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TELKINIAI

„Los Angelai” pasiruošę skrydžiui!

Su Fulbright stipendija į JAV atvykusi kalbininkė prof.
dr. Loreta Vaicekauskienė balandžio 21 d. apsilankė
Čikagoje ir perskaitė dvi pas kai tas PLB Lituanistikos

katedros studentams ir dėstytojams Ilinojaus universitete.
Lietuvos kultūros kurso studentai klausėsi paskaitos „Ne-
gim ta kalbių vartotojų socialinės anglų kalbos vertės ir reikš-
mės Lietuvoje po 1990 metų”, o panašią paskaitą aka  demi-
kams ir lietuvių bendruo menės at-
stovams profesorė papildė dar ir
rusų kaip negimtosios kalbos duo-
menimis. 

Lietuvoje požiūriai į anglų kal-
bą ir jos vartojimas esąs įvairus. Da-
lis visuomenės dėl jos turi fobijų,
pa vyz džiui, sakoma, kad anglų kal-
ba „yra grėsmė lietuvių kalbai, stu-
mia ją iš vartosenos”, „griauna
tautinį identi tetą”, „liudija nepa-
garbą lietuvių kal bai”, „erzina, ją
sunku tarti ir supras ti”. Bet Vaice-
kauskienė vaizdžiai pa demonstra-
vo, kad anglų kalba, jos žo džiai ir
frazės labai dažnai įtraukiami į lie-
tuvių kalbą kaip žaidimo elementai,
kaip pastangos surasti naujų iš-
raiškų, kaip stiliaus ieškojimai, ir
ne tik kaip komunikatyvinę kalbos
funkciją perimantys kalbos ele-
mentai. 

Kalbėdama apie Lietuvos vi-
suo menę Vaicekauskienė pasida-
lijo savo tyrimų rezultatais, ji yra
nustačiusi, kad anglų kalbą su-

pranta 51 proc., ja kalba 38 proc., skaito 36 proc., rašo 32 proc.,
o jos visai nevartoja 48 proc. Lie tuvos žmonių. Vadinasi, ang-
lų kal ba Lietuvoje yra gana netvirta. Vis dėlto Vaicekaus-
kienė pademonstravo, kad anglų kalbos vartojimas Lietu-
voje labai susijęs su konkrečiu amžiaus tarpsniu. Štai pui-
kiai anglų kalbą moka (rašo, skaito, kalba, klauso) 78
proc. jaunimo amžiaus grupėje nuo 15 iki 24 metų; mažiau,

46 proc., moka vyresni nei 25–35
metų žmonės, ir tik 5 proc. tų, kurie
turi 56 ir daugiau metų. Priešinga iš-
vada dėl rusų kalbos: tarp 15–24
amžiaus žmonių ją moka 35 proc.,
tarp 25–35 metų – daugiau, 43 proc.,
o tarp 56 metų su vir šum – net 84
proc. Vaicekauskienė pa citavo vieną
anoniminį interneto ko mentuotoją,
kurio frazė gali gražiai apibendrin-
ti tokią statistiką: „Jei mo ki rusų
kalbą, esi senas!” 

Diskusijose kalbėta apie pana-
 šius puertorikiečių nuogąstavimus
dėl anglų kalbos poveikio, apie uk-
 rai niečių tolerantišką ir praktišką
po žiū rį į rusų kalbą, jos vartojamą
gre ta ukrainiečių, apie tai, kaip da-
nai vertina savo kalbą, nors tam tik-
rais atvejais išgyvena dėl savo tar-
ties nu tolimo nuo daug amžių tu-
rinčios nereformuotos rašybos. 

Giedrius Subačius
PLB Lituanistikos katedra,

Ilinojaus universitetas Čikagoje

Atkelta iš 1 psl.

Koncerto metu suaugusiųjų cho-
 ras pristatė šešiolikos dainų pynę. Kai
kurios dainos buvo pažįstamos ir my-
limos (pvz., lietuvių liaudies dai na
„Balnokit, broliai, žirgus”), kai kurios
– naujos, negirdėtos.

Koncerto širdis ir svarbiausias
įvykis – pirmą kartą atlikta Rugilės
Kazlauskaitės ir Kęstučio Daugirdo
sukurta kantata „Dainuojanti re vo liu-
 cija”. Kantata parašyta minint 25-ąją
Lietuvos Nepriklausomybės at kūrimo
sukaktį. Ji susideda iš 5-ių dalių, ku-
rios įprasmina Lietuvos isto rinius
įvykius. Tai buvo emocingiausia kon-
certo dalis. Širdys virpėjo klausantis
šios kantatos, nes ją pa rašė ir diriga-
vo pats autorius, kompozitorius Dau-
girdas. Kantatos premjera buvo ne-
užmirštama. Žiūrovai sunkiai sulai-
kė ašaras, ypač pasku tinėje, penkto-
joje, dalyje. Nesinori išduoti šio kū-
rinio detalių, nes 10-ojoje Dainų šven-
tėje Čikagoje šią kantatą dainuos
daugiau kaip tūks tantis balsų ir žiū-
rovai patirs, ką lo sandželiečiai paty-
rė praėjusį sekmadienį.

Balandžio 19 d. New Yorke „Flu -
shing Meadows Corona Park”
prasi dėjo įžymusis 10 dienų

ultramarato nas. Jame sėkmingai bėga
ir lietuvis Aidas Ardzijauskas. 

Po pirmųjų 7-ių valandų bėgimo
Lietuvos atstovas pirmavo tarp visų 50-
ies šį bėgimą pradėjusių sportinin kų,
o po trečiosios bėgimo dienos A. Ard-
zijauskas, nubėgęs 195 mylias, buvo
penktoje vietoje.

10 dienų ultramaratono bėgi kams
gamta antros bėgimo paros metu pa-
teikė ne visai malonių staigmenų.
Oro sąlygos bėgti buvo nepavydėti-
nos – lietus pylė kaip iš kibiro ir ilgų
laiką nerimo stiprus vėjas. 

A. Ardzijauskas alinančioje bė-
gimo trasoje jau ne vienas lietuvis – jis
šiose varžybose sulaukė New Yorke gy-
venančio keturiskart šio unikalaus
bėgimo nugalėtojo bei rekordininko
Rimo Jakelaičio. Rimas, paskutinę
minutę sužinojęs, kad 10 parų bėgime
dalyvauja A. Ardzijauskas, nuspren dė
dalyvauti 6 parų bėgime (jis pra sidėjo
balandžio 23 d.).

Beje, 49 metų amžiaus R. Jakelai-
 tis praėjusiais metais per 10 dienų
nu bėgęs 653 mylias laimėjo šį New Yor-
ko ultramaratoną. 

Dabar kartu su 50 bėgikų, bėga ir
vienas kitą palaiko du skirtingose dis-
tancijose rungty niaujantys lietuviai.
Tikimės, kad abu jie balandžio 29 d.
sėkmingai pa sieks bėgimo finišą.

Praėjusių metų vasarą 42 metų
Vilniaus apskrities priešgaisrinės gel-
 bėjimo valdybos ugniagesys A. Ard-
zijauskas du mėnesius bėgdamas nuo
Los Angeles iki New Yorko įgy vendino
savo amerikietišką svajonę – tapo pir-

Kantatos ,,Dainuojanti revoliucija” premjera LA buvo įspūdinga. Kęsto Kazlausko nuotr.

Ši kantata – istorijos pamoka. Ši kantata – dovana vi-
siems lietuviams. 

Prie suaugusiųjų atliekamos kan tatos prisijungė  ir vai-
kų choras, vadovaujamas Viktoro Ralio. Vaikai padainavo
ir porą kitų dainų. 

Mylimas vadovas Kęstutis choristų buvo pagerbtas ne-
tikėta dovana – chorvedžiui ant pečių buvo uždėti ...ange-

lo sparnai. Jis nenusiėmė jų diriguodamas paskutinę dai-
ną „Mū sų dienos kaip šventė”.

Koncerto organiztoriai ir choristai labai dėkingi akom-
paniatorei Sonya Belousovai ir pranešėjai Jus tinai Braz-
džionienei.

„Los Angelai” pasiruošę skrydžiui!

Loreta Vaicekauskienė, Daiva Litvinskaitė, Giedrius Subačius su Lietuvos kultūros kurso klausytojais studentais.

L. Vaicekauskienės paskai tos PLB Lituanistikos katedroje Čikagoje

Loreta Vaicekauskienė

Aidas Ardzijauskas
vėl bėga 

Amerikos keliais


