ruošiasi atskirti pelus nuo
grūdų. Tempas – vėžlio spartumu, bet reikiama
kryptim. O likęs pasaulis toliau ištvirkauja kaip iš-
tvirkavęs. 

Bendrai skaitytojų orientacijai dar noriu pa-
minėti, kad 2012 m. pasaulyje buvo 414 313 kunigų,
apytikriai tiek jų buvo 1970 m. Per tą laiką katalikų
skaičius pasaulyje beveik padvigubėjo – nuo 654 mln.
1970 m. iki 1.229 mlrd. 2012 m.

2008 m. pavasarį iš Šiaurinės Aliaskos vys-
kupo gavau bendralaiškį, kuriame jis ap-
gailestavo dėl jo vyskupijoje iškeltų bylų,
liečiančių kunigų ištvirkavimą su nepil-
namečiais. Tuo pačiu jis pranešė, kad
vyskupija pradėjo bankroto procesą. Ne-
trukus po to spaudoje buvo rašyta, kad
popiežius Benediktas XVI balandžio 17 d.
susitiko ir kartu meldėsi su lytinio pikt-
naudžiavimo aukomis Vatikano atstovy-
bės koplyčioje Washington, DC. Tada popiežius kop-
lyčioje susitiko su penkiais ar šešiais nukentėjusiais,
o po to su kiekvienu dar asmeniškai. Tuomet paste-
bėjau, kad nuo 1950 m. daugiau nei 4 000 kunigų
buvo apkaltinti ištvirkavimu su nepilnamečiais. Jau
tada Katalikų Bažnyčia JAV ištvirkavimo aukoms
buvo išmokėjusi daugiau kaip du milijardus dolerių
(,,Pasaulis ištvirkauja, o popiežius atgailauja”, ,,Drau-
gas”, 2008.04.30). Beje,  į apkaltinamųjų skaičių neį-
ėjo pokario metu Redborf pabėgėlių sovykloje Vo-
kietijoje  gyvenęs zakristijonas Augustinas. Jis buvo
labai draugiškas visiems, ypač berniukams, ir suge-
bėjo juos prikalbini tapti Mišių patarnautoju. Tokiu
norėjau tapti ir aš, bet sužinojęs, kad tas lipšnusis zak-
ristijonas su savo patarnautojais kas savaitę bažny-
čios bokšte ištvirkauja, atsisakiau juo būti, nors ma -
no liūdna istorija čia nesibaigė.  

Dabar ELTA pranešime skaitau, kad popiežius
Pranciškus susitiks su nacionalinių Katalikų
Bažnyčių vadovais ir kartu su jais ieškos būdų,

kaip apsaugoti vaikus nuo jais pasinaudoti norinčių
kunigų. Tas susitikimas vyks kitų  metų vasario
21–24 d. Vatikane. Pranešime taip pat rašoma, kad pa-
staruoju metu popiežius sulaukia vis didesnio spau-
dimo ryžtingai šį klausimą spręsti. Raginimai ypač
pagausėjo po virtinės skandalų, supurčiusių Čilės,
Australijos ir Jungtinių Valstijų bažnyčias – apie tai
rašė ir ,,Draugas” (2018.09.15).

Grįžęs iš bažnyčios  gražią praėjusio  sekma-
dienio popietę pradėjau rašyti. Tai paskutinis šios
vasaros sekmadienis. Dangus mėlynas, malonus
vėjelis žaidžia su medžių šakomis, o kieme nerū-
pestingai skraido drugeliai. 

Ant mano stalo – Lansing State Journal. Pačia-
me pirmajame puslapyje – skyriuje USA Today –
skaitau, kad San Diego vyskupija prie kaltinamųjų
sąrašo pridėjo aštuonias naujas vaikus tvirkinusių
kunigų pavardes. Ten taip pat pažymėta, kad 2007 m.
ši vyskupija sutarė su kaltintojais 144 ištvirkavimo
aukoms apmokėti už nusikaltimus, kuriuos įvykdė
48 kunigai ir vienas pasaulietis.

Prieš apytikriai dešimtį metų Airijos sostinės
Dublino arkivyskupas atsiprašė asmenų, kurie vai-
kystėje buvo patyręs seksualinį kunigų išnaudojimą.
Jis tai pavadino ,,gėda” po to, kai buvo paskelbta  iš-
sami ataskaita apie tai, kaip dešimtmečius Airijos
Katalikų Bažnyčia dangstė kunigų ištvirkavimą. Ke-
turi arkivyskupai nuolat gynė tvirkintojus, steng-
damiesi, kad jie nepakliūtų į teisingumo rankas. Tai
atskleidė Dublino arkivyskupijoje trejus metus vy-
kęs tyrimas (BNS, 2009.11.26).

Po devynerių metų tas pats šaltinis rašo apie Vo-
kietijos kunigų nusikaltimus prievartaujant ir tvir-
kinant tūkstančius berniukų. Čia rašoma, kad yra
gauta ataskaita apie 3 677 nusikaltimų atvejus,
įvykdytus nuo 1946 iki 2014 metų. Vokietijos vyskupų
konferencijos užsakytoje ir trijų universitetų pa-
rengtoje ataskaitoje teigiama, jog daugiau kaip pusė
aukų buvo 13 m. ar jaunesni vaikai. Nurodoma, kad

Reikia atskirti 
pelus nuo grūdų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Geraldas Tamkutonis. LF archyvo nuotr.

Lietuvių Fonde – naujas vardinis fondas
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daro XIX–XX a. įvairių Lietuvos re-
gionų liaudies dainos, sutartinės, ro-
mansai, šokiai, instrumentinė muzika,
o ansambliečių kostiumai reprezen-
tuoja skirtinguose Lietuvos regionuo-
se senųjų kaimo žmonių dėvėtą išeiginį
rūbą. Ansamblis yra parengęs daug tu-
riningų kalendorinių švenčių progra-
mų: „Teka upelė, lylio”,  „Ant tėvulio
dvaro”, „Prašom sveče kieminėt”, Ra-
sos, Advento, Velykų ir kt. Folkloro an-
samblis aktyviai koncertuoja ne tik
Kaune ir Kauno apskrityje, bet ir įvai-
riuose Lietuvos kaimuose ir mieste-
liuose, yra nuolatinis Dainų švenčių da-

lyvis, vyksta užsienin. Ansamblyje
šoka ir dainuoja būrys įvairiausių
profesijų žmonių nuo 12 iki 70 m.  ,,Žai-
sa” yra išleidusi kompaktinius dainų
albumus „Ant Tėvulio didžio dvaro”,
„Šeimos dainos”, „Dainuoju dainą – gy-
venimą gyvenu”, „Prašom, svečiai,
kieminėt”, video filmą „Iš kur teka ne-
munai...” ir kt., jos kūrybos akimirkų
galima rasti ir virtualioje erdvėje –
„YouTube”, puslapyje „Tautosakos-
Vartai.lt” ir kt. 

Žaisiečiai mėgina atgaivinti jau pa-
mirštus dalykus, kelia sau užduotį
šiais susvetimėjimo laikais išsaugoti

Draugo fondo tarybos veikla neblėsta
Atslenkantis ruduo – tai ženklas, kad jau artėja lie-
tuviškos veiklos sezono pradžia.  Į pirmąjį veiklos se-
zono posėdį Draugo fondo (DF) taryba susirinko
rugsėjo 12 d. „Draugo” patalpose. Posėdyje dalyva-
vo tarybos pirmininkė Marija Remienė, sekretorė Ra-
munė Račkauskienė, nariai: Rūta Jautokienė, Algis Nor-
vilas, Vacys Šaulys, Birutė Zalatorienė ir ex officio Vy-
tas Stanevičius.

Posėdžiui vadovavo M. Remienė. Išdalinus
gražiai paruoštą darbotvarkę ir sukalbėjus
maldą, ji visų pirma pateikė savo, pirmi-

ninkės, pranešimą. Kaip jau įprasta, jos pirmi žodžiai
buvo skirti DF sumanytojo ir steigėjo kun. Viktoro
Rimšelio MIC atminimui. Jos įsitikinimu, jei ne šis
fondas, kažin ar dar skaitytume „Draugo” laikraštį.
Jos minčiai pritarė ,,Draugo” leidėjų tarybos pirm.
Vytas Stanevičius.

M. Remienė pasidžiaugė, kad Lietuvos nepri-
klausomybės šimtmečio proga DF rūpesčiu jau iš-
leista Juozo Skiriaus parašyta monografija „JAV lie-
tuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais”. Knygos re-
daktorė – Audronė Škiudaitė. Iš tiesų, ši knyga yra
didelio M. Remienės ryžto ir darbo vaisius. Pirmi-
ninkė teigė, kad jai paspirties šio projekto imtis su-
teikė Aldonos Šmulkštienės pirmoji stambesnė

auka. Ypač didelės finansinės paramos susilaukė iš
Donato Janutos. Pabrėžtina, kad knygos finansavi-
mas vyko atskirai ir DF ištekliais nebuvo naudota-
si. Naujai išleista knyga šią vasarą buvo pristatyta
Vilniuje ir Kaune, kur susilaukė daug dėmesio. Bu-
vusio Lietuvos generalinio konsulo Čikagoje Mari-
jaus Gudyno dėka šiuo metu 120 knygos egzemplio-
rių yra pakeliui į Čikagą. Amerikoje knygos prista-
tymas  vyks lapkričio 11 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose Lemonte. Pristatymo prele-
gentai: knygos autorius Juozas Skirius ir Augustinas
Idzelis. Pristatymo metu knygą bus galima įsigyti.

Negalėjus fondo iždininkui Leopoldui von Braun
posėdyje dalyvauti, M. Remienė išdalino iždininko
tvarkingai paruoštą finansinę apyskaitą. Šiuo metu
fondo sąmata siekia apie 700 tūks. dolerių. Šioje apy-
skaitoje parodoma, kiek „Draugo” laikraščiui, nuo
2004 m. iki 2018 m., suteik ta paramos – iš viso net pus-
trečio milijono dolerių. Iš tiesų, be DF paramos
„Draugo” laikraštis nebūtų galėjęs iki šiol išgyventi.

,,Draugo” leidėjų tarybos pirm. V. Stanevičius
pranešė, kad šiais metais „Draugas” iš fondo yra ga-
vęs 69 tūkst. dol. paramos. Nors iki metų pabaigos dar
likę keli mėnesiai, tikimasi, kad daugiau paramos
prašyti nebereikės. V. Stanevičius sakė, kad iš kitų
šaltinių gaunama apie 20 tūks. dol. Labai svarbus ren-
ginys yra „Draugo” pokylis, kuris šiemet vyks spa-

lio 14 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje, Lemonte. Pokylio metu pasirodys Kau-
no folkloro ansamblis „Žaisa”. 

V. Stanevičius atkreipė dėmesį, kad internetinį
„Draugą”, kuris metams kainuoja 99 dol., prenu-
meruoja  58 asmenys ir siūlė paraginti kraštiečius už-
sakyti internetinį „Draugą” savų apskričių biblio-
tekoms. Jis visai nebrangus, o gali susilaukti nemažai
susidomėjimo. Paklaustas, kokia dabar redakcijos pa-
dėtis, pasidžiaugė, kad redakcija gražiai sugyvena ir
sklandžiai darbuojasi. Darbo krūvis nemažas, bet vis-
ką spėja laiku atlikti.

Po V. Stanevičiaus pranešimo buvo svarstomi DF
einamieji reikalai. Fondo pirmininkė kvietė Tarybos
narius pritarti rudens aukų vajui. Šie metai fondui
yra jubiliejiniai metai – DF švenčia 25-erių metų veik-
los sukaktį. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo
100-čio ir DF 25-erių metų gyvavimo sukakčių proga
tiktų prašyti DF paremti šimtine. Taip pat sutarta,
kad DF suvažiavimas vyks lapkričio 3 d. 10 val. ryto
„Draugo” patalpose 4545 W. 63rd St. Chicago, IL. Ke-
turių tarybos narių kadencija baigiasi, tad teks
rinkti ar perrinkti trejų metų kadencijai keturis as-
menis. Diskusijoms aprimus tarybos pirmininkė M.
Remienė pakvietė V. Stanevičių posėdį baigti malda.

Draugo fondo info

„Žaisa” žais „Draugo” pokylyje
Pakaunėje, ties Pažaisliu, linksmai

žaidžia Žaisos upelis, kaip ir tuo
vardu pasivadinęs folkloro an-

samblis Kaune, gimęs kartu su Lietu-
vos nepriklausomybe. 1988 m., lietuvių
dvasios atbudimo metais, liaudies
meną puoselėjančius žmones į „Žaisos”
būrį surinko būsimasis jo prezidentas
Remigijus Visockas, o nuo pat pirmo-
sios ansamblio repeticijos koncerti-
nei veiklai vadovauja folkloro entu-
ziastai Giedrė Ramunė Pečiulienė ir
Mintautas Petras Pečiulis, kuriems
2008 m. Kauno m. savivaldybė skyrė
Kultūros ir meno premiją už etninės
kultūros ir paveldo puoselėjimą. An-
samblis kasmet koncertuoja tarptau-
tiniuose folkloro festivaliuose: Vokie-
tijoje, Italijoje, Čekijoje, Portugalijoje,
Makedonijoje, Slovakijoje, Serbijoje,
Kipre, Lenkijoje, Prancūzijoje, yra pel-
nęs apdovanojimų. O šiemet „Žaisa”
lankosi Amerikoje ir spalio 14 d. užsuks
į „Draugo” pokylį.   Ansamblio archy-
vo nuotraukose, dabar jau istorinėse,
darytose prieš 30 m. – gražūs, jauni, be-
sišypsantys veidai. Šiandien žaisie-
čiai tokie pat jauni ir gražūs, tik baltų
plaukų padaugėję, o ansambliui bu-
riantis pasodintas ąžuoliukas – jau vi-
sas ąžuolas, prie kurio žaisiečiai pri-
siglaudžia savų švenčių progomis. Pra-
ėjusį pavasarį atšvęsta ir 30-oji su-
kaktis. Per tą laiką pasikeitė daug dai-
norių ir šokėjų, nesikeitė kolektyvo kū-
ryboje tik meilė Tėvynei ir ištikimybė
lietuviškai kultūrai.  

„Žaisos” ansamblio repertuarą su-

svarbią tautos savasties dalelę – šeimą,
į kurią yra nukreipta didžioji dalis
liaudies kūrybos. Lietuvių liaudies
šeimos dainose dainuojama apie švie-
sų gyvenimą tėvų namuose, bernelio ir
mergelės santykius, sunkią marčios da-
lią, skaudų našlaičių likimą. Šiose dai-
nose švelnūs jausmai artimiesiems,
meilė tėvams, darnios šeimos idealas
susipina su kupinais nevilties pos-
mais apie įvairius rūpesčius, nuo-
skaudą, sunkų darbą ir vargą. Todėl
šeimos dainos daug kur susiliečia su
darbo, vestuvių, meilės dainomis. Lie-
tuvių liaudies dainose vaikai mokomi
pagarbos tėvams, seneliams, jaunimas
– kuklumo, jautrumo, tiesos meilės, šei-
mos darnumas grindžiamas savitarpio
meile, svarbiausiu žmogaus vertės
matu laikomas darbštumas.

„Žaisos” ansamblio 30-mečio pro-
ga buvo prisiminta lietuvių liaudies
daina, nuo kurios praktiškai ir prasi-
dėjo ansambliavimas: Nesprok, žalias
ąžuolėli,/ Šiąnakt šals šalnelė./ Aš šal-
nelės nebijosiu,/ Per naktį išsprogsiu./
Kelkis, kelkis jaunas broli,/ Reiks tau jot
vainelėn... Daug daug dainelių po to yra
sudainavę žaisiečiai. Yra parengta ir
visų regionų drabužius, dainas ir šo-
kius pristatanti programa, kurioje pa-
sakojama, kas ir kodėl būdinga kiek-
vienam kraštui, kuo vienas nuo kito
skiriasi, kaip daina ar drabužis atlie-
pia aukštaičio ir dzūko, žemaičio ir su-
valkiečio charakterį. Dalyvių žaisiečių
nemažėja, nors kai kurie dėl amžiaus
ar užimtumo pasitraukia, tačiau atei-
na ir naujų narių, įvairiausio amžiaus
bei profesijų – yra ir pedagogų, ir me-
dikų, ir dailininkų, ir tarnautojų. Liau-
dies daina – kaip atgaiva, kaip medi-
tacija, pagaliau – kaip malda, – sako žai-
siečiai.

Parengė A. Škiudaitė

Liaudies daina – tai atgaiva, tai meditacija, tai malda.

„Draugas” kviečia į metinį pokylį
su „Žaisa”, kuris vyks spalio 14 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte, didžiojoje
salėje. Bilietus nusipirkite „Drau-
go” administracijoje (4545 W. 63
Str., Čikagoje) arba užsisakykite
tel. 773-585-9500. Laukiame visų!

Ansamblyje šoka ir dainuoja būrys įvairiausių profesijų žmonių nuo 12 iki 70 metų. Ansamblio ,,Žaisa” archyvo nuotraukos
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Jonas
Vaznelis 

– Čikagos lietuvių operos iškilusis bosas II

RIMAS ČERNIUS

Tęsinys. Pradžia ,,Draugo” 18 d. numeryje. 

Žymiausia Charles Gounod opera, be abejo, yra
,,Faustas”. Tačiau labai melodinga ir įdomi yra
ir jo ,,Romeo et Juliette”, parašyta pagal garsiąją

Šekspyro dramą. 1977 m. Čikagos lietuvių operos ,,Ro-
meo et Juliette” pastatyme Jonas Vaznelis dainavo
Tėvo Laurenco partiją. Iš recenzijų akivaizdu, kad J.
Vaznelis ir balsu, ir išvaizda šiam vaidmeniui labai
tiko. Balys Chomskis, recenzuodamas pastatymą
,,Draugo” kultūriniame priede, rašė: „Visiškai ori-
ginalus, tartum įgimtose išraiškos priemonėse yra
įkūnytas Jono Vaznelio pranciškonų vienuolis. Kai
jis laimina Romeo ir Julijos meilę, scena nušvinta ty-
liu, nepramatomu dramatizmu. Jono Vaznelio gražus,
šiltas balsas, aiški dikcija, balso tembras, religinė in-
tonacija apgaubia trečiąjį veiksmą meninės tiesos
nuotaika”.  

„Aidų” žurnale muzikas Algis Šimkus pastebė-
jo: „Jonui Vazneliui šioje operoje, kaip ir eilėje kitų,
teko vienuolio rolė. Šis mūsų operoje jau veterano var-
dą užsitarnavęs bosas savo vaidmenį atliko vokališ-
kai išbaigtai, švaria lietuviška tarsena ir profesio-
nališka scenine laikysena. Ypač vedybų scenoje Vaz-
nelis sukūrė neginčytinai vieną labiausiai įstrigusių
į atmintį šios operos momentų”.

Iš tiesų, J. Vaznelis savo išvaizda, laikysena ir bal-
su labai tiko pranašų, krivių vaidmenims. Atminti-
ną pranašą jis sukūrė Giuseppe Verdi operoje ,,Na-
bucco”. Čikagos lietuvių opera šio kūrinio ėmėsi 1978
m., ir J. Vazneliui čia atiteko kunigo Zaccarias vaid-
muo. Ši bibline tema parašyta opera turbūt buvo pa-

rinkta ne tik dėl gražios Verdi muzikos, bet ir dėl lais-
vės troškimo tematikos. Populiarusis hebrajų vergų
choras įspūdingai išreiškia prislėgtų žmonių norą iš-
silaisvinti.  A. Šimkus labai gerai įvertino J. Vaznelio
pasirodymą šioje operoje: „Bosas Jonas Vaznelis su-
kūrė tikrai įspūdingą ir išgyventą žydų vyriausio ku-
nigo Zaccarijo vaidmenį. Kaip balsiniai, taip ir vai-
dybiniai šią rolę tenka laikyti viena geriausių šio
mūsų populiaraus dainininko karjeroje”.

1979 m. Čikagos lietuvių opera pastatė Gaetano
Donizetti operą ,,Lucia di Lammermoor” – J. Vaz-
nelis čia atliko Raimondo partiją. Jo dainavimą re-
cenzentai išgyrė. Štai tas pats A. Šimkus ,,Aiduose”
rašė: „Bosas Jonas Vaznelis buvo įspūdingas Lam-
mermoor pilies kapelionas Raimondas. Jo gerai
valdomas balsas ir autoritetinga sceninė išvaizda ati-
tiko rolės charakterį ir kompozitoriaus jam suteik-
tą muzikinę mintį”.

Jam pritarė muzikas Rapolas Juška ,,Draugo”
kultūriniame priede: „O ką jau bekalbėti apie Joną
Vaznelį, jo žavų, didingą bosą ir kilnią laikyseną sce-
noje. Jo asmenyje turime bosą, kuriam panašūs jau
prieš daug metų išnyko iš operos scenų”. 

Tarsi specialiai užsakyta lietuviams 

Čikagos lietuvių opera, daugiausia statydama
italų kompozitorių operas lietuvių kalba, kartais su-
laukdavo amerikiečių dėmesio. Taip atsitiko 1981 m.,
kai trupė ėmėsi retai statomos Amilcare Ponchielli
operos ,,I Lituani” – ,,Lietuviai”. 1981 m. Pastatymas
sulaukė didelio Amerikos operos entuziastų susi-
domėjimo ir net buvo transliuojamas per WFMT kla-
sikinę radijo stotį. Šioje lietuviškoje italų kompozi-
toriaus operoje J. Vaznelis dainavo vaidilos Viltenio
partiją. ,,Draugo” korespondentas Mykolas Drunga
kultūriniame priede rašė: „Ponchiellis Vilteniui
sukūrė didingą boso partiją, kurią atliko Jonas
Vaznelis ir (antrame spektaklyje) Vytautas Paulio-
nis... Jeigu tarp jųdviejų tektų rinktis, tai vis dėlto
pirmenybę atiduočiau Vazneliui. Paskutinėje scenoje
jam dainuojant žodžius ‘Kas gelbėjo savo šalį, tą lydi
vien garbė’, jo balsas, vien arfos palydimas, skambėjo
beveik nežemišku grožiu”.    

Ši opera buvo pakartota didingame, istoriniame
Čikagos ,,Auditorium” teatre 1983 m. Kita ,,Draugo”
korespondentė Ingrid-Sturms-Coble, aprašydama
šį pastatymą ,,Draugo” kultūriniame priede, J. Vaz-
nelio dainavimą taip pat išgyrė: „Jonas Vaznelis su-
kūrė labai efektingą vaidilos vaidmenį, parodydamas
savo vokalinę ekspertizę ir prityrimą”.

Repertuaro paieškos: bandymai ir ištikimybė 

1982 m., atsitraukdama nuo įprasto itališko re-
pertuaro, Čikagos lietuvių opera pabandė pastatyti
vokišką operą – kompozitoriaus Carl Maria von We-
ber ,,Der Freischütz” (Taiklusis šaulys). Tai buvo
pirmasis savarankiškas trupės žingsnis į vokišką re-
pertuarą, nors Čikagos lietuvių operos vyrų choras
kadaise dainavo Čikagos Lyric Opera Wagnerio
,,Skrajojančio olando” (Der fliegende Holländer)

J. Vaznelis – Tėvas Laurencas (su Gina Čapkauskiene – Juliette
ir Rimu Strimaičiu – Romeo) – „Romeo ir Julietta”, 1977 m.

Zaccarias – „Nabucco”, 1978 m.
Natalijos Vaznelienės archyvo nuotraukos

Dana Stankaitytė ir Jonas Vaznelis (Viltenis) – „I Lituani”, 1978 m. „Draugo” archyvo nuotr.

J. Vaznelis – Raimondas (su Gina Čapkauskiene, Antanu Pavasariu ir Juliumi Savrimu) – „Lucia di Lammermoor”, 1979 m.
Jono Kuprio nuotr.
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Iš k.: dirigentas Alvydas Vasaitis, solistas Jonas Vaznelis ir ilgametis Čikagos lietuvių
ope ros choro valdybos pirm. Vytautas Radžius Lietuvoje prieš „I Lituani” premjerą.

„Draugo” archyvo nuotr.

žosi pastatyti retai scenoje matomą
kūrinį – Giacchino Rossini ,,Vilių
Telį”. Čia J. Vaznelis atliko du vaid-
menis: Fürst ir Melchtal. Knygoje ,,Či-
kagos lietuvių opera” muzikologė Jū-
ratė Vyliūtė pažymėjo: „J. Vaznelis
savo personažus (Fürst ir Melchtal) vo-
kalo, o ir vaidybos požiūriu labai iš-
raiškingai interpretavo”. 

Neliko jie be dėmesio ir ,,Draugo”
kultūriniame priede. M. Drunga rašė:
„Jeigu jau kalbėti apie ‘stiprią pre-
zenciją’, tai reikia žvelgti į tenorą Dar-
rell Rowader... ar į bosą Joną Vaznelį,
kuris apsiėmė ir nugalėjo net dvi ge-
rokai skirtingas roles. Vieniem geriau
patiko jo Melchtalis (senis išminčius),
kitiem – jo Valteris (jaunas patriotas),
bet visi turi pripažinti, kad Vaznelis
abu vaidmenis išstudijavo taip gerai,
jog sunku buvo atpažinti, kad juos at-
lieka tas pats artistas.  Mano nuomone,
kaip Melchtalis jis buvo tiek balsiškai,
tiek vaidybiškai ypačiai įtaigus”.  

Istorinė išvyka

1991 m. Čikagos lietuvių opera pa-
kartojo A. Ponchielli operą ,,I Litua-
ni”. Šie spektakliai buvo išskirtiniai
keliais atžvilgiais. Visų pirma, Lietu-
va 1990 m. kovo mėn 11 d. paskelbė at-
kurianti nepriklausomą Lietuvos vals-
tybę. Jau anksčiau pamažu buvo pra-
dėjusi trupėti geležinė uždanga, ir Lie-
tuvos solistai, menininkai pradėjo at-
vykti pasirodymams į Ameriką. Čika-
gos lietuvių opera sulaukė žymių ope-
ros solistų iš Lietuvos, tarp jų – Virgi-
lijaus Noreikos ir Irenos Milkevičiūtės.
1991 metų ,,I Lituani” pastatymas buvo
jungtinis – jame dalyvavo Čikagos lie-
tuvių operos solistai, choras, bet taip
pat ir solistai iš Lietuvos. ,,I Lituani”
spektakliai vyko gegužės mėnesį Mor-

ton auditorijoje, Cicero priemiestyje, o
tų pačių metų rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo
3 d. – Vilniuje, Nacionaliniame operos
ir baleto teatre. 

J. Vaznelis vaidilos Viltenio vaid-
menį atliko ir viename spektaklyje
Morton auditorijoje, ir Vilniuje. Šis su-
grįžimas į tėvynę J. Vazneliui buvo la-
bai jaudinantis, juolab kad operos pra-
džioje jam teko dainuoti tokius žo-
džius: ,,O Lietuva, mano brangi tėvyne,
kaip tu ištversi!” Sunku įsivaizduoti,
kokie jausmai tuomet buvo užplūdę J.
Vaznelį ir kitus Čikagos lietuvių ope-
ros narius. Operą stebėjęs Morton au-
ditorijoje A. Šimkus ,,Draugo” kultū-
riniame priede scenos veterano pasi-
rodymą jungtiniame spektaklyje įver-
tino šiais žodžiais: „Kerniaus palydo-
vo vaidilos Viltenio vaidmenį antraja-
me spektaklyje atliko Chicago’je pa-
žįstamas Jonas Vaznelis. Rolę mokė-
damas iš ankstesnių pastatymų, jis
tvirtai jautėsi nemažame vaidmenyje
ir gerai tiko prie iškiliųjų vilniečių ko-
legų”. 

1992 m. Čikagos lietuvių opera pa-
statė G. Verdi operą ,,Otello” – J. Vaz-
nelis joje dainavo Lodovico partiją.
Muzikologė Loreta Venclauskienė, ap-
rašydama pastatymą ,,Draugo” kultū-
riniame priede, palankiai atsiliepė
apie antraplanes partijas dainavusius
solistus: „Kiti operoje dalyvavę solistai
– Zenonas Žemaitis (Cassio), Laima Jo-
nutytė (Emilija), Jonas Vaznelis (Lo-
dovico), Julius Savrimas (Roderigo) –
pagal atitinkamą užimtumo laipsnį
visi sėkmingai pasirodė”.  

Apsisuko ratas

Paskutinis Jono Vaznelio pasiro-
dymas Čikagos lietuvių operoje buvo
1993 m. Vincenzo Bellini ,,Normoje”.

pastatymuo se. ,,Der Frieschütz” ope-
roje J. Vaznelis atliko Kasparo vaid-
menį. Premjeros išvakarėse ,,Draugo”
kultūriniame priede išspaus dintame
pasikalbėjime dainininkas prisipažino,
kad „Kasparo rolė, kurią dainuosiu,
yra ne tik balsiniai, bet ir vaidybiniai
sunki, tad labai rimtai, kaip ir visuo-
met, turiu padirbėti”.   

Populiariausias operas Čikagos
lietuvių opera statydavo pakartotinai.
Tai įvyko su ,,Carmen”, ,,Traviata”,
,,Trubadūru”. 1984 m. trupė pasirinko
jau anksčiau statytą ,,Faustą”. Tai
buvo proga pasireikšti jaunesniajai
kartai: Margaritos partiją dainavo Ani-
ta Pakalniškytė, dirigavo Arūnas Ka-
minskas. Tačiau Mefistofelio vaidmuo
vis tiek atiteko veteranui J. Vazneliui,
kuris Mefistą dainavo 1958 m. ,,Fausto”
pastatyme. Žiūrovai šiltai priėmė J.
Vaznelio ir kitų solistų pasirodymą.  

1985 m. Čikagos lietuvių opera pa-
statė G. Verdi operą ,,Don Carlos”, ku-
rioje J. Vaznelis atliko Karaliaus Pily-
po vaidmenį. Dar prieš premjerą dai-
nininkas, kalbėdamasis su ,,Draugo”
korespondentu,  apibūdino šį savo per-
sonažą kaip ,,sudėtingą”, bet tuo pačiu
,,labai įdomų ir įvairų”: „Karalius, su-
siduriąs su inkvizicija, žmogus su vi-
sais žemiškais troškimais... Tačiau že-
miški silpnumai: inkvizitoriaus baimė,
iš nesėkmingos meilės kyląs prislėgi-
mas, įgyto draugo (Roderigo asmenyje)
netekimas, visa tai daro Karaliaus Pi-
lypo rolės atlikimą gana sudėtingą.
Vokalinė dalis, kaip ir visa opera, labai
graži”.  

1986 m. Čikagos lietuvių opera ry-

Šioje operoje J. Vaznelis dainavo Nor-
mos tėvo Oroveso partiją. ,,Draugo”
kultūriniame priede išspausdintame
pasikalbėjime dainininkas atskleidė
įdomią savo biografijos detalę: „Oro-
vesas – Druidų vadas kovoje su romė-
nais ir dukrą Normą mylintis tėvas.
Kovoje – ryžtingas, pareigingas. Šei-
moje – jautrus ir atsakingas. Po melo-
dingos uvertiūros, gražus, galėčiau
net sakyti įspūdingas Oroveso ir vyrų
choro įvadas į tolimesnį operos vyks-
mą. Ta pačia proga norėčiau prisipa-
žinti, kad su dideliu prisiminimų jaus-
mu ryžausi priimti Lietuvių operos va-
dovybės kvietimą šią partiją atlikti.
Kaip tik ir buvo mano pirmoji operinė
‘karjera’ su šiuo veikalu susijusi. Kai
Chicago Lyric opera pradėjo savo pir-
mąjį sezoną, tai statė ‘Normą’ su Ma-
ria Callas, Nicolai Rossi-Lemeni, ir
man kaip choro dalyviui, teko išgy-
venti kartu scenoje šią nepaprastą
šventę. Tai buvo 1954 m. lapkričio 1–15
d. Nenuostabu, kad pirmieji išgyveni-
mai pasilieka ilgai, ir juos gana gerai
prisimenu. (,,Draugo” kultūrinis prie-
das, 1993 m. balandžio 9 d. psl. 4)

Tad J. Vaznelis savo operinę kar-
jerą Amerikoje užbaigė ta pačia opera
– V. Bellini ,,Norma”, su kuria ir pra-
dėjo. Labai taikliai ir jautriai J. Vaz-
nelio karjerą apibendrino J. Vyliūtė jau
minėtoje knygoje ,,Čikagos lietuvių
opera” (Vilnius, 1999 m.) Ji rašė: „Dai-
navęs Operos scenoje nuo pirmojo
,,Rigoletto” spektaklio (Sparafucile),
1957–1993 metų laikotarpiu J. Vaznelis
sukūrė 23 boso vaidmenis, dainavo 70-
yje spektaklių (tokį skaičių viršijo tik
A. Brazis, padainavęs 87-iuose). Netu-
rėdamas sąlygų pasišvęsti dainininko
profesijai, J. Vaznelis turėjo visus jai
reikalingus duomenis: malonaus tem-
bro (V. Jakubėnas vadino ‘lyrinio tem-
bro bosu’), minkštai ir sodriai skam-
bantį, nors ne itin galingą balsą, vo-
kalinę intuiciją, gerą sceninę išvaizdą,
artistinę įtaigą. Buvo pakankamai iš-
lavinęs dikciją, pasižymėjo tiksliu mu-
zikos teksto įgarsinimu, dainavimo
kultūra, o vėlesniais metais – ir išgy-
venimų autentiškumu (psl. 158)”. 

Nepaisant, kokiame vaidmenyje
pasirodydavo J. Vaznelis, ar tai būtų pa-
maldaus vienuolio, ar krivio-prana-
šo, ar velnio Mefistofelio, jis visuo-
met sugebėdavo pagauti žiūrovų dė-
mesį ir laimėti jų palankumą. O tai
buvo ne tik jo gražaus balso ir geros
vaidybos išdava. Nuolatos jautėsi, kad
scenoje dainuoja tikrai geras, nuošir-
dus žmogus. 

Requiescat in pace.       
Pabaiga

Furst – „Vilius Telis”, 1986 m.

Kasparas – „Der Freischütz”, 1982 m. Lodovico – „Otello”. Po spektaklio Natalija Vaznelienė ir solistė Irena Milkevičiūtė), 1992 m.
Natalijos Vaznelienės archyvo nuotraukos

Karalius Pilypas – „Don Carlos”, 1985 m.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. Pradžia – rugsėjo 18 d. numeryje

Antrą dieną po atvykimo susitikau su ,,Draugo” ko-
respondentu Vitaliumi Zaikausku. Mudviejų draugystė
tęsiasi jau beveik tris dešimtmečius – Vitalius buvo
vienas pirmųjų mūsų su Ramune Čikagoje įkurtų ra-
dijo laidų bendradarbių. Susitikome kavinėje, šne-
kučiavomės apie praeitį, laikraščio rūpesčius, neuž-
miršdami ir šviesaus rytojaus. Vitalius parūpino man
mobilų telefoną, kad nebūčiau ,,plikas” šaltame ir snie-
guotame Vilniuje. Buvau labai dėkingas – galėjau pra-
dėti skambinti bičiuliams ir pranešti, kad ,,aš jau čia”.

Su Vitalium, deja, susitikom tik du kartus, o ir
antras pasimatymas Knygų mugėje buvo labiau
tik pasilabinimas. Jis kaip „Draugo” kores-

pondentas užimtas nuo ryto iki vakaro, tad suderinti
laiką kartu „padaryti gramą” sunkiai sekėsi.

Nemiga dėl grožio

Pirmosiomis naktimis nebuvo lengva užmigti –
ne tik dėl biologinio laikrodžio pasikeitimo, bet ir dėl

Kaip nustatyti grožio formulę?
Kelionės dienoraščiai (II)

GROŽIS, iki šiol neduodantis ramybės, bet ,,besikandžio-
jantis” savo kaina.                                            R. M. Lapo nuotr. 

Dviejų senų čikagiečių susitikimas Lietuvos sostinėje. Antakalnyje gyvenanti Elena Baltrušaitienė šių eilučių autoriui rodo
įdomias nuotraukas. Stefanijos Kilmanaitės nuotr.

dailininkas Stasys Eidrigevičius – nesimatėme gal ko-
kius 20 metų! Jis, kaip ir aš, atvyko į Vilnių su tiks-
lu aplankyti Knygų mugę. O štai netikėtai keliai su-
ėjo ,,E. K. Art” galerijoje!

Su galerijos vedėja Toma Saldukaite iš karto už-
simezgė draugiškas pokalbis. Nuo tada tapau vos ne
kasdieniniu antikvariato svečiu. Prie arbatos puo-
delio kalbėdavomės įvairiausiais meno klausimais.
Ši galerija tapo man šilta, malonia užuovėja šalčio su-
kaustytame mieste. O vieną pavakarį pasirodė ir pats
savininkas – Edmondas Kelmickas. Šnekus – kaip ir
aš. Išsikal bėję sužinojome, kad turime nemažai ben-
drų draugų ir pažįstamų, tiek gyvųjų (pvz., kaimy-
nystėje gyvenantis kunigas jėzuitas Antanas Sau-
laitis), tiek ir jau iškeliavusių į kitą pasaulį (pvz., pog-
rindžio kinematografijos kūrėjas, aistringas biblio-
filas Artūras Barysas). O ir mano naujojo bičiulio Ed-
mondo sesuo pasirodė besanti gera pažįstama – su
folkloriste Zita Kelmic kaite susipažinau dar 1988 me-
tais, kai jos vadovaujamas Vilniaus universiteto et-
nografinis ansamblis ,,Ratilio” koncertavo Jaunimo
centre Čikagoje. Pirmos pažinties proga Edmondas
mane ,,pagrobė” ir nusivežė į savo paslaptingą vilą
Antakalnio pakraštyje. Ten pasijutau tarsi muziejuje!
Prie vaišių stalo kolekcionieriškų kalbų netrūko. Grį-
žau į savo pastogę Vokiečių gatvėje apie antrą valandą
nakties.

Tiesa, tas plakatas (iš tikrųjų tai pasirodė besąs
projekto maketas) liko nenupirktas. Nepavyko savo
archyve rasti duomenų apie GROŽĮ. Kas tai buvo –
salonas, laboratorija? Ar jis tikrai buvo įsikūręs Kau-
ne? Ar tai tik neįgyvendintos verslininko svajonės liu-
dytojas? Tačiau su GROŽIO savininku tapome drau-
gais. Gal gyvenime nebūtina lipdytis ant veido daug
kosmetikos?

Į Marquette Parką – pro Antakalnį

Vienai pirmųjų atvykęs į Vilnių paskambinau
Elenai Baltrušaitienei. Spinduliuojanti 99-erių metų
operos solisto Vlado Baltrušaičio našlė prieš porą de-
šimtmečių apleido Čikagą ir apsigyveno Lietuvos sos-
tinėje, pušynais apaugusiame Antakalnyje. Kartu su
dukra Karile netgi įsigijo ūkį netoli vyro tėviškės,
prie Jurbarko. Kunkuliavo daug planų, užmojų bei
svajonių, kaip juodvi ten gražiai gyvens. Tačiau duk-
ra prieš porą metų pralaimėjo ilgą kovą su sunkia
liga, o sūnus Putinas gyvena tolimoje Tennessee vals-
tijoje. 

Su mieląja Elena Baltrušaitiene likimas suvedė
daugiau nei prieš keturis dešimtmečius – kažkada,
jos namo Marquette Parke antrame aukšte gyveno
mano draugai, ,,Akiračių” redaktorius Liūtas Moc-
kūnas su žmona Franćoise. Atėjus pas Mockūnus į
svečius, dažnai tarpduryje pasilabindavome ir su šei-
mininke, be to, susitikdavome įvairiuose lietuviš-
kuose renginiuose. Beje, ir gyvendama Vilniuje E.
Baltrušaitienė neatitrūksta nuo amerikietiškų rei-
kalų. Buvo labai malonu išgirsti, kad ji visą tą laiką
prenumeravo ,,Draugą”, yra dosni jo rėmėja. Savo

užplūdusių įspūdžių bei pergyvenimų lyg ir pažįs-
tamame, tačiau savotiškai svetimame mieste. Dar pir-
mąjį vakarą išėjęs pasižvalgyti po Senamiestį – ne-
paisant tamsos ir šalčio – atkreipiau dėmesį į vienos
parduotuvės vitriną. Joje buvo išstatytas meno ob-
jektas, kuris iki šiol neduoda man ramybės. Didžio-
joje g. 27 esanti galerija-antikvariatas yra bene se-
niausia tokio pobūdžio parduotuvė Lietuvoje. Praei-
tyje nedrįsdavau užsukti į vidų manydamas, kad tai
vieta išrinktiesiems, kad ten galima patekti tik ,,su
pakvietimu”. Eidamas pro šalį retai matydavau joje
pirkėjų.

Tą pirmąjį ,,sugrįžimo” į Lietuvą vakarą mano
akį patraukė vitrinoje išstatytas plakatas. Prieška-
rinis art déco – stilius, kuriuo aš labai domiuosi ir la-
bai žaviuosi (apie art déco meną ne kartą esu rašęs
ir ,,Drauge”). Bet šio darbo autorius man buvo ne-
pažįstamas. Vitrinos atspindys neleido įžvelgti visų
detalių, bet galėjau matyti, kad plakate panaudotos
mūsų vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona. Pa-
trauklusis kūrinys reklamavo …grožį – ,,GROŽIS.
Kosmetikos ir parfumerijos fabrikas Kaune”.

Tik po trijų dienų išdrįsau užeiti į vidų. Galeri-
joje tąkart buvo žmonių. Į mane pasižiūrėjęs dikto-
kas, kiek pražilęs vyriškis prabilo su neryškiu len-
kišku akcentu: ,,Raimundai, koks velnias tave atpūtė
į Vilnių?” Tai buvo mano senas bičiulis iš Varšuvos,

Apie šimtmečio renginius skelbė nemokamas informacinis laikraštukas ,,Vilnius kviečia”.
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Atkelta iš 1 psl.

Su naujaisiais mokslo metais šven-
tės dalyvius sveikino mokyklos vado-
vė ir įkūrėja Auksė Motto: „Tėveliai,
dėkoju už Jūsų ryžtą ir pastangas iš-
saugoti lietuvybę. Jūsų atsidavimas
kiekvieną ankstyvą šeštadienio rytą at-
vežti vaikus iš skirtingų New Jersey
apylinkių į mokyklą, dalyvavimas ir
pasiruošimas šventėms įrodo, kad lie-
tuvių tauta neišnyks, o gyvuos kartu su
kitomis tautomis. Smagu, kad žengia-
me 9-ąjį žingsnį drauge!” Mokyklos
vadovė mažiesiems mokiniams linkė-
jo drąsiai keliauti po mokslo ir žinių
šalį ir įteikė simbolinius naujausio
leidimo pirmoko pasus.

Praėjusiais mokslo metais JAV
LB Švietimo taryba organizavo pro-
jektą – pasaulio lituanistinių mokyklų
katalogą, skirtą Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui paminėti. Projek-
te dalyvavo 75 mokyklos iš viso pa-
saulio. Kiekvienoje mokykloje buvo
surengti piešinių konkursai tema „Lie-
tuva mano širdyje”. Atsiųstuose pie-
šiniuose – Lietuva vaiko akimis. Ka-
talogas buvo išleistas Lietuvoje, Utenos
mieste. Projekte dalyvavo ir „Lietuvė-
lės” mokyklos mokiniai. Šventėje buvo
įteiktas katalogas „Lietuva mano šir-
dyje” mokiniams: Silvijai Clemens,
Arianai Dorin, Gretai Danilevičiūtei,
Gabrielai Trzepizur, Elenutei Birzis,
Gretai Surdokaitei ir Rapolui Maš-
tauskui, kurių piešiniai buvo išspaus-
dinti leidinyje. Katalogą maketavo mo-
kyklos mokytoja Rita Clemens, šauni
ir kūrybinga mokytoja, kurios darbai
visada stebina.

„Lietuvėlės” mokytojos Justina
Verbejus, Onutė Stučkienė, Rasa Ar-
dytė-Juškienė, Rita Clemens ir buvusi

Devintasis „Lietuvėlės” žingsnis
RY T YS

mokytoja Onutė Žukauskienė džiau-
gėsi matydamos naujus ir jau pažįsta-
mus, ūgtelėjusius vaikus ir yra pasi-
ruošusios padėti mokiniams keliauti po
mokslo šalį. 

Susirinkusius mokytojus, moki-
nius ir jų tėvelius pasveikino JAV LB
Centrinės New Jersey apylinkės pir-
mininkas Kostas Maštauskas ir įteikė
finansinės paramos čekį, dėkojo mo-
kytojoms, mokyklos įkūrėjai Auksei
Motto už ilgametę veiklą, energiją ir
norą visada siekti aukštumų. Sveiki-
nimo žodį tarė ir buvusi Bendruome-
nės pirmininkė Rasa Miliūtė, padė-
kojusi už bendradarbiavimą, palinkė-
jusi mokyklai ilgiausių gyvavimo metų
ir įteikusi auką. 

Nuoširdžius sveikinimus palydėjo
Elenutės Birzis, Simonos Jasinskas, Sil-
vijos Clemens ir Amelia Degutis dek-
lamuotos lietuviškos eilės. Kiekvie-
nam mokiniui, kad nepritrūktų po-
pieriaus ir pieštukų jų kūrybai, nau-
jųjų mokslo metų proga buvo įteiktos
dovanėlės: lietuviškos simbolikos kny-
gelė ir pieštukas.

Būsimasis mokyklos abiturientas
Rokas Stančauskas perdavė simbolinį
raktą pirmokei Arianai Dorin ir pa-
linkėjo sėkmingų mokslo metų. Šven-
tėje netrūko ir muzikos, skambant
kanklėms mokyklos bendruomenė at-
liko lietuvių liaudies dainą „Plaukė žą-
selė”. Vėliau vyko pirmoji pamoka: mo-
kiniai pasidalijo prabėgusių atostogų
įspūdžiais, kartu su mokytojomis ap-
tarė naujus tikslus, kurių sieks 9-aisiais
„Lietuvėlės” mokslo metais. Šiais
mokslo metais vaikai ir toliau mokysis
lietuvių kalbos, istorijos, kultūros, iš-
moks daugiau lietuviškų dainų, žaidi-
mų, o naujoji mokytoja Simona pa-
mokys vaikus kankliuoti! Mokslo metų
pradžios renginį vainikavo šventinis
tortas, vaikų šypsenos ir pokalbiai lie-
tuvių kalba.

Nors Lietuva yra už tūkstančio ki-
lometrų, „Lietuvėlės” mokykla dar-
bais, idėjomis ir pastangomis stengia-
si išlaikyti lietuvybę ir kad kiekvienas
pajustų, jog yra lietuvis! Mokyklos ko-
lektyvas dėkoja Lietuvių Bendruome-
nei ir Rasai Miliūtei už finansinę pa-
ramą mokyklos išlaikymui, tėveliams
– už kantrybę, atsidavimą ir norą ug-
dyti lietuvybę. 

Simona Petrauskaitė – „Lietuvė-
lės” mokyklos praktikantė, Vilniaus
universiteto absolventė.

,,Lietuvėlės” mokinės deklamavo gražias lie-
tuviškas eiles.

Edmondas Kelmickas – sumanus versli-
ninkas, puikaus antikvariato savininkas,
fotografijų parodų rengėjas, o taip pat ir
produktyvus poetas, išleidęs jau ne vieną
eilėraščių rinkinį.  Vytauto Ališausko nuotr.

Mokytojos pasiruošusios padėti mokiniams toliau keliauti po mokslo šalį.

Kartu giedame Lietuvos himną.

Mokytojai Ritai Clemens (d.) padėkota už šaunų ir didelį darbą – katalogo ,,Lietuva mano
širdyje” maketavimą.

vyro atminimui (Vladas Baltrušaitis,
be kita ko, įsteigė Čikagos lietuvių
vyrų chorą, kuris tapo būsimos Čika-
gos lietuvių operos branduoliu) ji ne-
seniai išleido fotoalbumą, kurį gavome
iš jos paštu ir kaip brangią dovaną sau-
gome savo bibliotekoje.

Tad pirmą sekmadienį po pamal-
dų nuklampojau į Volungės gatvę An-
takalnyje. Gatvė vis ,,lipa” aukštyn, o
E. Baltrušaitienė gyvena viršutiniame,
ketvirtame aukšte. Dusdamas šiaip
ne taip užsikoriau ir pagalvojau – o
kaip ji tokiame amžiuje įveikia tas
aukštumas diena iš dienos? Mudu su
Ramune gerb. Elenai esame nesvetimi
– Ramunė ją aplankė prieš metus, pa-
sikalbame telefonu. Jai kiekvienas či-

kagietis mielas ir brangus. Įteikiau gė-
lių, ir buto šeimininkė susigraudino –
,,Violetinė spalva – mano mėgsta-
miausia”… O kai kreipiausi ,,ponia
Elena” ji kone supyko ir nurodė vadinti
ją tiesiog vardu. 

E. Baltrušaitienė kvietė papie-
tauti jos mėgstamame restoranėlyje,
bet aš pasiūliau kitą planą: ,,Sūrio
šaldytuve yra? Vanduo iš krano bėga?
Daugiau mums nieko nereikia – tik vie-
nas kito draugijos”. Ji nusijuokė. Ir
taip prie arbatos ir duonos su sūriu
nostalgiškai praleidome visą popietę ir
vakarą. Išvažiavau jau sutemus – apie
pusę devynių. Kalbėta apie viską, bet
daugiausia apie jos pasiilgtą lietuviš-
ką Čikagą. Po bendravimo su šia ne-
paprastai šviesia moterimi pakiliai
nusiteikęs grįžau į savo būstą Sena-
miestyje.

E. Baltrušaitienė prašė, kad jos ne-
užmirščiau. Antrą kartą aš ją aplan-
kiau iš karto po Kaziuko mugės kartu
su Stefanija Kilmanaite, kuri dirba
LRT laidoje ,,Pasaulio lietuvių žinios”.
Su Stefanija susitarėme, kad nufil-
muosime Baltrušaitienę – ji turi ką pa-
pasakoti ir ką prisiminti. Elena džiau-
gėsi jai skirtu dėmesiu. Baigus įrašą
Ste fanija išėjo, o aš dar kiek užsisėdė-
jau. Atsisveikinant Elena įdavė lauk-
tuvių į Čikagą. Tai buvo kaimiški lietu -
viški sūriai, kuriuos taip gyriau per pir-
mąjį susitikimą. Pirkti mugėje. ,,Kont-
rabanda” sėkmingai praėjo pro O’Hare
muitinininkus, ir kitą vakarą prie bal-
to itališko vyno mes jau juos su malo-
numu ragavome Ąžuolų parkelyje.

Noriu tikėti, kad mūsų dėkingumą
juto ir besišypsančius veidelius širdyje
regėjo  ir  mieloji  Elena Baltrušaitie-
nė. 

Bus daugiau
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

JK nemokama konsultacijų linija grįžtantiems 
Vilnius (ELTA, „Draugo” info) –

Migracijos informacijos centras (MIC)
„Renkuosi Lietuvą” paleido nemoka-
mą konsultacinę telefono liniją, skir-
tą Jungtinės Karalystės (JK)  gyven-
tojams konsultuotis visais klausimais,
susijusiais su gyvenimu Lietuvoje ar
grįžimu į ją.

Ilgesnį laiką gyvenant užsienyje
atitolstama nuo Lietuvos aktualijų:
atsiranda naujų įstatymų, reikalavi-
mų, keičiasi kultūrinė, socialinė, dar-
bo aplinka. Taigi siekiant sėkmingai
grįžti ir integruotis, norint išvengti ne-
tikėtumų – būtina ruoštis iš anksto.
Ypač šiuo neapibrėžtu ,,Brexit” laiko-
tarpiu. Tikimasi, kad ši +44-8000-318-
521 nemokama konsultacijų linija pa-
dės atsakyti į daugumą svarbiausių
klausimų, kylančių Jungtinėje Kara-
lystėje gyvenantiems Lietuvos pilie-
čiams ir svarstantiems apie grįžimą į
Lietuvą.

Nuo veiklos pradžios 2015 m. tink-
lalapyje www.renkuosilietuva.lt su-
laukė 230 tūkst. lankytojų, kurie sa-
varankiškai galėjo rasti jiems aktualią
informaciją  apie gyvenimą  Lietuvo-
je. Per 3 veiklos metus suteikta beveik
3 000 personalizuotų konsultacijų grįž-
tantiems ar jau grįžusiems iš 53 pa-
saulio šalių. 2018 m. suteikta beveik
1800 individualių konsultacijų telefo-
nu, el. paštu, ,,Facebook”  paskyroje ar
gyvai biure. Kiekvienais metais su-
teiktų konsultacijų skaičius auga dvi-
gubai.

„Vien šiais metais iš beveik 500 su-
teiktų konsultacijų telefonu daugiau
nei penktadalis buvo skambučiai iš

Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lie-
tuvių ar jų šeimos narių. Neabejojame,
kad Jungtinės Karalystės gyvento-
jams šios konsultacijos yra itin reika-
lingos, nes tiek mūsų tinklalapio lan-
komumo statistika, tiek užklausų skai-
čius el. paštu iš šios šalies yra vienas
didžiausių”, – teigia Migracijos infor-
macijos centro projekto vadovė Audra
Sipavičienė.

„Iš socialinių tinklų, pokalbių su
lietuviais jaučiamas didesnis išreiš-
kiamas noras grįžti ir grįžimo į Lie-
tuvą planavimas. Tėvai veda vaikus į
šeštadienines lituanistines neforma-
liojo ugdymo mokyklas, ieško infor-
macijos apie vykstančius politinius,
ekonominius procesus Lietuvoje. Ieš-
ko informacijos apie vaikų integraci-
ją, formaliojo ugdymo įstaigas, naršo
po darbo skelbimus publikuojančius
internetinius puslapius”, – sako Dalia
Asanavičiūtė, Jungtinės Karalystės
Lietuvių Bendruomenės vadovė.

Pasak „Renkuosi Lietuvą” kon-
sultantų, daugiausia Jungtinėje Ka-
ralystėje gyvenantys asmenys teirau-
jasi apie tai, kokius dokumentus par-
sivežti grįžtant, siekiant perkelti su-
kauptą darbo stažą, kokios Lietuvoje
socialinės ar nedarbo pašalpos, kaip re-
gistruoti vaikus į darželius bei mo-
kyklas ir kita.

Kaip „Draugą” informavo Migra-
cijos informacijos centras, tokios li-
nijos su JAV  neplanuojama, dėl nedi-
delio susidomėjusiųjų skaičiaus. Ta-
čiau neužilgo tokios telefono linijos tu-
rėtų atsirasti kitose Europos Sąjungos
šalyse gyvenantiems lietuviams.  

Protestuoja, kad P. Gražulis gintų žmogaus teises
Vilnius (ELTA) – Žmo-

gaus teisių organizacijų koa-
licija Seimo vadovui nori
perduoti per 16 tūkst. parašų,
kurie buvo surinkti po krei-
pimusi #IšneškiteGražulį ir
paaiškinti savo poziciją, ko-
dėl P. Gražulis neturėtų dirb-
ti Seimo Žmogaus teisių ko-
mitete. 

Žmogaus teisių svetai-
nėje manoteises.lt paskelb-
tame kreipimesi atkreipia-
mas dėmesys, kad Seimo P.
Gražulis ne kartą nesilaikė
įstatymų, nepakluso policijos parei-
gūnams, niekino marginalizuotų gru-
pių atstovus ir pačius žmogaus teisių
principus, todėl Seimo nariai turėtų
pašalinti P. Gražulį iš Žmogaus teisių
komiteto ir paskirti kitą, kvalifikuotą
asmenį.

Per nepilną savaitę dokumentas
sulaukė daugiau nei 16 tūkst. žmonių
palaikymo.  Pasipiktinimas kilo, kai
Seimo nariai praėjusią savaitę pritarė
P. Gražulio paskyrimui į Žmogaus tei-
sių komitetą.

Žmogaus teisių organizacijų koa-
licijai priklauso aštuonios organiza-

cijos, kurios atstovauja žydų, romų
bendruomenėms, gina LGBT, moterų
teises bei siekia psichikos sveikatos sis-
temos pertvarkos.

Be to, Seimo Žmogaus teisių ko-
miteto nariai Andrius Navickas, Vik-
torija Čmilytė-Nielsen ir Sergejus Jo-
vaiša kreipėsi į Seimo vadovybę ir
pareiškė išeisiantys iš komiteto, jeigu
jame dirbs P. Gražulis. 

P. Gražulis ne kartą paniekinamai
pasisakė apie svarbius žmogaus teisių
klausimus, taip pat ir Seimo salėje
garsėja nepakančiais, agresyviais pa-
reiškimais.

„Walmart“ nebeprekiaus skandalingais marškinėliais
Vilnius (BNS) – Amerikiečių pre-

kybos tinklas „Walmart” pažadėjo pa-
šalinti iš prekybos drabužius  su so-
vietų simboliais, reaguodamas į Lie-
tuvos ir kitų Baltijos šalių kritiką,
kad šios prekės žeidžia sovietų teroro
aukas.

Lietuvos ambasadorius JAV gavo
„Walmart” vadovybės atsakymą į siųs-
tą laišką, kuriame yra pažadėta arti-

miausiu metu iš prekybos pašalinti
prekes su sovietine simbolika.

Lietuvos ambasadorius ir trijų
Baltijos šalių politikai neseniai kreipėsi
į „Walmart” su raginimu išimti iš pre-
kybos marškinėlius ir kitus drabužius
su kūju ir pjautuvu bei užrašu SSRS.

Jie teigė, kad sovietiniai simboliai
žeidžia žudynių, trėmimų ir kankini-
mų aukas.

JAV įveda naujus tarifus kiniškoms prekėms
Washingtonas (ELTA) – Jungti-

nės Valstijos įveda naujus muitus 200
mlrd. JAV dolerių vertės kiniškų pre-
kių importui, tuo dar labiau pakurs-
tydamos prekybos karą su Pekinu.

Muitai bus taikomi beveik 6 000
prekių, ir tai didžiausias iki šiol JAV
taikomų tarifų mastas. Į sąrašą įtrauk-
ti ryžiai, rankinės ir tekstilės gaminiai,
bet kai kurias prekes, kurias anksčiau
planuota apmokestinti, kaip išmanie-
ji laikrodžiai ir aukštos vaikiškos kė-
dutės, nutarta atleisti nuo tarifų.

Kinija pažadėjo į papildomus mui-
tus sureaguoti atsakomomis priemo-
nėmis.

Naujieji muitai įsigalios nuo rug-
sėjo 24 dienos. Iš pradžių muitų tarifai
sieks 10 proc., o nuo kitų metų pradžios
padidės iki 25 proc., nebent abiem ša-
lims pavyktų pasiekti susitarimą. JAV
prezidentas Donald Trump pabrėžė,
kad naujausiais papildomais tarifais
reaguojama į „nesąžiningą Kinijos pre-
kybos praktiką”, kuri kenkia JAV ben-
drovėms, ūkininkams ir darbo jėgai.

Rusija pažeidinėja sankcijas Šiaurės Korėjai
New Yorkas (ELTA) – JAV apkal-

tino Rusiją pažeidinėjant Jungtinių
Tautų sankcijas Šiaurės Korėjai.

Skubiame Jungtinių Tautų Sau-
gumo Tarybos posėdyje JAV ambasa-
dorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley
sakė, kad JAV turi įrodymų apie Ru-
sijos nuoseklius ir plataus masto Jung-

tinių Tautų sankcijų Šiaurės Korėjai
pažeidimus. 

Įvairios sankcijos Šiaurės Korėjai
buvo paskelbtos dėl nesibaigiančių
raketų paleidimų ir branduolinių ban-
dymų. Jomis siekiama priversti Šiau-
rės Korėją atsisakyti savo branduoli-
nės programos.

Slėpė seksualinį vaikų išnaudojimą
Amsterdamas (Diena.lt) – Dau-

giau kaip pusė visų 1945–2010 metais
Nyderlanduose pareigas ėjusių kata-
likų kardinolų ir vyskupų žinojo ir slė-
pė seksualinį vaikų išnaudojimą, kurį
vykdė dvasininkai. 

Nyderlandų laikraštis „NRC Han-
delsblad” skelbė, kad 20 iš 39 kardino-
lų ir vyskupų buvo susiję su vaikų iš-
naudojimu 1945–2010 metais. 

Remiantis laikraščio ataskaita,
keturi vyskupai patys išnaudojo vai-

kus, o dar 16 kitų aukšto rango dvasi-
ninkų saugojo pedofilus dvasininkus
nuo baudžiamojo persekiojimo per-
keldami juos į kitas vietas. 

Laikraščio ataskaita yra paremta
2011 metais pačios Nyderlandų kata-
likų Bažnyčios parengta ataskaita, bet
laikraštis atliko ir savo tyrimą. Baž-
nyčios ataskaitoje buvo teigiama, kad
per 65 metus katalikiškose Nyderlan-
dų institucijose iki 20 tūkst. vaikų pa-
tyrė seksualinę prievartą. 

Išrinko turistą, kuris apskries Mėnulį
New Yorkas (1 puslapis) – JAV

kompanija „SpaceX” išrinko pirmąjį
turistą, kuris turėtų apskrieti Mėnulį
jos pagamintu kosminiu laivu. Juo
taps japonų verslininkas milijardierius
Yusaku Maezawa.

42 metų japonas yra interneto
tinklalapio „Zozo”, per kurį galima už-
sisakyti madingų drabužių, pasiūtų pa-
gal individualius užsakymus, įkūrėjas
ir vadovas. Be to, jis yra vienas tur-
tingiausių Japonijos piliečių. Žurnalo
„Forbes” duomenimis, jo kapitalas su-
daro apie 3 milijardus dolerių.

Kaip pareiškė bendrovės vadovas
Elon Musk, kosminį laivą su Y. Mae-
zawa į Žemės palydovo orbitą išves ne-
šančioji raketa „Big Falcon Rocket”,
kuri vis dar gaminama. Apytikrė skry-
džio data – 2023 metai. 

Įteikti „Emmy“ apdovanojimai
Washingtonas (LRT.lt) – Rekor-

dus gerinantis televizijos HBO serialas
„Sostų karai” (Game of  Thrones) su-
grįžo į „Emmy” apdovanojimų sceną,
– be kitų laimėjimų, jis pelnė ir ge-
riausio draminio serialo titulą.

Dar viena apdovanojimų ceremo-
nijoje pergalę šventusi istorija – elekt-
roninės komercijos bendrovės „Ama-
zon” kūrinys „Nuostabioji ponia Mei-
zel” (The Marvelous Mrs Maisel), pa-
sakojantis apie praėjusio amžiaus vi-
durio namų šeimininkę, tapusią ko-
mike. Šiam serialui atiteko iš viso aš-
tuonios „Emmy” statulėlės, tarp jų – ir
apdovanojimas už geriausią komišką
serialą. 

Geriausiu draminio serialo akto-
riumi pripažintas velsiečių aktorius
Matthew Rhys už vaidmenį trileryje
„Amerikiečiai” (The Americans). Ge-
riausia draminio serialo aktore pa-
skelbta anglų aktorė Claire Foy, seriale

„Karūna” (The Crown) įkūnijusi ka-
ralienę Elizabeth II. Tuo metu ameri-
kiečių aktorius Henry Winkler įver-
tintas už geriausią antraplanį vaid-
menį komiškame seriale „Baris” (Bar-
ry).

Geidžiamiausias geriausio dra-
minio serialo titulas atiteko „Sostų ka-
rams”, o Tyrion Lannister šiame se-
riale įkūnijęs amerikiečių aktorius
Peter Dinklage pelnė apdovanojimą už
geriausią antraplanį vaidmenį dra-
miniame seriale.

„Sostų karams” šiemet atiteko iš
viso devynios „Emmy” statulėlės. 2019-
aisiais aštuntajam ir paskutiniajam se-
zonui į ekranus sugrįžtantis serialas
per savo gyvavimo istoriją yra susi-
šlavęs iš viso 47 apdovanojimus ir yra
gausiausiai apdovanotas vaidybinis
televizijos serialas nuo pat televizijos
apdovanojimų teikimo pradžios 1949-
aisiais. 

Seimo narys P. Gražulis ne sykį pasižymėjo rėksmin-
gais išsišokimais.  Diena.lt nuotr. 

Yusaku Maezawa skris aplink Mėnulį. 
NDTV Gadgets nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Išplaukė pirmoji šiukšlių rinkimo sistema

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų rugsėjo 19 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,56 €

„Swedbank” pristatė bekontak-
čius atsiskaitymus telefonu ir bando-
mąją išmanios banko programėlės
versiją „Swedbank 2019”. Telefonu at-
siskaityti bus galima visose prekybos
ir paslaugų vietose Lietuvoje ir užsie-
nio šalyse, kur įrengti bekontakčio
atsiskaitymo terminalai. 

Prekybos vietoje norint atsiskai-
tyti už prekes ar paslaugas, „Swed-
bank” klientams tereikės atrakinti
savo telefoną ir jį pridėti prie bekon-
takčio kortelių skaitytuvo. Siekiant už-
tikrinti šių mokėjimų saugumą, atsi-
skaityti telefonu nepavyks, jei jo ek-
ranas nėra aktyvuotas ar neįvestas jo
užrakto kodas.

Vienos atsiskaitymo telefonu ope-
racijos limitas siekia iki 150 eurų.
„Swedbank” klientai atsiskaityti tele-
fonu gali jiems įprastose prekybos ir

paslaugų vietose, kuriose iki šiol jie ga-
lėjo atsiskaitinėti bekontaktėmis mo-
kėjimo kortelėmis. Tuo metu versli-
ninkams, norintiems savo klientams
pasiūlyti bekontakčio atsiskaitymo te-
lefonu galimybę, investuoti į papildo-
mą įrangą nereikia – jiems užtenka tu-
rėti bekontaktį kortelių skaitytuvą.

„Swedbank” visoje šalyje yra įren-
gęs daugiau kaip 12 tūkst. bekontakčių
kortelių skaitytuvų, jie sudaro per 70
proc. viso banko administruojamo
kortelių skaitytuvų tinklo. Šiuo metu
bekontaktes korteles jau turi daugiau
nei  750 tūkst. „Swedbank” klientų. 

Bekontakčių atsiskaitymų telefo-
nu programėlė kol kas veikia tik tele-
fonuose su operacine sistema „And-
roid”, 6 arba naujesne jos versija.

ELTA

Lietuvoje bekontakčiai atsiskaitymai telefonu 

„Time” žurnalas vėl keičia sa-
vininką, praėjus aštuoniems mė-
nesiams po to, kai jis buvo parduo-
tas JAV žiniasklaidos grupei „Me-
redith Corporation”.

Vienas iš „Salesforce.com” stei-
gėjų, verslininkas ir filantropas
Marc Benioff  su savo žmona perka
žurnalą „Time” už 190 mln. JAV do-
lerių.

Sandoris turėtų būti užbaigtas
per mėnesį, bet iki tol jam pritarti
turi reguliavimo institucijos.

M. Benioff  yra debesų kom-
piuterijos įmonės „Salesforce.com”
pirmininkas, vienas iš vykdomųjų
pirmininkų ir vienas iš steigėjų. Jo
turtas, „Forbes” duomenimis, ver-
tinamas 6,7 mlrd. dolerių.

Šių metų sausį „Meredith” galu-
tinai užbaigė 2,8 mlrd. dolerių vertės
„Time Inc” įsigijimo sandorį. Leidybos
bendrovei „Time Inc.” priklausė de-

šimtys leidinių, įskaitant „Time”,
„Fortune” ir „People”. 

„M360”

Milijardierius M. Benioff perka žurnalą „Time“ 

JAV prezidentas Donald Trump
JAV technologijų milžinę „Apple” pa-
ragino perkelti gamybą į JAV teritoriją.

„Dėl didelių muitų, kuriuos gali-
me nustatyti Kinijai, ‘Apple’ produktų
kainos gali pakilti, tačiau yra papras-
tas sprendimas, dėl kurio muitai bus
lygūs nuliui, o bendrovei faktiškai
bus prieinamos visos mokestinės leng-
vatos. Gaminkite savo produktus Jung-
tinėse Valstijose, o ne Kinijoje. Pradė-
kite statyti naujas gamyklas jau da-
bar”, – parašė D. Trump.

Didelę dalį savo įrenginių, įskai-
tant išmaniuosius telefonus „iPhone”,
„Apple” gamina Kinijoje.

Kinijoje „Apple” tiesiogiai dirba

apie 10 tūkst. žmonių, tačiau kartu su
tiekėjais ir surinkėjais, įskaitant Tai-
vano „Foxconn”, darbuotojų yra maž-
daug 3 milijonai. Be to, Kinijoje dirba
apie 1,5 mln. mobiliųjų programėlių
kūrėjų.

„Apple” JAV prekybos atstovui
nusiuntė laišką, kuriame pažymėjo,
kad dėl pasiūlytų importo muitų 200
mlrd. JAV dolerių vertės kiniškoms
prekėms „Apple” atsidurs nepalan-
kioje padėtyje užsienio konkurentų
atžvilgiu, pakils kainos vartotojams,
sulėtės JAV ekonomikos augimo tem-
pas ir bus kitų nepageidaujamų eko-
nominių padarinių.

BNS

D. Trump ragina „Apple“ perkelti gamybą į JAV

Nyderlandų nepelno organizacija
„The Ocean Cleanup” iš San Fran-
cisco įlankos į Ramųjį vandeny-
ną išplukdė pirmąją pasaulyje
valymo sistemą, kurios paskirtis
– gelbėti vandenynus nuo atlie-
kų ir plastiko.

Sistemą „System 001” suda-
ro 600 m ilgio kietasienis
didelio tankio polietileno

vamzdis, kuris rinks ant van-
dens plūduriuojančias šiukšles,
ir kūgio formos „sijonas”, kuris,
paniręs 3 m gilyn, sulaikys po
vandeniu besikaupiančias atlie-
kas. Įtaisas ant vandens plūdu-
riuos pats, nešamas vandens sro-
vių ir naudodamas tik saulės energiją.
Telemetrinė įranga leis stebėti jo būk-
lę, veiklą ir plaukimo trajektoriją, o al-
goritmai reguliuos, kur jam plaukti.

Kai „System 001” nuo kranto nu-
tols apie 250 jūrmylių ir atsidurs ban-
dymų vietoje, mokslininkai ją sutvers
į U formos įrenginį ir dvi savaites ati-
džiai stebės bei reguliuos jos darbą. 

Jei įrenginys dirbs sklandžiai, vė-
liau jis bus nuplukdytas likusias 1 000
jūrmylių link Hawaii, iki Ramiojo
vandenyno didžiosios šiukšlių san-
kaupos (angl. Great Pacific Garbage
Patch) – vienos iš penkių pagrindinių
vandenynų „dėmių”, kuriose telkiasi
didžioji dauguma vandenynuose plū-
duriuojančių atliekų.

„Manome, kad mums pavyko pa-
šalinti visus rizikos faktorius, kuriuos
apgalvojome ir apskaičiavome teoriš-
kai ar atlikdami bandymus, tačiau tai
nereiškia, kad gamta ar sistema ne-
pateiks mus staigmenų”, – sako Boyan
Slat, „The Ocean Cleanup” steigėjas.

Mokslininkų skaičiavimu, Ra-
miojo vandenyno didžioji šiukšlių san-
kaupa šiuo metu yra tokio dydžio kaip
trys Prancūzijos. B. Slat teigimu, plū-
duriuojanti sistema surinks 1,8 trln.,
arba 80 000 t, plastiko šiukšlių, kurias
į sankaupą sunešė vandenynų srovės.

„Šiuo metu per 90 proc. šiukšlių te-
bėra didelės, nespėjusios suskilti į pa-
vojingas mikroplastiko atliekas, kurios
vėliau nusėda ant dugno, nuodija gy-
vūniją ir žmones, todėl jas sugaudyti
bus paprasčiau”, – dėsto B. Slat.

Optimistiškai planuojama pusę
šiukšlių kiekio surinkti per 5 metus, o
iki 2050-ųjų visai išvaduoti vandenynus
nuo plastiko.

5 trilijonai šiukšlių

Pasyvioji sistema „System 001”
turėtų valyti daug efektyviau nei įpras-
tai šiam darbui naudojami tinklai. 

Suskaičiuota, kad vienas plasti-
kinis maišelis pirkėjui naudingas apie
12 minučių. Vėliau jis atsiduria šiukš-
liadėžėje, o paskui – greičiausiai van-
denyne. Per metus pagaminama 300
mln. tonų plastiko ir jo gaminių, tačiau
tik 12% jo perdirbama. 

Japonai laižys lietuvišką medų
Šių metų pabaigoje bendrovė „Lie-

tuviškas medus” išsiųs pirmąją 10
tonų medaus siuntą į Japoniją. Rugsėjo
pradžioje ši bendrovė pasirašė ben-
dradarbiavimo memorandumą dėl lie-
tuviško medaus tiekimo su Japonijos
bitininkystės produkcijos platintoja
„Akitaya Honten”.

Lietuvos bendrovė turi galimy-
bių eksportuoti iki 300 tonų medaus ir
tikisi, kad ateityje prekybos su Japo-
nija apimtys didės. Lietuva turi leidi-
mus į Japoniją eksportuoti pieną, žu-
vis, kiaušinius, paukštieną, jautieną,
tačiau medus iš Lietuvos Tekančios
saulės šalį pasieks pirmą kartą.

Iki šiol daugiausia medaus buvo

eksportuojama į Latviją, Lenkiją, Es-
tiją, Olandiją, Prancūziją – pirmą šių
metų pusmetį išvežta 275 tonos me-
daus. 2017 metais iš Lietuvos ekspor-
tuota 973 tonos medaus, daugiausia į
Estiją (233 t), Vokietiją (207 t), Lenkiją
(142 t), Prancūziją (120 t). Kasmet Lie-
tuvoje prisukama apie 4 tūkst. tonų me-
daus.

Statistikos departamento duome-
nimis, šių metų sausį-liepą visas Lie-
tuvos eksportas į Japoniją siekė 180,4
mln. eurų, importas – 25,7 mln. eurų.
Per visus 2017 m. eksportas ir impor-
tas buvo atitinkamai 118,4 mln. eurų ir
38,5 mln. eurų. 

„Mano vyriausybė”

Žurnalas „Time“, jeigu pritars reguliavimo
įstaigos, priklausys M. Benioff. 

Yahoo Finance nuotr. 

„The Ocean Cleanup” duomeni-
mis, šiuo metu pasaulio vandenynus
teršia per 5 trln. vienetų šiukšlių: įvai-
riausio dydžio plastiko, virvių, tinklų,
spąstų ir kitos žvejybos įrangos. Per
metus žmonių paliktos šiukšlės už-
dusina,  pasmaugia  ar  sužeidžia  apie
100 000 vandens gyvių, o rojaus pa-
plūdimiai Balyje, Maldyvuose ar Aust-
ralijoje pamažu virsta atviromis at-
liekų kapavietėmis. Net 80 proc. šiukš-
lių į vandenį patenka iš pakrančių, li-
kusią „dovanos” dalį palieka laivai.
Įdomu, kad kruiziniai laivai sudaro tik
1 proc. visų plaukiojančių transporto
priemonių, tačiau vandenynuose pa-
lieka ketvirtadalį visų iš vandens
transporto priemonių išmetamų at-
liekų – kruizinio laivo keleivis pasau-
liui „padovanoja” vidutiniškai 3,5 kg
atliekų per dieną.

Pirmiausia – užsukti čiaupą

Entuziastams ir rėmėjams pavyko
projektui surinkti per 27 mln. Eur, ta-
čiau kai kurie biologai ir okeanogra-
fai nusiteikę skeptiškai. Anot jų, or-
ganizacijos idėja – sveikintina, tačiau
praktiškai sunkiai įgyvendinama. Bai-
minamasi, kad laikui bėgant įrenginį
ims gadinti ant jo apsigyvensiantys gy-
viai, be to, pats B. Slat pripažįsta, kad
bus sudėtinga taisyti gedimus.

„Net jei sistema veiks, kaip supla-
nuota, tai bus tas pats, kaip valyti vo-
nios kambario grindis neužsukus iš
čiaupo srūvančio vandens”, – su „The
Guardian” nuomone dalijasi Kara La-
vender Law, Jūrų edukacijos asociaci-
jos (SEA) Tyrimų skyriaus profesorė.

Klimatologas Erik van Sebille
skaičiuoja, kad, net surinkus visas
iki vienos didžiojoje šiukšlių sankau-
poje susitelkusias atliekas, per 50 metų
į tą pačią teritoriją jų vėl tiek pat suneš
srovės.

Vis dėlto B. Slat savo misija tiki:
„Vandenynai neišsivalys savaime. Jei
neišspręsime šios problemos, plastikas
paveiks mūsų ekosistemas, sveikatą ir
ekonomiką. Žinoma, vien išvalyti van-
denynų neužtenka – reikia nustoti
juos teršti.”

„Verslo žinios”

Planuojama pusę šiukšlių kiekio surinkti per 5
metus, o iki 2050-ųjų visai išvaduoti vandenynus
nuo plastiko.   „The Ocean Cleanup“ nuotr.
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Kiaulienos šonkauliukai, 
kepti orkaitėje

Reikės:
kiaulienos šonkauliukų
2 šaukštų sojos padažo
2 šaukštų ,,Worcestershire” pa-
dažo
2 šaukštų barbecue padažo
2 šaukštų balzaminio acto
2 šaukštų rudojo cukraus
žiupsnio druskos, pipirų
1 čili pipiro be sėklų
2 puodelių raudonojo vyno
1 šaukšto tarkuoto imbiero
2 skiltelių smulkiai sukapoto čes-
nako
sezamo sėklų

iaulienos šonkauliukus nu-
plauti, nusausinti ir supjaustyti ga-
balais. Norint kad mėsa būtų sul-
tinga ir skani, pirmiausiai juos rei-
kia apvirti. Dėti į puodą su verdan-
čiu vandeniu (nedruskinti, nepipi-
rinti) ir virti ant silpnos ugnies, vis
nugriebiant putas apie 20–30 mi-
nučių.

Per tą laiką paruošti užpilą, t. y.
sumaišyti dubenyje visus duotus
ingredientus, išskyrus sezamo sėk-
las.

Apvirtus šonkaulius pamirkyti
užpile ir dėti į kepimo skardą, iš-
klotą kepimo popieriumi. Užpilti
likusį užpilą ir kepti nedidelėje
temperatūroje (orkaitę įkaitinti iki
140 C, t. y. 285 F) 2 valandas. Reiktų
kuo dažniau laistyti susidarančiu
padažu – tuomet iškepusi mėsa bus

sultinga ir skani. Iškeptus šonkau-
liukus sudėti į dubenį, aplieti kepi-
mo metu susidariusiu padažu ir
pabarstyti sezamo sėklomis.

Brokoliai prie keptų
šonkauliukų

Reikės:
brokolių
200 g rūkytų lašinukų
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
druskos, pipirų
kapotų graikinių riešutų
baziliko ir petražolių lapelių

Brokolius suskirstyti žiedynais
ir sudėti į verdantį vandenį 3–4 mi-
nutėms. Puodo neuždengti. Apvirtus
brokolius išgriebti ir perdėti į du-
benį su ledais. Išmaišyti – atvėsusios
daržovės nepraras savo sodrios ža-
lios spalvos. 

Lašinukus supjaustyti juoste-
lėmis. Įkaitinti keptuvėje aliejų ir
pakepinti lašinukus, kol jie pasida-
rys traškūs.

Nusausintus brokolius sudėti į
keptuvę su lašinukais. Išmaišyti, pa-
druskinti, papirinti ir dar truputį
pakaitinti. Pabarstyti kapotais rie-
šutais bei smulkintais baziliko ir
petražolių lapeliais.

Karštas salotas sudėti į dubenį
ir patiekti prie keptų šonkauliukų.

Skanaus!

Jūsų Indrė

Atkelta iš 1 psl.

Salėje nuvilnijusi plakatų jūra
tarsi prie aukuro subūrė toli nuo Lie-
tuvos susirinkusius vaikus mokytis
gimtosios kalbos, kartu tarti  šventais
tapusius Tautiškos giesmės žodžius.
Tuo metu švieslentėje besikeičiantys
Lietuvos gamtos vaizdai bei Šimtme-
čio dainų šventės „Vardan tos...” aki-
mirkos jautriai palietė sielos stygas,
tarsi įpareigojo darbu ir gyvenimu
prisidėti prie gimtosios žemės kalbos
ir kultūros išsaugojimo.

Prieš nuskambant Jungtinių Ame-
rikos Valstijų himnui Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos kunigas Al-
gis Baniulis malda kreipėsi į susirin-
kusiuosius ir palaimino į mokslo pra-
džios šventę sugužėjusius vaikus. 

Maironio lituanistinės mokyklos
direktorė Goda Misiūnienė pasveiki-
no mokinius su naujų mokslo metų
pradžia. 

„Žinau, kad ši diena yra pilna
jaudulio, – sakė mokyklos direktorė, –
ypač tiems, kurie pirmą kartą atėjo
mokytis, tiems, kurie pirmą kartą at-
ėjo mokyti, ir tiems, kurie pirmą kar-
tą atlydėjo savo vaikus. Nuoširdžiai lin-
kiu, kad, regis, paprastas troškimas
virstų tikrove ir mokslo metus baig-
tume taip pat pakylėtai, kaip ir pra-
dedame. Mokytojams linkiu kantry-
bės, ir tegul niekada Jūsų nepalieka
tikras tikėjimas savo darbo prasme. Tė-
veliams linkiu kantrybės vežant vai-
kus į mokyklą ar padedant atlikti
namų užduotis – niekada nenuleiski-
te rankų. Jūsų rankose – ateities Lie-
tuvos kartos. Auginkite jas kaip sodą
– rūpestingai ir kantriai.”

Renginyje apsilankęs Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius dėkojo
mokyklų vadovams ir mokytojams už
pasiryžimą auklėti jaunąją kartą bei
linkėjo išugdyti Lietuvai tikrus tautos
ąžuolus: „Vaikučiams linkiu smagių
mokslų, o tėveliams kantrybės ir iš-
tvermės kiekvieną savaitgalį važiuo-
ti į mokyklą, skiepyti ir ugdyti vai-
kams lietuvišką dvasią, nepamiršti
savo kalbos ir tradicijų.” 

Maironio lituanistinėje mokyk-
loje dirbama dviem pamainomis, tai-
gi mokykla į naujų mokslo metų pra-
džios šventę mokinius ir jų tėvelius šį
savaitgalį sukvietė jau antrą kartą;
penktadienį daliai šios mokyklos mo-
kinių pirmasis skambutis skambėjo
Lietuvių Fondo salėje.

Maironio lituanistinės mokyklos
mokinių laukia nauji iššūkiai ir
džiaugsmai, o pedagogų kolektyvas
tikisi, kad šiais metais mokyklą baigs
46 mokiniai ir MLM išleis 50-ąją abi-
turientų laidą! Džiaugiamės su moki-

niais bei mokytojų kolektyvu, atei-
nančiais mokslo metais švęsiančiais
mokyklos 60-metį, ir sveikiname Tau-
tiškos giesmės žodžiais: 

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Maironio mokykloje – 
du pirmieji rugsėjo skambučiai

Šių mokslo metų pradžios šventę, skirtą Lietuvos šimtmečiui, nuspalvino mokinių pla-
katai su Lietuvos valstybinio himno – Tautiškos giesmės žodžiais.

Živilės Gurauskienės nuotraukos

Su naujųjų mokslo metų pradžia į Ritos M.
Riškus sporto salę sugužėjusius mokinius
ir tėvelius pasveikino Maironio lituanistinės
mokyklos direktorė Goda Misiūnienė.
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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

Šių metų rugsėjo 24 dieną sueis penkeri
metai, kai Viešpaties globon iškeliavo
Šiaurės Amerikos Montessori asociaci-
jos narė, Amerikos lietuvių Montesso-
ri draugijos pirmininkė (1963 m.), Mon-
tessori kursų Lietuvoje administratorė,
dėstytoja ir studentų vertintoja, žurnalo
„Mūsų  vaikas” redaktorė, knygos „Ame-
rikos lietuvių Montessori draugija 1958–
2008” viena iš redaktorių, „Draugo”
skaitytoja ir korespondentė Stasė Vili-
maitė Vaišvilienė, palikusi ženklią bry-
dę lietuviškame ikimokyklinio vaikų
ugdymo lauke.

Stasės Vaišvilienės 90-ojo gimta-
dienio proga, 2011 m. spalio 1 d.
„Draugo” numeryje buvo iš-

spausdintas Laimos Apanavičienės iš-
samus straipsnis apie šios lietuvės pe-
dagogės ir Maria Montessori pasekėjos,
gyvenimą ir veiklą. Straipsnio autorei
sutikus, pateikiame jo sutrumpintą
variantą.

Gimusi ir augusi Mažeikiuose,
Stasė Vaišvilienė dar jaunystėje žino-
jo ‒ nori būti mokytoja. Jos ilgas pe-
dagogės kelias prasidėjo 1939 m., kai
įstojo į Šiaulių mokytojų seminariją.
Kur tik gyvenimo vėjai jos nenupūtė
(teko gyventi Vokietijoje, Anglijoje,
Kanadoje ir nuo 1957 metų – JAV), ji dir-
bo mokytoja. Kas besuskaičiuos, kiek
mokinių ji išmokė gyvenimo tiesos, gė-
rio, meilės savam kraštui...

1962 metais, Greenwich, CT, ji pra-
dėjo studijuoti M. Montessori pedago-
giką ir nuo tada visas jos gyvenimas su-
sijo su šiuo vaikų auklėjimo ir ugdymo
metodu ir jo įgyvendinimu. Vyresnie-
ji čikagiečiai gerai žino buvusius
Kriaučeliūnų vardo ,,Vaikų namelius”,
įkurtus 1963-iaisiais. Net 32 metus šio-
je lietuviškoje mokyklėlėje vaikai buvo
auklėjami italės Marios Montessori
sukurtu metodu. S. Vaišvilienė dirbo
„Vaikų nameliuose” trejus metus, iki
buvo pakviesta savo organizaciniais su-
gebėjimais įsijungti į JAV LB Švietimo
tarybą. 

Pedagoginis darbas vis vien trau-
kė labiau nei administracinis. Norė-
dama įsigyti daugiau žinių, Stasė pra-
dėjo studijas Čikagoje, Roosevelt Uni-
versity, o 1967 metais, padedant ame-
rikiečiams tėveliams, įsteigė Beverly
Montessori mokyklą, kuriai atidavė
20 savo gyvenimo metų. Kai po 25 ilgų
nesimatymo metų nuvažiavo į Lietuvą
(1969 m.) ir apkabino savo mamą ir bro-
lius, turbūt negalvojo, kad ateis laikas
kai važiuos ne į tarybinę, bet į laisvą tė-
vynę padėti atgaivinti Montessori švie-
timo sistemą Lietuvoje, kuri buvo jau
išvystyta prieš sovietų okupaciją. 

Vos pajutusios Atgimimo vėjus,
1987 metais JAV montesorininkės Do-
micelė Petrutytė ir S. Vaišvilienė nu-
vyko į Lietuvą, o jau 1988 metais iš Lie-
tuvos pasikvietė B. Musneckienę susi-
pažinti su Čikagos apylinkėje įsikū-
rusių Beverly Montessori mokyklos,
„Vaikų namelių” ir „Žiburėlio” mokyk -
los Lemonte montesorišku darbu.

,,1992 m. pagaliau skrendu į laisvą
Lietuvą, be Maskvos. Susidomėjimas
Montessori metodu Lietuvoje išaugo. D.
Petrutytės iškviestoms mokytojoms iš
Lietuvos suruošėme kursus Beverly
pas N. Cijūnėlienę”, – rašo savo dieno-
raštyje S. Vaišvilienė. Prasidėjo jai
naujo gyvenimo atkarpa – susitikimai
Lietuvoje su švietimo darbuotojais, se-
minarai Šiauliuose, Vilniuje, Kaune,
kursai mokytojams. Daug metų dirbusi

Montessori auklėtojų kursuose admi-
nistratore, dėstytoja, studentų vertin-
toja, Stasė turėjo ką pasakyti Lietuvos
pedagogams. 1993 m. birželio 7–18 die-
nomis S. Vaišvilienė vedė Šiaulių pe-
dagoginio instituto (dabartinio Šiaulių
universiteto) ir Šiaulių logopedinių
vaikų globos namų organizuotus kur-
sus. 

Susidomėjimas šiuo švietimo me-
todu vis augo. 1989 m. buvo atidarytos
pirmosios Lietuvoje M. Montessori
metodu dirbančios grupės 3–6 metų vai-
kams Kauno „Drobės” darželyje ir Vil-
niaus lopšelyje-darželyje „Pasaka”.
1990–1991 m. Lietuvos pedagogės V.
Gasparkaitė ir D. Tilindienė studijavo
Čikagoje. 1994 m. birželio 27–liepos 15
dienomis Vilniuje, M. Montessori me-
todo centre įvyko pirmoji Montessori
kursų sesija, kurioje dalyvavo net 60
klausytojų. Paskaitas sesijoje skaitė N.
Cijūnėlienė, M. Kucinienė, M. Mea-
cham, K. Schaefer, D. Petrutytė, S.
Vaišvilienė iš JAV ir O. Gasparkienė iš
Kauno. Po metų, 1995 m. birželio 8–16
dienomis, vyko antrieji kursai Vilniu-
je, kuriuose St. Vaišvilienė buvo pas-
kaitininkė. 

Montessori idėjų plitimas Lietu-
voje 1990–2000 metais paskatino tobu-
linti ikimokyklinį ir pradinį ugdymą
Lietuvos švietimo įstaigose. Atsirado
nemažai programų, projektų, nu-
kreiptų į vaiką, išleista daug pedago-
ginės ir psichologinės literatūros. Var-
gu, ar Lietuvos pedagogų pasiekimai
būtų tokie žymūs šioje srityje, jei ne iš-
eivijos lietuvės, tarp kurių didelę vagą
išarė Stasė Vaišvilienė. Šalia monte-
soriškų darbų, ji redagavo žurnalą
„Mūsų vaikas”, skaitydavo paskaitas
mokytojams, dainavo studijų savaitėse,
dalyvavo JAV Lietuvių Bendruome-
nės veikloje, rašė straipsnius pedago-
gine tematika.

Dar viena jos aistra – kelionės.
,,Atlikusi ilgą kelionę iš Sibiro į Ma-
žeikius mamos pilve (tėvai grįžo liepos
mėnesį, o aš gimiau rugpjūčio 18 d.) pa-
mėgau keliones”, – apie savo pomėgį ke-
liauti dienoraštyje rašė S. Vaišvilienė.
Kartu su vyru Vladu apkeliavo Kana-
dą, skersai išilgai Ameriką, Europos ša-
lis, Australiją, Naująją Zelandiją. O
kiek kartų pabuvota Lietuvoje! Ji nuėjo
nelengvą, bet prasmingą gyvenimo ke-
lią, pažymėtą ilgais darbo metais, at-
nešusiais matomus vaisius. Auklėdama
vaikus, ji skleidė šviesą, nesiekdama
sau naudos ir pasistatė nenykstantį pa-
minklą.

Šv. Mišios už a. a. Stasę Vaišvilie-
nę bus aukojamos Pal. J. Matulaičio mi-
sijoje rugsėjo 23 d., 9 val. r. Maloniai
prašome visų, pažinojusių velionę, pri-
siminti ją savo maldose.

Parengė Irena Vilimienė

A † A
JONAS STANKUS

Mirė 2018 m. rugsėjo 16 d. Shorewood, IL.
Gimė 1921 m. gegužės 8  d. Lietuvoje, Radviliškyje.
Gyveno Minooka, IL, anksčiau Evergreen Park, IL ir Čika go-

 je – Marquette Parke.
Nuliūdę liko: duktė Ramona Craig su vyru Gary; sūnus Sau lius

su žmona Valerija; sūnus Rimas su žmona Christine; anūkai Alex,
Justin ir Tomas.

A. a. Jonas buvo a. a. Vandos Panavaitės vyras.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 20 d., 9:30 val. ryto

Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St., Chicago, IL
60629 (Marquette Parke), kurioje 10:30  val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Ka zi miero
kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažny-
čiai.

Kviečiame draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti Mi-
 šio  se ir lai do tuvėse.

Nuliūdusi šeima   

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

Prisimename pedagogę 
Stasę Vaišvilienę

Stasė Vilimaitė Vaišvilienė
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� Rugsėjo 29 d., šeštadienį, 8 val. v. ,,Sie-
los” galerijoje (Lietuvių dailės muziejuje
Lemonte) – penktojo meno sezono atidary-
mo jungtinė paroda ir Kino muzikos kon-
certas, dalyvaujant Rūtai Pakštaitei-Cole, Si-
gutei Mikalauskaitei-Garšanovei ir Dainai Sku-
džinskaitei. Vaišės. Visi laukiami.

� Rugsėjo 30 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629) vyks Lietuvių Operos Čikagoje kon-
certas. Dalyvaus solistas tenoras Vaidas Vyš-
niauskas. Laukiame visų.

� Rugsėjo 30 d. 5 val. p. p. Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje vyks 2018 Metų
žmogaus – LR Užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamento direktoriaus
Marijaus Gudyno pagerbimo iškilmės ir po-
kylis. Kviečiame dalyvauti ir iš anksto užsi-
sakyti bilietus. Kreiptis el. paštu: info@bal-
zekasmuseum.org arba tel. 773-582-6500.

� Sutvirtinimo sakramentą Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje Lemonte  spalio 7 d. 1
val. p. p. Mišiose teiks Jo Ekscelencija Kau-
no arkivyskupas metropolitas Lionginas Vir-
balas SJ. 

� Spalio 14 d., sekmadienį, Pal. J. Matu-
laičio misijoje Lemonte vyks Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių vie-
nuolijos 100 metų įkūrimo jubiliejaus šven-
tė. 9 ir 11 val. ryto Mišiose bus ypatingai mel-
džiamasi už vienuolijos seseles. Po abiejų pa-
maldų Lietuvių dailės muziejaus ,,Sielos” ga-
lerijoje bus vaišės su trumpa programėle, su-
pažindinančia su vienuolijos istorija bei di-
deliu seselių įnašu į lietuvišką visuomenę.
Kviečiame visus Čikagos apylinkių lietuvius
dalyvauti, pagerbti seseles, pabendrauti. 

� Visuotinis Lietuvos šaulių sąjungos išei-
vijoje suvažiavimas įvyks  spalio 20 d., šeš-
tadienį, 10 val. ryto Pasaulio lietuvių cent-
re Lemonte. Laukiame narių ir svečių.

California Lithuanian Credit Union
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Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

http://draugokalendorius.org

Šeštadienį, rugsėjo 22 dieną, 2 val. p. p. kviečiame į Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje vyksiantį susitikimą su rašytoja Birute Putrius. Autorė pristatys savo
naują knygą ,,The Last Book Smuggler”, atsakys į klausimus. Norintys gaus B.
Putrius autografą. Tai jau antroji šios Californijoje gyvenančios lietuvių kilmės
rašytojos knyga. Pirmoji – ,,Lost Birds” buvo išleista prieš kelerius metus ir taip
pat pristatyta Balzeko lietuvių kultūros muziejuje gausiai susirinkusiems skaity-
tojams. Kviečiame į šį susitikimą visus, kurie domisi lietuvių literatūra bei
Lietuvos istorija ir kultūra. 

Knygą jau galite įsigyti „Draugo” knygynėlyje, 
kaina 20 dol., teirautis tel. 773-585-9500.

Žemėlapio kūrėjai lankėsi ,,Drauge”

,,Draugo” redakcijoje apsilankė Aistė ir Augustinas Žemaičiai, kurie šiuo metu yra atvy-
kę į Ameriką. Jų tikslas – surasti ir aplankyti kuo daugiau vietų, kuriose yra palikta ten gy-
venusių lietuvių ženklų – nuo pastatų, paminklų ar gatvių pavadinimų iki namų, kuriuose
kadaise gyveno iškilūs lietuviai. Tas vietas keliautojai žymi interaktyviame žemėlapyje.
Viena iš tokių vietų, esančių Čikagoje – jau 109 metus be pertraukos leidžiamo JAV lie-
tuvių laikraščio ,,Draugas” redakcija. Svečiai aplankė ir greta redakcijos esantį vienuolių
marijonų vienuolyną. Aistė ir Augustinas sakė, kad Čikagoje ir jos apylinkėse yra numa-
tę aplankyti apie 100 su lietuvišku paveldu susijusių vietų. Kartu su Žemaičiais svečiavosi
ir Leonardas Šablinskas, Lietuvos kampanologų draugijos ,,Societas Campanarum Lituaniae”
prezidentas, atvykęs iš Rokiškio. „Draugo” info

Svečiai apžiūri istorinę vertybę – ,,Draugo” redakcijoje saugomą pirmąjį mūsų laikraščio
numerį, išleistą 1909 metais. Iš k.: ,,Draugo” redaktorė Ramunė Lapas, A. Žemaitienė, L.
Šablinskas ir A. Žemaitis.                                                         Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Aistės ir Augustino Žemaičių įamžinamas Marijonų vienuolynas – interaktyviajam žemėlapiui
,,Tikslas – Amerika”. 


