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Netekome partizano 
Vytauto Balsio-Uosio – 8 psl.
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Taktiškumas – tai sugebėjimas apibūdinti kitus taip, kaip jie mato patys save – Abraham Lincoln

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 113 dienų

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijo-
je (LŠSI) kreipėsi į Lietuvos va-
dovus siūlydama įgyvendinti

prieš keletą metų kilusią idėją Vil-
niuje pastatyti paminklą Preziden-
tui Antanui Smetonai. Lietuvos Res-
publikos Prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei, Seimo pirmininkui Vik-
torui Pranckiečiui, ministrui pirmi-
ninkui Sauliui Skverneliui ir Vilniaus
miesto merui (juo sekmadenį per-
rinktas Remigijus Šimašius) adre-
suotame Kreipimesi, kurį pasirašė
LŠSI vadas Julius Rūtenis Butkus,
primenama, kad ,,dar 2015 metais
patvirtintoje Atkurtos valstybės 100-
mečio programoje buvo numatyta
pastatyti paminklą Vilniuje, Odminių
skvere, Pirmajam valstybės prezi-
dentui Antanui Smetonai”. Kreipi-
mesi pažymima, kad projektas ne-
buvo įgyvendintas (pritrūkus lėšų ar
bijantis politinių ginčų) ir siūloma prie
šios idėjos grįžti.

,,Šį kartą siūlytume savo ini-
ciatyvą, nes Prezidento Antano
Smetonos vardas išeivijoje simbo-
lizuoja Lietuvos Respubliką ir pir-
mąjį, sunkiausią valstybės kūrimo-
si etapą. Požiūris į pirmąjį Prezidentą
išeivijoje daug nuosaikesnis nei
Lietuvoje, ir prie jo paminklo mielai

prisidėtų dauguma išeivijos orga-
nizacijų Amerikoje, daug išeivių.
Toks paminklas Vilniuje būtinas,
nes sostinėje (dėl jos istorinio liki-
mo) akivaizdžiai trūksta Lietuvos
valstybę simbolizuojančių akcen-
tų.

Išeivija aktyviai jau dalyvavo
remiant ‘Laisvės kario’ paminklą
Kaune, ir 2018 metų pradžioje iš-
eivijos sutelktos lėšos Kauno pro-
jektui bemaž prilygsta kuklaus,
bet gražaus paminklo Antanui
Smetonai biudžetui. Paminklas
Vilniuje galėtų iškilti dar šiais, 2019
metais.

Ši išeivijos dovana Lietuvai
būtų gražiu tautos vientisumo, toli
nuo Tėvynės gyvenančių lietuvių
nuoširdumo simboliu. 

Kviečiame viso pasaulio lie-
tuvius, jų organizacijas, visus Lie-
tuvos draugus ir patriotus įgyven-
dinti šį kilnų ir prasmingą projek-
tą”, – sakoma LŠSI kreipimesi.

Paminklo Prezidentui A. Sme-
tonai, kuris buvo ir šaulys, idėja pri-
statyta kovo 10 dieną Čikagoje vy-
kusiame LŠSI renginyje. Apie jį
plačiau skaitykite 4 psl.

,,Draugo” inf.

Išeivijos šauliai kviečia statyti paminklą A. Smetonai

Prezidento A. Smetonos paminklo Vilniuje projektas.
Autorius – skulptorius Antanas Žukauskas. 

A. Žukausko nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kovo 18 dieną sukako lygiai 100 metų, kai Lietuvos karys
savanoris Pranas Eimutis (1897–1919) Kaune apgynė tuo-
met „Metropolio” viešbutyje apsistojusią iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų atvykusią santarvės misiją ir paaukojo savo gy-
vybę.

Ši sukaktis ir savanorio auka prisiminta Kauno įgu-
los karininkų ramovėje. Čia P. Eimučio 100-ųjų me-
tinių paminėjimą surengė Lietuvos kariuomenės

karių kūrėjų savanorių sąjunga, Šaulių sąjunga ir

Kauno įgulos karininkų ramovė. Buvo prisimintas
trumpas P. Eimučio gyvenimas, įvykiai Kaune prieš šim-
tą metų, kai gindamas į čia atvykusius amerikiečius ka-
rys savanoris paaukojo gyvybę. Į šį renginį atvyko ir P.
Eimučio atminimą pagerbė JAV ambasados Lietuvoje
ambasadorės Anne Hall pavaduotojas Marcus Micheli.

Ariogalos valsčiuje gimęs P. Eimutis Pirmojo pa-
saulinio karo metu drauge su pabėgėliais pasitraukė į
Rusiją, čia tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, 1917
metais baigė automobilininkų mokyklą Maskvoje, o dar
po metų sugrįžo į Lietuvą. 

– 2 psl.

Kas vyko Kaune prieš 100 metų... 
arba
jauno
savanorio
auka

Atminimo lenta P. Eimučiui prie
„Metropolio” viešbučio.Garbės sargyba prie savanorio Prano Eimučio kapo. Organizatorių nuotraukos 



Ką liudija 
,,Metropolio” sienos...

Istoriniai šaltiniai liudija, kad ši komisija 1919
m. kovą lankėsi Lietuvos frontuose ir domėjosi,
kuo gali padėti mūsų kariuomenei. Šios misijos na-
rius „Metropolyje” saugojo Kauno komendantūros
mokomosios komandos kareivių Garbės sargyba.
1919 m. kovo 18-osios rytą P. Eimutis su kareiviu J.
Stramaičiu stojo sargybon prie ,,Metropolio” vieš-

bučio durų. 
Tą dieną prie

viešbučio ėmė rinktis
revoliucingos, nepa-
isančios karinės
drausmės vokiečių ka-
reivių tarybos ,,Sol-
datenrat” kareiviai.
Jie, skanduodami
amerikiečius įžei-
džiančius žodžius,
reiškė nepasitenkini-
mą atgimstančios Lie-
tuvos veiksmais už-
sienio politikos srity-
je, nuplėšė nuo ,,Met-
ropolio” sienos  misi-
ją sveikinan tį plakatą,
sudegino JAV vėliavą. 

Apie 3 val. po pie-
tų, kai JAV komisijos
narių nebuvo viešbu-
tyje, prie ,,Metropo-
lio” priartėjo apie 50
vokiečių kareivių ir
automobilis. Iš jo iš-
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Nuo 1919 m. sausio mėnesio jis buvo Lietuvos ka-

riuomenės savanoris, paskirtas į Kauno komen-
dantūros mokomąją kuopą, kuriai tada vadovavo ka-
rininkas Jurgis Bobelis, ilgamečio VLIK’o vadovo Ka-
zio Bobelio tėvas. Tuo metu nepriklausomybę pa-
skelbusioje Lietuvoje pradėjo lankytis įvairios už-
sienio šalių misijos. Viena pirmųjų tokių misijų buvo
iš JAV atvykusi Amerikos maitinimo komisija, kuri
Kaune apsistojo ,,Metropolio” viešbutyje. 

Paminėta savanorio žūties 100 metų sukaktis.  Organizatorių nuotraukos 

Kauno įgulos karininkų ramovės svečių knygoje pasirašo JAV ambasadorės Lietuvoje pa-
vaduotojas M. Micheli.

šokęs vienas vokiečių seržantas jėga norėjo patekti
į viešbutį, tačiau įėjimą saugoję lietuviai kariai prieš
duris sukryžiavo šautuvus ir užtvėrė įėjimą. Vokietis
pastūmė P. Eimutį, šis kilstelėjo šautuvą, o tada ser-
žantas du kartus šovė iš savo revolverio į lietuvį ir
jis žuvo. Jis tapo pirmuoju žuvusiu Lietuvos sava-
noriu.

Kai ši žinia pasiekė lietuvių komendantūrą, keli
jos karininkai kartu su kareiviais nubėgo prie
,,Metropolio”, kur lietuviai stengėsi apsupti vokie-
čių kareivius, kad nepabėgtų P. Eimučio žudikai. Lie-
tuvių karininkai suėmė žudiką ir nuvedė į komen-
dantūrą.  Vokiečių   karo vadovybei reikalaujant ir
pažadėjus jį nubausti, jis buvo atiduotas vokie-
čiams.

P. Eimutis buvo pašarvotas Įgulos bažnyčioje,
karstas su kario palaikais buvo apdengtas Lietuvos
ir JAV vėliavomis, o vainikus į senąsias miesto ka-
pines, kur tada buvo palaidotas P. Eimutis, nešė JAV
ir Prancūzijos misijos, vokiečių karinės vadovybės,
Lietuvos valstybės tarybos, ministrų kabineto, ka-
riuomenės, visuomenės atstovai, lydėjo karinis or-
kestras, raiteliai su žirgais, minios žmonių. 

Garbingas 
tarnystės pavyzdys

JAV kongreso narys J. Hollister, tuomet buvęs
Komisijos narys, ne kartą savo laiškuose vėliau ap-
gailestavo dėl savanorio žūties ginant misiją ir Lie-
tuvos kareivį pateikė kaip garbingos tarnystės savo
šaliai pavyzdį. Būtent Prano Eimučio žūtis ir kitų ka-
rių pasiryžimas sutrukdė vokiečiams pasikėsinti į
Amerikos komisiją.

1923 m. už drąsą ir pasiaukojimą P. Eimutis ap-
dovanotas 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu (po
mirties). 1927 m. Prano Eimučio vardu pavadintas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
(LKKSS) Kauno skyrius, kurio nariai prižiūrėjo jo
kapą, žūties vietą. 1959 m. panaikinus senąsias
miesto kapines, P. Eimučio palaikai buvo perlaido-
ti Eigulių kapinėse. 

1928 m. Lietuvos karo invalidų Vyčių brolija iš-
leido keturių atvirukų seriją su pirmųjų Nepri-
klausomybės kovose žuvusių karių atvaizdais. Vie-
nas atvirukas buvo paskirtas P. Eimučiui.

1924 m. jo vardu buvo pavadinta gatvė, bet so-
vietmečiu, 1946 metais šis pavadinimas buvo pa-
naikintas.  2003-aisiais Kauno senamiestyje J. Jab-
lons kio gatvės dalis pavadinta Prano Eimučio var-
du.

Dar 1934 metų kovo 18 dieną, minint P. Eimučio
žuvimo 15-ąsias metines, prie „Metropolio” viešbu-
čio pagrindinio fasado durų buvo pritvirtinta juodo
marmuro atminimo lenta, bet sovietmečiu ji buvo nu-
kabinta. 1990 metų kovo 18-ąją memorialinė lenta su
bareljefu skulptoriaus Algimanto Šlapiko buvo at-
kurta ir vėl atidengta prie įėjimo į „Metropolio” res-
toraną Laisvės alėjoje. Joje įrašyta: „Čia 1919 03 18
garbingai žuvo Kauno komendantūros kareivis Pra-
nas Eimutis gindamas Jungtinių Amerikos Valstijų
misiją”.

1999 metais Kauno jaunimo mokykla buvo pa-
vadinta žuvusio savanorio vardu. Prieš dešimtmetį
minint Prano Eimučio žūties ir Lietuvos kariuo-
menės 90-ąsias metines, prie mokyklos buvo pasta-
tytas paminklinis akmuo, parengta paroda.

Kas vyko Kaune prieš 100 metų... 
arba jauno savanorio auka



Amerikoje kovo mėnuo yra skirtas moterų is-
torijai, 1911 m. prasidėjęs Moterų diena. Vė-
liau, nuo 1982 m., ta diena tapo Moterų is-
torijos savaite, o nuo 1987 m. – Moterų is-
torijos mėnesiu. Moterų dienos ištakos sie-
kia dar Antikos laikus, kuomet tam tikrą
dieną Graikijoje moterys iš savo vyrų reika-
laudavo ypatingo dėmesio ir dėl jų tą dieną
turėdavo būti nutraukiami netgi karai, kad
kariai galėtų būti su savo moterimis.

Dabartinė Moters diena pradėta švęsti po to, kai
1910 m. kovo 8 d. Kopenhagoje vykusioje tarp-
tautinėje moterų konferencijoje aktyvi moterų

teisių gynėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną die-
ną skirti moterų kovai už laisvę ir lygias teises. 1911
m. kovo 8 d. pirmą kartą Tarptautinė moters diena
buvo minima Danijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Vo-
kietijoje. Ypač daug dėmesio šiai šventei buvo ski-
riama Tarybų Sąjungoje, kur po bolševikų revoliu-
cijos feministinių pažiūrų Aleksandra Kolontaj įkal-
bėjo Leniną, kad ši diena būtų paskelbta valstybine
švente. Tarybų Sąjungos laikotarpiu ši šventė pabrėžė
dirbančios moters heroiškumą.

Nors pagarba moteriai pamažu plito, prievarta
ir smurtas prieš moteris pasaulyje tęsėsi ir pagaliau
susilaukė civilizuoto pasaulio dėmesio. Lapkričio 25
d. minima Tarptautinė kovos su moterų prievarta die-
na. Ši diena pradėta minėti po 1961 m., kai Domini-
kos Respublikos diktatoriaus Rafael Trujillo įsaky-
mu buvo nužudytos trys seserys – Maria Teresa, Mi-
nerva ir Patricia Mirabal – už tai, kad aktyviai kišosi
į politiką. 1999 m. Jungtinių Tautų Organizacija  lapk-
ričio 25-ąją paskelbė Tarptautine kovos su moterų
prievarta diena.

Šios dienos tikslas yra paskatinti visuomenės su-
pratimą, kad moterys visame pasaulyje patiria prie-
vartą ne tik namuose, bet ir už jų ribų. Lietuvos dar-
bo biržos svetainėje www.ldb.lt  buvo išvardinta ke-
letas mitų ir faktų apie smurtą prieš moteris. 

Mitas: Egzistuoja tik fizinis smurtas prieš moteris
šeimoje. Faktas: Smurtas yra įvairių rūšių: fizinis, sek-
sualinis, psichologinis ir ekonominis. Pirmiausia pa-
sireiškia psichologinis smurtas (kritikavimas, ap-
rėkimas, įžeidinėjimas, žeminimas ir pan.), kurį lydi
įvairaus sunkumo agresyvūs fiziniai veiksmai, vė-
liau neretai peraugantys į seksualinį, ekonominį
smurtą.  

Mitas: Moteris provokuoja smurtą ir yra jo nu-

sipelniusi. Faktas: Skriaudėjas visada ras pateisini-
mų savo veiksmams, nepriklausomai nuo aukos el-
gesio. Tačiau net ir turėdamas pagrindo pykti, jis ne-
turi teisės pykčio išlieti smurtiniais veiksmais. 

Mitas: Smurtas šeimoje būdingas neišsilavinu-
siems ir vargingiems žmonėms. Faktas: Smurtas
gali vykti bet kurioje socialinėje grupėje, nepri-
klausomai nuo išsilavinimo lygio ir pajamų. Smur-
tautojai gali užimti labai atsakingas pareigas, turė-
ti didelių pajamų, sėkmingai užsiimti verslu.

Mitas: Smurtautojus galima lengvai atpažinti, nes
jie agresyviai elgiasi ir su kitais žmonėmis. Faktas:
Dauguma smurtautojų gali kontroliuoti savo elgesį
ir supranta, kada būti agresyviais, o kada ne. Jie gali
liautis rodyti agresyvumą, kai yra liudininkų, arba
gali nebūti agresyvūs darbe, policijoje, teisme. Jie
tarp savo kaimynų ir kolegų gali turėti mylinčio tėvo
ir vyro reputaciją.

Mitas: Smurtautojai nėra mylintys vyrai ir par-
tneriai. Faktas: Sunku sugretinti ,,meilės” ir ,,žiau-
raus elgesio” reikšmes. Tačiau smurtautojai ne vi-
sada yra labai žiaurūs. Jie gali būti labai atidūs, rū-
pestingi, ypač po smurto aktų, labai atsiprašinėti, įti-
kinėti, kad tai daugiau nepasikartos ir kitą dieną po
smurto dovanoti gėles, saldainius ar šampaną. Jie
manipuliuoja meile, kad galėtų išlaikyti moterį. 

Mitas: Beprasmiška kovoti su buitiniu smurtu.
Smurtas egzistavo visur ir visada. Faktas: Smurtas
prieš moteris egzistuoja nuo senų senovės. Tačiau
smurtas šeimoje nėra universalus reiškinys. Jis la-
biausiai priklauso nuo visuomenės požiūrio, kuri to-
leruoja smurtą arba ne.

Marytė Gustainienė ,,XXI amžiaus” priede ,,Pro
vita” apie gyvybės apsaugą (2005.06.10) aiškina, kad
smurto šeimoje socialinės šaknys kyla iš patriar-
chalinio šeimos modelio, kuris pabrėžia vyro auto-
ritetą moters atžvilgiu. Tai sukuria ypatingą vyro ga-
lios giminėje statusą ir žmonų, dukterų, motinų ir
visų moterų pavaldumo poziciją. ,,Antikos mąsty-

tojai, išreiškę savo požiūrį į mo-
terį, pagrindė ilgalaikę moters
nevisavertiškumo nuostatą. Pla-
tonas vertino moterį kaip nepri-
lygstančią vyrui protu ir dorybė-
mis, todėl sakė, kad vyras turi mo-
terį kontroliuoti. Ankstyvaisiais
viduramžiais labai išryškėjo pa-
nieka moters kūnui. Buvo teigia-
ma, kad moteris yra nuodėminga,
niekinga, ji esanti žavėtoja, kerė-

toja, burtininkė, ragana, pasmerk ta mirčiai ant lau-
žo. Vienuolynai tapo moters prieglobsčiu, kur ji ga-
lėjo atsidėti sielos gyvenimui, kur jos nepasiekė vy-
riškojo pasaulio panieka ir smurtas”, – dėstė  KTU
sociologijos I kurso magistrantė.

Toliau ji aiškino, kad modernioje visuomenėje
moters vaidmuo yra dar labiau nuvertinamas. Mo-
terys net parduodamos vergijon, mušamos, žudomos.
Tokie konfliktai ypač dažni šeimose, kuriose mote-
rys gyvena nesusituokusios su partneriais. Alko-
holizmas, narkomanija yra šeimos darnos priešai.
Smurtą padidina neištikimybės atvejai, nepagarba
moteriai. Moterims vedybos dažnai sukelia daug iš-
gyvenimų, depresijų, fobijų, nes jos šeimose patiria
smurtą ir prievartą. Nelaimingas santuokinis gy-
venimas pastūmėja moteris prie savižudybių, alko-
holio, narkotikų. Religijos įtakos ji neminėjo, bet kai
kurios jų ne tik pro pirštus žiūri į paplitusį smurtą
prieš moteris, bet jį net puoselėja.

Skriaudžiamos moterys vengia ieškoti pagalbos,
nes baiminasi nepalankios visuomenės nuomonės,
bijo vienatvės, nenori įskaudinti artimųjų. Jos
mano, kad pasiskundusios sulauks dar didesnio
smurto. Visuomenė vis dar mano, kad pagalbos ieš-
kojimas yra silpnumo požymis, tačiau toks požiūris
yra klaidingas. Reikia noro keisti savo gyvenimo ko-
kybę. Kartais tam pasiryžti trūksta artimųjų palai-
kymo, informacijos, kur galima tokios pagalbos
ieškoti. Viename Lietuvos tinklalapyje lankytojai ska-
tinami nebūti abejingais šiai problemai. Jie skati-
nami  palaikyti tuos, kuriems reikia pagalbos. ,,Ne-
leiskime įsitvirtinti mūsų šalyje ‘smurto toleranci-
jos’ kultūrai”.

Įdomiu sutapimu 2018 m. Nobelio taikos premi-
jos laimėtojai buvo du kovotojai su lytiniu smurtu:
Congo gydytojas Denis Muskwege ir kurdų aktyvistė
Nadia  Murad.  Premijos  jiems buvo įteiktos gruo-
džio 10 d. Oslo mieste, dalyvaujant Norvegijos ka-
raliui.
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Moterų diena
ir... smurtas
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 3 d., sekmadienį, pasibaigus Kaziuko mugės šur-
muliui, Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemonte kelių
organizacijų atstovai susirinko pasitarti, kaip šią va-
sarą pažymėti Baltijos kelio 30-metį. 

Posėdyje dalyvavo Robertas Vitas, Jonas Platakis,
Rima Žiūraitis, Julius R. Butkus, Audronė Ki-
žytė, Algimantas Barniškis, Antanas Rašymas,

Saulius Kuprys, Svajonė Kerelytė, Danutė Bartulienė
ir Regina Butkus, Baltijos kelio 30-mečio minėjimo
organizacinio komiteto pirmininkė.

Pradėdama posėdį pirmininkė pristatė organi-
zacinio komiteto sudėtį: LR gen. konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius, Juozas Polikaitis, R. Vitas, J.
Platakis, S. Kerelytė, Rima Binder, Arvydas Renec-
kis, S. Kuprys, A. Barniškis, Giedrius Bikulčius, J.
R. Butkus ir R. Butkus.

Apie jau atliktus darbus kalbėjo J. Platakis. Jis
sakė, kad svarbiausias uždavinys – išrinkti vietą, kur
vyks renginys. Buvo numatyti keli variantai, bet
linkstama prie Buckingham Fountain, kuris yra
Grant Park Čikagos centre (301 S. Columbus Dr., Chi-
cago, IL 60605). Numatyta data – rugpiūčio 25-oji, sek-
madienis, 2 val. p. p. Tuo pačiu bus paminėtas ir Rib-
bentropo-Molotovo paktas – Juodojo kaspino diena.
Įvairiuose renginiuose, taip pat ir Kaziuko mugėje,
jau pradėtos rinkti lėšos šiam renginiui. Numatoma
prašyti Lietuvių Fondo, Lietuvių Bendruomenės apy-
gardų ir apylinkių, taip pat kitų lietuviškų organi-
zacijų paramos, kad renginys būtų vieningas ir vi-
sos organizacijos jaustųsi dalyvėmis. Pranešimuo-
se bus skelbiami organizacijų logo. ,,Draugas”, beje,
yra informacinis renginio rėmėjas.

S. Kerelytė apibūdino finansinę padėtį. Buvo nu-

Po 30 metų susikibkime rankomis Čikagoje

matyta apytikrė sąmata. Išlaidos apima mokestį už
vietą, marškinėlių, lipdukų, reklaminių plakatų,
lankstinukų ir – galbūt – simbolinių Baltijos kelio
apyrankių gamyba. 

Dr. R. Vitas apsiėmė paruošti prašymą Lietuvių
Fondui dėl finansinės paramos. Aukos ir toliau bus
renkamos įvairiais būdais. R. Žiūraitis skleis infor-
maciją internetu ir per Baltic Way FB, kai tik J. Pla-
takis galutinai suderins renginio vietą.

Svarstyta, koks kiekvieno galėtų būti įnašas, kad
renginys kuo sklandžiau praeitų. Adv. S. Kuprys sakė
turįs ryšių su valstijos vadovaujančiais asmenimis
ir pagal galimybes stengsis pakviesti į renginį kuo

daugiau svečių. Kad sklandžiai vyktų Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos himnų giedojimas, pasirūpins A. Bar-
niškis ir R. Žiūraitis. Apie marškinėlių ir kitos at-
ributikos gaminimo galimybes pasidomės visi ko-
miteto nariai ir kitame susirinkime bus aptarti re-
zultatai. Iki gegužės 15 d. reikės apsispręsti, kur ir ką
gaminti.

Kitas susirinkimas numatomas balandžio 7 d.,
sekmadienį, 1 val. p. p. PLC  arba Jaunimo centre.

Parengta pagal Baltijos kelio 30-mečio minėjimo organiza-
cinio komiteto pirmininkės R. Butkus pateiktą posėdžio pro-
tokolą.

Posėdyje tartasi, kaip įdomiau ir vieningiau paminėti Baltijos kelio jubiliejų.  A. Kižytės nuotr.
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Kovo 10 d. Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)
Vytauto Didžiojo  rinktinė pakvietė į renginį, skirtą Lie-
tuvos šaulių sąjungos (LŠS) įkūrėjo Vlado Putvinskio-
Pūtvio 90-osioms mirties metinėms paminėti.

Renginys prasidėjo 11 val. r. kun. Jauniaus Kelp-
šo aukojamomis šv. Mišiomis Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje, kviečiant apsigink-

lavus Dievo žodžiu visiškai pasitikėti Jėzaus atnešta
pergale ant kryžiaus. Ir įspėjant – palikus Dievą nuo-
šalyje, neįmanoma vairuoti istorijos vien materia-
liomis struktūromis. Šv. Mišių metu šauliai dalyvavo
iškilmingoje vėliavų rikiuotėje, vėliau renginys buvo
tęsiamas Šaulių namuose, kur, prasidėjus iškilmin-
gajai renginio daliai, LŠSI vėliavnešiai įnešė į salę
Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos Respublikos bei
LŠSI vėliavas. Sugiedojus JAV ir Lietuvos himnus, ty-
los minute buvo pagerbti žuvusieji už Tėvynę bei kuo-
pų nariai, kurių jau nebėra tarp mūsų.

Pranešimą apie LŠSI įkūrėją V. Putvinskį-Pūtvį
skaitė iškilmingąją minėjimo dalį vedęs Vytauto Di-
džiojo šaulių rinktinės vadas Linas Marganavičius:
„Šiandien mes minime Lietuvos šaulių sąjungos
įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio 90-ąsias mirties
metines. Paskutinieji jo žodžiai buvo ‘Ne fiziškai ser-
gu, bet sergu dėl to, kad negaliu dirbti tautos idėjos
darbo...’ V. Putvinskis buvo dvarininkas, visuomenės
ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žuvinin-
kystės pradininkas Lietuvoje. 1919 m. kartu su ben-
draminčiais įkūręs Lietuvos šaulių sąjungą, buvo jos
pirmininkas. V. Putvinskio subrandinta valstybinio-
tautinio šauliškumo ideologijos forma, įgyvendinta
per Lietuvos šaulių sąjungą, gyvuoja šiandien, gy-
vuos ir ateityje. Tai puikiai įrodo ir už Atlanto vei-
kiančios šaulių rinktinės išeivijoje, ir galime pasi-
džiaugti, kad prie šaulių veiklos jungiasi vis daugiau
savanorių. Šiandien Šaulio priesaiką duos jauniau-
sias Vytauto Didžiojo rinktinės šaulys Deimantas Gi-
lys ir šaulė Auksuolė Marciulevičienė”.

Išklausius priesaiką duodančius šaulius, svei-
kinimo žodį tarė LŠSI vadas Julius Rūtenis Butkus
ir LŠSI vado sekretorė Roma Bikulčienė, kuri per-
skaitė sveikinimus, gautus iš LŠS vado plk. ltn. Gin-
taro Koryznos ir LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo
prezidento Stasio Ignatavičiaus. Minint „Baltijos” jūrų
šaulių kuopos 10-metį, Šaulių žvaigždės medaliais
buvo apdovanoti šios kuopos šauliai, o Šaulių žvaigž-
dės ordinu – Baltijos jūrų šaulių kuopos vadė Regina
Butkus. Renginio svečias prof. Antanas Adomėnas, iš-
reikšdamas pagarbą šauliams, Nepriklausomą Lie-
tuvą lygino su medžio šaknimis, o sveiko medžio ša-
kas – su  Vytauto Didžiojo šaulių rinktine išeivijoje. 

„Baltijos” jūrų šaulių kuopos šaulys Ernestas Lu-
koševičius pristatė paminklo Prezidentui Antanui
Smetonai projektą Vilniuje ir supažindino su skulp-
toriaus Antano Žukausko projektu bei perskaitė
LŠSI kreipimąsi į Lietuvos valstybines institucijas.
„Kadangi 2019 metus Seimas yra paskelbęs Lietuvos
šaulių sąjungos metais bei Lietuvos tarybos pirmi-
ninko,  Prezidento Antano Smetonos metais, LŠSI nu-
tarė palaikyti idėją pastatyti Vilniuje paminklą Pre-

STASYS IGNATAVIČIUS

Prieš 65-erius metus, 1954 m. kovo 7 d., minint Lie-
tuvos šaulių sąjungos (LŠS) įkūrėjo, ideologo ir
pirmojo viršininko Vlado Putvinskio mirties 25-
ąsias metines, buvęs LŠS viršininkas plk. Mykolas Kal-
mantas Tėvynės mylėtojų draugijos 2-os kuopos Či-
kagos Lietuvių auditorijoje organizuotame minėji-
me iniciatyvinės grupės vardu susirinkusiems bu-
vusiems šauliams ir visuomenei (renginyje dalyva-
vo per 100 tautiečių) viešai paskelbė apie šaulių or-
ganizacijos atkūrimą Lietuvos šaulių sąjungos trem-
tyje (dabar LŠS išeivijoje) vardu. 1954 m. kovo 7 d.
ir tapo LŠS išeivijoje atkūrimo data. 

1954m. kovo 7 d. organizacinis atkūrėjų
branduolys (Aleksandras Mantautas,

Sofija Pūtvytė-Mantautienė, Vaidievutis Andrius
Mantautas, plk. Mykolas Kalmantas, Eugenija
Klupšienė, Alfas Valatkaitis, Rapolas Skipitis, gen.
Kazys Musteikis, Ona Pūtvytė-Tercijonienė, dr.

Vincas Tercijonas, dr. Vanda Daugirdaitė-Sruo-
gienė ir kiti), kaip laikinoji organizacinė sąjungos
vadovybė, pradėjo ieškoti kito pavadinimo. Pra-
džioje organizacinis atkūrėjų branduolys pasiva-
dino LŠST Laikinąja organizacine centro valdyba,
bet daugumai šaulių pageidaujant, buvo priimtas
terminas LŠST Laikinoji centro valdyba, ir šis ter-
minas įsigalėjo nuo 1954 m. birželio 1 d. 1958 m. lie-
pos 5 d. Čikagoje, Jaunimo centre, vykusiame
LŠST dalinių atstovų suvažiavime buvo išrinkta ofi-
cialioji LŠST Centro valdyba. Jos tikslas – eiti lai-
ki no organizacinio centro pareigas, išju dinant
šaulių veikimą laisvųjų vakarų kraštuose, – visų
pirma JAV ir Kanadoje, – paruošiant idėjines gai-
res ateities darbui, parūpinant ideologines me-
džiagas besisteigiantiems vienetams, sutvarkant
šaulių santykius su atitinkamomis visuomenės ir
Vyriausybės institucijomis ir sušaukiant visuoti-
nį sąjungos atstovų suvažiavimą, kuris perims
vairą, išrinkdamas pastovią valdybą, priimdamas
sąjungos statutą etc. 

Lietuvos įgaliotam ministeriui Washingtone
Povilui Žadeikiui nuoširdžiai pritarus ir padėjus,

Su gimtadieniu, išeivijos Broliai ir Sesės

Čikagoje paminėtos V. Putvinskio-Pūtvio 90-osios mirties metinės

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijoje Šaulių namuose subūrė į renginį, skirtą Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio 90–osioms mirties metinėms paminėti.
Ž. Gurauskienės nuotraukos

zidentui, šauliui Antanui Smetonai. Tai būtų labai tau-
ri, prasminga ir patriotinė iniciatyva, prie kurios ga-
lėtų prisidėti visa išeivija”, – tikino E. Lukoševičius.
Išvardijęs A. Smetonos nuopelnus Lietuvai ir Šaulių
sąjungai jis pabrėžė, kad paminklas Vilniuje turėtų
gilią istorinę prasmę bei paminėjo, kad A. Smetonos
paminklo statymas įgyvendinamas su Vyčio paramos
fondu, kuris garbingai atlieka jam patikėtą misiją. 

LŠSI vėliavnešiams išnešus vėliavas buvo baig-
ta iškilmingoji minėjimo dalis ir meninės renginio
dalies vedėja bei organizatorė Rasa Marganavičienė,
vilkėjusi tautiniais motyvais puoštą kostiumą, kurį
sukūrė lietuvė dizainerė Auksuolė Marciulevičienė,

visus pakvietė į meninę renginio programos dalį, ją
pradėjusi savo kūrybos eilėmis apie Tėvynę, ilgesį,
meilę... 

Vėliau, prisimenant Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną, savo kūrybos eiles skaitė šauliai Ire-
na Šalaviejienė, Zenonas Gailius ir Irena Valaitienė,
o švieslentėje keičiantis Lietuvos vaizdams, renginio
dalyvius žavėjo įspūdingą muzikinę programą atli-
kusios solistės Danguolė Žibkutė-Pažemeckienė ir Gi-
lija Krūmaitienė. 

Renginio organizatoriai – Rasa ir Linas Marga-
navičiai, vaišes renginio svečiams ruošė Vytauto Di-
džiojo rinktinės šaulės. 

Meninės renginio dalies vedėja bei organizatorė Rasa
Marganavičienė (v.) su solistėmis Gilija Krūmaitiene (k.) ir
Danguole Žibkutė-Pažemeckiene.

Šaulys Ernestas Lukoševičius pristatė paminklo A. Smeto-
nai projektą.
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SKAUT YBĖS KELIAS

PS. FIL. RIMA LINTAKAITĖ

„Živilės” draugovės skautės daug valandų praleido pla-
nuodamos, ruošdamos ir dalyvaudamos šių metų Ka-
ziuko mugėje  Pasaulio lietuvių centre,  Lemont, IL. Se-
sės planavo žaidimus (me timą ir kėg-
liavimą) atsižvelgdamos į jų populiaru-
mą. „BOO-gėje” praėjusį spalį (joje  skau-
tai veda žaidimus vaikams po lietuviškos
mokyklos „Halloween” tema). Živilie-
tėms tuomet pasisekė, bet jos žinojo, kad
turės iš naujo pergalvoti žaidimus, kad
galėtų užsidirbti daugiau pinigų, ir per-
dirbti jau turimus daiktus, kad nereikė-
tų pirkti naujų. Jos nutarė prašyti žmo-
nių paaukoti žaislų, saldainių ir kitų
reikmenų, reikalingų mugės žaidimams.

Šeštadienį, prieš ir po sueigos, sesės
ruošė  savo žaidimus sekmadienio
mugei. Kai kurios šeštadienio rytą

ir po sueigos dar padėjo ruošti Aušros
Vartų-Kernavės tunto loteriją. Kitos
nutarė savanoriauti per Mišias mugės
rytą ir dalyvavo repeticijoje šeštadienį.
Buvo labai sėkminga diena!

Sekmadienį trys živilietės Mišiose
griežė smuiku, viena giedojo, o kitos da-
lyvavo Mišiose. Skautų šūkis yra „Die-
vui, Tėvynei ir artimui”, ir Kaziuko mu-
gės dieną sesės tikrai visas tris dalis iš-
pildė. 

Kaziuko mugėje „Živilės” draugovei
nepasisekė užsidirbti daug pinigų. Tad ir
paklausiau sesių – kodėl? Na, tiesiog
nepasisekė. Gal todėl, kad jų stalas buvo
kampe, kad mugėje  buvo  labai daug pa-
 siūlos ir  nedaug atėjo vaikų ir t. t. Tačiau
paklaustos apie renginį, sesės pasakė nuostabius da-
lykus apie tai, ką jos išmoko per šią mugę.

Sesė Simona: Aš supratau, kad ta pati idėja (tas
pats žaidimas) nebūtinai pritrauks tiek pat vaikų skir-
tinguose renginiuose.

LCV-ba išsiaiškino rūpimus klausimus su atitin-
kamų JAV federalinės vyriausybės įstaigų atsto-
vais, ir, gavusi patarimų tiek iš ministerio, tiek iš
gražaus būrio amerikiečių draugų, kompetentin-
gų šiais klausimais, pagal tuos patarimus sudarė
pirmojo JAV lietuvių šaulių klubo (Čikagoje) tai-
sykles. 1955 m. sausio 26 d. Čikagos šaulių klubas
ta po inkorporuotas Illinois Valstybės sek retoriaus
įstaigoje, patiektąsias jam taisykles priimant su la-
bai mažais pakeitimais. Tą pačią dieną gautas ir ofi-
cialus inkorporavimo pažymėjimas (charter), pa-
sirašytas minėtojo Illinois valstybės sekretoriaus
Charles F. Carpentier. 

Tarp kitų dalykų šis pažymėjimas šaulius
įgalino „... steigti šios organizacijos (t. y., šaulių)
skyrius; steigti, remti ir stiprinti jau esančias
vaidinimo kuopeles, chorus, orkestrus, ansamblius,
sporto komandas, vakarinius kursus įvairiose lie-
tuviškojo meno (art) šakose ir kitokiais būdais vyk-
dyti lietuvių tautinę, kultūrinę ir visuomeninę veik-
lą; informuoti JAV spaudą ir radiją apie Lietuvos
laisvinimo iš komunizmo jungo reikalus, siųsti pe-
ticijas Vyriausybei ir kitoms svarbioms JAV ins-
titucijoms; įgyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį tur-
tą; steigti ir įsigyti garbės ženklus, vėliavas, uni-
formas, sporto ir kitokius įrankius; kiek tai gali-
ma, atitinkamoms šio krašto institucijos leidžiant
ruošti pirmosios pagalbos, apsaugos (civil defense)
ir karinio parengimo kursus”.

Apie klubo tikslus tose pačiose oficialiai už-
registruotose taisyklėse buvo sakoma: „Stengtis at-
gaivinti Lietuvos Nepriklausomybę; stengtis at-
gaivinti Šaulių sąjungą Nepriklausomoje Lietuvoje;
siekti vienybės ir tautinio susipratimo lietuvių tar-
pe; išlaikyti lietuviškąjį jaunimą fiziškai ir mora-
liškai stiprų ir jį aktyviai įjungti į Lietuvos lais-
vinimo darbą; išlaikyti lietuviškojo jaunimo tarpe
meilę ir pagarbą savajai kilmei ir kalbai; skatinti
lietuvių tarpe geresnį šio Krašto (t.y. JAV) pažini-
mą ir meilę, ir lojalumą jo Konstitucijai ir Vėlia-
vai; aktyviai padėti JAV Vyriausybei, Atstovų Rū-
mams ir Senatui, teikiant reikalingas informaci-
jas jų įvairiems komitetams ir komisijoms; sąži-
ningai vykdyti krašto įstatymus; palaikyti kontaktą
su vietos organizacijomis, ypač su tomis, kurios
priešinasi komunizmui...”

Pagal šias taisykles Jungtinių   Amerikos
Valstybių teritorijoje pradėjo veikti trys šaulių vie-
netai: Čikagos šaulių klubas, Wisconsin šaulių klu-
bas ir Patersono šaulių grandis; jiems priklausė
apie 300 šaulių. Buvo daromi pasiruošimai steigti
vienetus ir kitose JAV vietovėse. Kanadoje veikė To-
ronto šaulių klubas, įsisteigęs dar anksčiau už či-
kagiškį ir tuo būdu tapęs pirmuoju šaulių viene-
tu tremtyje; kitas vienetas steigėsi Montrealyje.
Kiekviename krašte šauliai veikė laikydamiesi jo
įstatymų, prisitaikydami prie vietos sąlygų, bet kar-
tu derindami savo darbą su visos Šaulių sąjungos
ideologija ir koordinuodami jį su savo brolių ir se-
sių veikla kitur, Centro valdybai tarnaujant kaip
jungiamajam ryšiui.

Pagrindinės visos Lietuvos šaulių sąjungos
tremtyje darbo gairės buvo šios: remti Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenę ir būti jos nariais; remti visas
teigiamas pastangas Lietuvos išsilaisvinimui, ne-
svarbu, iš kur jos beateitų; savo vienetuose vykdyti
šaulišką programą, kurios pagrinde yra patrio-
tizmo ugdymas per Tėvynės gynimo dvasią ir fi-
zinis auklėjimas bei sportas; remti ir globoti jau-
nimą; atgaivinti šaulių Lietuvoje turėtas spaudos
talkas ir visokiais kitais būdais padėti lietuviška-
jai spaudai tremtyje; rūpintis tautos sveikata ir at-
sparumu ir kovoti dėl doros principų išlaikymo;
dirbti savitarpinės pagalbos srityje; kovoti su nu-
tautėjimo šmėkla, kurstant visų tautiečių širdyse
šventą namų židinio ugnį; palaikyti lietuviškas tra-
dicijas, papročius ir saugoti visą iš Tėvynės atsi-
vežtąjį lobyną; ir visa tai – prisimenant kenčiančią
Lietuvą ir kovojančius joje draugus, su tvirta vilti-
mi grįžti Tėvynėn ne tuščiomis rankomis, – buvo sa-
koma LŠST Laikinosios centro valdybos kreipi-
mesi.

Toli nuo Tėvynės simboliškai uždegdami šau-
liškus Joninių laužus išeivijos šauliai tvirtai tikėjo,
jog kančia ir vargas lietuvių tautos nepalauš ir ne-
sunaikins, bet užgrūdins kaip plieną ir padės su-
laukti laisvės ir laimės valandos. 

Stasys Ignatavičius – LŠS V. Putvinskio-Pūtvio
klubo prezidentas.

Živilietės Kaziuko mugėje

Sesė Vija: Aš supratau, kad kai naudoji purš-
kiamuosius dažus, reikia žinoti, į kurią pusę vėjas pu-
čia, kad neapipurkštum kitos sesės!

Sesė Amelia: Darbas lengvesnis, kai daugiau se-
sių dirba.

Mano nuomone, nesvarbu, kiek pinigų sesės už-
sidirbo Kaziuko mugėje, svarbiausia, kad joms
buvo smagu, kad jos dalyvavo su šypsena ir bent vie-
ną naują dalyką išmoko planuodamos ir vykdyda-
mos savo užduotis.

Mišių metu sesės Vija ir Kristutė nešė aukas.

Žaidimai paruošti – laukiame vaikų!

Jaunieji muzikantai, tarp kurių buvo ir trys živilietės, grojo per sekmadienines Mišias.

,,Živilės” draugovė Kaziuko mugėje Lemonte. R. Lintakaitės nuotraukos
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LORETA SUNGAILIENĖ

Kovo 15 d.Vilniaus rotušėje iškilmingai pristatytos de-
vynios 2018 metais į nacionalinį Sąvadą įrašytos
nematerialaus kultūros paveldo vertybės ir įteikti ser-
tifikatai jų saugotojams bei paraiškų teikėjams. Tra-
dicinės kultūros puoselėtojus sveikino Lietuvos Res-
publikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas,
įrašymą į Sąvadą liudijančius sertifikatus teikė iškilūs
Lietuvos visuomenės, kultūros, sporto veikėjai.

Tam, kad paveldas išliktų ateities kartoms, stip-
rėtų jo sklaida, svarba, būtų užtikrinta visoke-
riopa apsauga, Lietuva pasitelkė tarptautinį

instrumentą – 2004 m. priėmė UNESCO Nemateria-
laus kultūros paveldo apsaugos konvenciją. Ja va-
dovaujantis kuriamas visuomenei atviras ir reikš-
mingas nacionalinis Nematerialaus kultūros pa-
veldo vertybių Sąvadas, kuriame – žmonių per am-
žius sukaupti įgūdžiai, žinios, susiformavusios tra-
dicijos. 

2017 m. buvo patvirtintos pirmosios dešimt Lie-
tuvos Nematerialaus kultūros paveldo Sąvado ver-
tybių. Šiuo įrašymu Sąvadą papildė dar devynios tra-
dicijos: lietuviškos ristynės, tarptautinis folkloro fes-
tivalis „Skamba skamba kankliai” Vilniuje, verbų ri-
šimo tradicija Vilniaus krašte, muzikavimas bando-
nijomis Tauragės krašte, visaginiečių totorių pava-
sario ūkio darbų pabaigtuvių šventė „Sabantujus”,
Skudutiškio (Molėtų r.) šventvietės lankymas, Biržų
krašto sutartinių atlikimas, Šiaurės rytų aukštaičių
muzikavimas Peterburgo armonika ir užlietų Kauno
rajono kaimų dainavimo tradicija.

„Norėčiau palinkėti, kad šie įrašai į Sąvadą mus
vienytų. Tegu šios vertybės – mūsų etninės vertybės
– riša mus visus kaip ta spalvinga verba į gyvybin-
gą bendruomenę ir valstybę”, – linkėjo Kultūros mi-
nistras Mindaugas Kvietkauskas.

Melodingos Biržų krašto sutartinės ir jų atlikimas
penkiastygėmis kanklėmis analogo neturi nei Lie-

Kultūros paveldo Sąvade – jau 22  vertybės!

Sodriais akordiniais sąskambiais ir charakteringa melodija Šiaurės rytų Aukštaitijos mu-
zikantai pristatė muzikavimo Peterburgo armonika tradiciją.

Biržų krašto sutartines pristatė Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna” dainininkės. Verbų gamyba – ilgas, sudėtingas, žinių ir meistriškumo reikalaujantis darbas.

tuvoje, nei pasaulyje. Šia unikalią mūsų krašto tra-
diciją renginyje skambiai pristatė Biržų Vlado Ja-
kubėno muzikos mokyklos ragininkai ir Pabiržės
folkloro ansamblio „Žemyna” dainininkės. Paraiškos
teikėjas, Pabiržės tautinės kultūros draugijos atsto-
ves, sveikino ir tęstinumo vertę tvirtinantį sertifikatą
įteikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. dr.
habil. Daiva Vyčinienė.

Verbų gamyba yra ilgas, sudėtingas, žinių, meist-
riškumo reikalaujantis darbas. XIX a. viduryje su-
siformavusią, iki šiol gyvuojančią tradiciją pristatė
ir verbų gimimo procesą demonstravo Vilniaus
krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija, Tra-
dicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje
ir Čekoniškių buities seklyčia. Sertifikatą tradicijos

saugotojoms teikė dailininkas Saulius Valius.
Ypatingą muzikavimą bandonijomis kai tempiant ir

glaudžiant instrumento dumples tuo pačiu mygtuku
išgaunami skirtingo aukščio garsai, tad galima mu-
zikuoti įvairiomis tonacijomis, pademonstravo Tau-
ragės krašto muzikantai. Tauragės kultūros centro
atstovams sertifikatą įteikė operos solistas taura-
giškis Liudas Mikalauskas.

1959 m. Nemuno vandeniui užliejus net 33 kai-
mus prie Kauno marių, gyventojai išsikėlė į naujas
gyvenvietes, tačiau jų prisiminimuose išliko senųjų
kaimų dainavimo tradicijos, pagarba papročiams, tau-
tosakai. Atsineštas dugniečių dainas, išsiskiriančias
melodijų vingrumu, atliko Samylų kultūros centro
folkloro ansamblis „Samylų senolės” ir jų vaikaičiai.

Muzikavimą bandonijomis pademonstravo Tauragės krašto muzikantai.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuotraukos

Atsineštas dugniečių dainas atliko Samylų kultūros centro folkloro ansamblis „Samylų senolės” ir jų vaikaičiai. 
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Tęstinumo vertę tvirtinantį dokumentą
Samylų seniūnijos bendruomenės žmo-
nėms teikė dainininkas Vaidas Bau-
mila, kurio močiutė dainuoja Samylų
ansamblyje.

Apie įspūdingą visaginiečių totorių
pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventę Sa-
bantujų, susiformavusią prieš 3 tūkst.
metų ir menančią senąsias Kazanės to-
torių tradicijas, papasakojo Visagino to-
torių bendrija ir jos vadovė Zilya Ka-
rimova. Daugiau nei 20 metų Lietuvo-
je puoselėjamos tradicijos saugoto-
jams sertifikatą įteikė filosofas, daili-
ninkas dr. Arūnas Gelūnas.

Bendruomeninę tradiciją lankyti
Skudutiškio šventvietę pristatė Molėtų
krašto muziejaus ir Skudutiškio ben-
druomenės žmonės. Ši gamtinė erdvė,
garsėjanti mitologiniais akmenimis
ir stebuklingu šaltiniu, kitaip dar va-
dinama Švč. Mergelės Marijos apsi-
reiškimo vieta. Skudutiškio šventvie-
tė lankoma nuo seniausių laikų, šios
vietos sakralumą pripažįsta ir katali-
kų bažnyčia. Tradicijos puoselėtojus
sveikino ir sertifikatą teikė etnologas
dr. Libertas Klimka.

Sodriais akordiniais sąskambiais
ir charakteringa melodija Šiaurės rytų
Aukštaitijos muzikantai pristatė mu-
zikavimo Peterburgo armonika tradiciją. Pa-
raiškos teikėjus iš Utenos kraštotyros
muziejaus sveikino ir tęstinumo vertę
tvirtinantį dokumentą įteikė aktorius,
dainų autorius ir atlikėjas Gediminas
Storpirštis.

Ristynės kovos be ginklo rūšis, Lie-
tuvoje buvo žinomos nuo seno, plačiai
minimos sakytinėje lietuvių tautosa-
koje. Tradiciją, kuri šiandien atgims-
ta kaip sporto šaka, pristatė asociaci-
jos „Lietuviškų ristynių federacija”
prezidentas Tomas Gervė ir kovotojų
pora. Sertifikatą tradicijos saugoto-
jams įteikė Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto prezidentė Daina Gudzine-
vičiūtė. 

Seniausias šalyje folkloro festivalis
„Skamba skamba kankliai” neįsivaiz-
duojamas be sutartinių, kitų folkloro
žanrų, teminių koncertų, pasidainavi-
mų, naktišokių. Jis nuolat papildo-
mas naujais sumanymais, jaunimą
traukiančiais kūrybinio folkloro pro-
jektais, edukaciniais užsiėmimais. Me-
tiniais folkloro atlaidais vadinamas, 4–
6 dienas Vilniuje trunkantis visiems at-
viras renginys padeda stiprinti ryšį su
savo tauta, kultūra, suteikia prasmin-
gų, vertingų patirčių. Įrašymą į sąva-
dą liudijantį sertifikatą tradicijos puo-
selėtojams – Vilniaus etninės kultūros
centro ir folkloro bendruomenės at-
stovams – įteikė kultūros ministras
Mindaugas Kvietkauskas.

Iškilmes Rotušėje vainikavo sma-
gi lietuviška polka, kuriai visą salę šok-
ti sukvietė Vilniaus universiteto folk-
loro ansamblis „Ratilio” – pagrindinis

Apie įspūdingą visaginiečių totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventę ,,Sabantu-
jų” papasakojo Visagino totorių bendrija.

festivalio „Skamba skamba kank-
liai” talkininkas.

Iškilmėse taip pat dalyvavo Ne-
materialaus kultūros paveldo ver-
tybių sąvado veiklos grupės vadovė,
Lietuvos nacionalinio kultūros cent-
ro direktoriaus pavaduotoja Vida
Šatkauskienė, Vilniaus rajono merė
Marija Rekst, Molėtų rajono meras
Stasys Žvinys, savivaldybių ir ben-
druomenių atstovai, folkloro an-
samblių vadovai ir kiti svečiai, kon-
certavo muzikos kūrėjas, atlikėjas
Saulius Petreikis su grupe. Renginį
vedė žurnalistė, televizijos laidų ve-
dėja Ugnė Galadauskaitė. 

Sąvado valdytojas Lietuvos Res-
publikos kultūros ministerija ir tvar-
kytojas Lietuvos nacionalinis kul-
tūros centras paraiškų teikimą są-
vadui skelbs kiekvienais metais, tad
savo tradicijas saugančios ir tę-
siančios bendruomenės turės gali-
mybę jas išryškinti ir parodyti ki-
tiems.

Šiandien mūsų Sąvade jau turi-
me 22 vertybes, įskaitant 10 įrašytų
2017 m. ir tris jau esančias UNESCO
Reprezentatyviajame nematerialaus
kultūros paveldo sąraše – kryždir-
bystę ir kryžių simboliką Lietuvoje,
lietuvių polifonines dainas sutarti-
nes, Dainų ir šokių švenčių tradici-
ją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 

Skudutiškio šventvietės tradicijos puoselėtojus sveikino ir sertifikatą teikė etnologas dr.
Libertas Klimka.

Ristynės, kovos be ginklo rūšis – sena tradicija, kuri šiandien atgimsta kaip sporto šaka.

Metiniais folkloro atlaidais vadinamo festivalio „Skamba skamba kankliai” tradicijos puo-
selėtojai – Vilniaus etninės kultūros centro ir folkloro bendruomenės atstovai.

Studijuojantiems meną – N. Banienės stipendija 
Laima Apanavičienė

1952-aisiais metais Akademinio skautų sąjūdžio Čikagoje įkurtas Vydūno jau-
nimo fondas (VJF)  remia lietuvius studentus. Nemažai studentų yra gavę VJF
stipendiją, o pačiame fonde įkurtas ne vienas vardinis fondas. Vienas tokių – Ni-
jolės Banienės (Nyole Banys) fondas. Šis fondas remia studentus, studijuojan-
čius meną. Fondą savo a. a. žmonos atminimui įkūrė Rimas Banys.

Ta proga kovo 24 d. visi kviečiami į N. Banienės tapybos parodos „Pavasario žiedai”
atidarymą Lietuvių dailės muziejaus „Sielos” galerijoje. Atidarymo pradžia 12:30 val. p. p.
Šios parodos rengėjas – Vydūno jaunimo fondas. 

Dailininkė N. Banienė (1934–2007) gimė Kaune, tačiau, kaip daugelis lietuvių, buvo
priversta perplaukti Atlantą. 1952–1953 metais ji studijavo University of Illinois at Chi-
cago ir Roosevelt University, o 1957 m. Art Institute of Chicago įgijo drabužių dizai-
nerės diplomą. Daugybė metų atiduota darbui Marshall Field prekybos asociacijoje,
tačiau šalia visada buvo kūryba.

Dailininkė daugelį metų dalyvaudavo grupinėse lietuvių ir amerikiečių parodose, buvo Lietuvių moterų dailininkių
draugijos sekretorė, dalyvavo visose draugijos ruošiamose parodose. 1984 m. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre vyko
jos asmeninė paroda. Parodos vyko Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (1988 m.), Lietuvių dailės muziejuje (1993 m.).
Ši paroda „Sielos” galerijoje taip pat ne pirmoji, surengta po jos iškeliavimo į Amžinybę. 

Dailininkė neapsiribojo vien lietuviškomis galerijomis. Ji aktyviai dalyvavo amerikiečių grupinėse parodose, kurio-
se jos darbai buvo premijuoti. Tolentine Art Center jai įteikė „Award of excellence” apdovanojimą, La Grange galerija
– „First of show” premiją. Parodoje Elmhurste dailininkė ne tik tapo pirmos vietos laimėtoja, bet ir buvo asmeniškai pa-
kviesta dalyvauti parodoje „Color of 1984 show”. Jos darbų turi įsigijusi Vincent Price Horror Collection, daug jų yra
nukeliavę į asmenines kolekcijas. 

Menininkės kūryboje vyrauja gėlių, augalų motyvai. Ji mėgo šiltas spalvas, kurios ją žavėjo ir įkvėpdavo toliau kur-
ti. Jomis žiūrovas galės pasigrožėti ir atvykęs į šią parodą. Kovo 28 d. dailininkei būtų sukakę 85-eri. Tad ši paroda ir
jos stipendijos įsteigimas Vydūno jaunimo fonde yra gražus dailininkės vardo įamžinimas. Nijolės Banienės paroda vyks
iki kovo 31 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Netekome partizano Vytauto Balsio-Uosio
Vilnius (ELTA) – Kovo 18 dieną ne-

tekome Lietuvos partizaninio judėjimo
dalyvio, Lietuvos laisvės kovos sąjū-
džio organizacijos štabo viršininko, di-
misijos majoro, Laisvės premijos lau-
reato Vytauto Balsio-Uosio.

V. Balsys-Uosis gimė 1923 m. Kluo-
niškių kaime, Zapyškio valsčiuje, Kau-
no apskrityje.

1944 m. gavęs šaukimą į sovietinę
armiją, būdamas 21-erių, susiruošė
partizanauti, 1945 m. žiemą jau pra-
leido bunkeriuose. Partizanavo Kazlų
Rūdos miškuose, buvusio Lietuvos ka-
riuomenės puskarininkio Jono Mise-
vičiaus būryje. 1944–1948 m. buvo Tau-
ro apygardos partizanas, 1945 m. sun-
kiai sužeistas Žiemkelio kautynėse.

V. Balsys-Uosis 1948 m. vasario 4 d.
buvo suimtas. Ypatingojo pasitarimo
prie SSRS valstybės saugumo minis-
terijos (MGB) 1948 m. liepos 3 d. nuta-
rimu „už dalyvavimą kontrrevoliuci-
nėje nacionalistinėje gaujoje” nuteis-
tas 10 metų pataisos darbų lagerio. 1955
m. V. Balsys-Uosis paleistas iš Norils-
ko lagerio ir ištremtas į Kazachijos
SSR. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos
1966 m. nutarimu leista gyventi Lie-

tuvoje. Iš tremties į Kauną grįžo 1966
m., sukūrė šeimą.

2003 m. Kauno įgulos karininkų ra-
movėje vyko visų Lietuvos partizanų
suvažiavimas, jo metu V. Balsys-Uosis
paskirtas Lietuvos laisvės kovos sąjū-
džio štabo vadovu.

2000 m. V. Balsys-Uosis apdovano-
tas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko
kryžiumi.

Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanas
Vytautas Balsys-Uosis 2018 m. kartu su
kitais partizanais apdovanotas Laisvės
premija.

Lietuvos kariuomenė planuoja laivo pirkimą
Vilnius (KAM inf.) – Lietuvos ka-

riuomenė planuoja įsigyti naują laivą
teršalų likvidavo ir gelbėjimo užduo-
tims Baltijos jūroje vykdyti.

Gynybos resursų agentūra baigė
viešas rinkos konsultacijas ir laivo
pirkimo konkursą planuoja paskelbti
jau šį balandį.

Preliminari projekto  vertė  –
apie 39,6 mln. eurų. Planuojama, kad

projektas bus finansuojamas iš Euro-
pos Sąjungos 2014-2020 metų struktū-
rinės paramos fondų lėšų.

Sutartį su  konkursą laimėjusia
laivų statybos kompanija planuojama
pasirašyti 2019 metų gruodį, o projek-
tą užbaigti numatoma 2022 metais.

Naujasis Lietuvos kariuomenės
laivas pakeis 1986 metų gelbėjimo lai-
vą „Šakiai”.

Lietuva baigia įrengti naują ambasadą Italijoje
Vilnius (BNS)  – Lietuva  baigia

įrengti ambasadą Italijoje naujose pa-
talpose, kurias šalis gavo kaip kom-
pensaciją už tarpukario pastatą „Villa
Lituania”. Oficialus ambasados atida-
rymas numatomas kovo pabaigoje, pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės vizito Ita-
lijoje metu.

„Šiuo metu baigiami paskutiniai
Lietuvos ambasados Romoje naujų pa-
talpų įrengimo darbai”, – informavo Už-
sienio reikalų ministerija.

Ambasada  įsikurs Italijos sosti-
nės centre esančių „Blumenstihl” rūmų
ketvirtajame aukšte, 640 kvadratinių
metrų patalpose. Pastatas yra saugomas
architektūros paminklas.

Garsaus italų architekto Luca Ca-
rimini XIX amžiaus pabaigoje projek-
tuotuose rūmuose Lietuvai atitenka
visas ketvirtasis aukštas.

Beveik 9 mln. eurų vertės patalpos

Lietuvai 2013 metais perleistos 99 me-
tams neatlygintinai naudotis su gali-
mybe 2112 metais šį laikotarpį pratęs-
ti. Pastate „Villa Lituania” iki šiol šei-
mininkauja rusų diplomatai.

Vilnius – žemiausios kainos kelionių kryptis  
Vilnius (Diena.lt) – Didžiosios

Britanijos tinklalapis „Post Office”
sudarė pigiausių Europos miestų są-
rašą, kuriame Vilnius atsidūrė pirmoje
vietoje. 

„Neinvestuojame į Vilniaus, kaip
pigios kelionių krypties, pristatymą,
tai nėra miesto strateginė kryptis”, –
teigia viešosios įstaigos „Go Vilnius”
direktorė Inga Romanovskienė. 

Jos teigimu miestas turi daug dau-
giau ką pasiūlyti: aktyvų kultūrinį gy-
venimą, unikalią istoriją, gyvybingą se-
namiestį, aukšto lygio restoranus, par-
kus, kūrybingus ir draugiškus žmones.

Lietuvos turizmo asociacija mano,
kad pigiausio miesto vardas nėra tin-
kamiausias epitetas. 

„Kviesdami turistus atvykti į Lie-
tuvą bei aplankyti sostinę, turime ak-
centuoti ne pigumą ar brangumą, o
suteikiamų paslaugų kainos ir kokybės
santykį”, – sakė Lietuvos turizmo aso-
ciacijos vykdomoji direktorė Milda Ple-
pytė. Ji įsitikinusi, kad reitingai, grin-
džiami galimomis turistų išlaidomis,
dažnu atveju neturėtų būti naudojami
turizmo reklamos tikslais, kadangi
formuoja klaidingą miesto įvaizdį.

ES: „Brexit” sunkina neaiški padėtis Londone
Londonas (BNS, ELTA) – Europos

Sąjungai pirmininkaujanti Rumunija
pareiškė, kad dėl pastarojo meto įvy-
kių Didžiojoje Britanijoje sunkiau
prognozuoti, ko laukti iš šią savaitę
vyksiančio ES viršūnių susitikimo, per
kurį britų premjerė Theresa May vei-
kiausiai prašys Bendrijos atidėti „Bre-
xit”.

Rumunijos Europos reikalų mi-
nistro George Ciambos  teigimu, „šiuo
metu didžiausias iššūkis yra tas, kad
(padėtis) tampa vis labiau miglota”.

Tokius komentarus jis išsakė die-
na po to, kai britų Bendruomenių
Rūmų pirmininkas uždraudė vėl bal-
suoti dėl vyriausybės siūlomos „Bre-
xit” sutarties, nebent joje būtų reikš-
mingų pakeitimų.

Th. May pastaruoju metu mėgina
užsitikrinti jau dukart jos vyriausybės
išsiderėtą susitarimą atmetusių opo-
nentų paramą.

Pasak G. Ciambos, „pasigendame

aiškumo kalbant apie Londono (veiks-
mus). Akivaizdu, kad aiškumo nėra”.

ES lyderiai kovo 21dieną susi-
rinks Briuselyje svarstyti, ar leisti
Jungtinei Karalystei atidėti išstojimo
datą, ir, jeigu taip, kokiam laikui.

JK verslas: „Stabdykite ’Brexit’ cirką“
Londonas (LRT.lt) – Didžiosios

Britanijos verslo bendruomenė para-
gino politikus užkirsti kelią „Brexit”
be sutarties, parlamentui dar kartą ryž-
tingai atmetus ministrės pirminin-
kės Theresa May su Briuseliu suderė-

tą išstojimo susitarimą.
„Laikas parlamentui sustabdyti

šį cirką”, – sakė didžiausios Britanijoje
darbdavių organizacijos – Britų pra-
monės konfederacijos (CBI) – genera-
linė direktorė Carolyn Fairbairn. 

NATO smerkia Rusijos „pajėgų stiprinimą“ Kryme
Briuselis (BNS) – NATO pasmer-

kė Rusijos „vykdomą didelio masto pa-
jėgų stiprinimą Kryme”, minint Mask-
vos įvykdytos pusiasalio aneksijos
penktąsias metines. Rusijai švenčiant
savo „susivienijimą” su Krymu, NATO
sukritikavo Maskvą dėl jos planų dar
labiau militarizuoti Juodąją jūrą.

2014 metų kovą įvykdyti Krymo at-
plėšimas nuo Ukrainos ir aneksija,
taip pat Rusijos vaidmuo Ukrainos

konflikte smarkiai pablogino NATO ir
Maskvos santykius.

NATO sakė, kad prie „įprasto ben-
dravimo” su Maskva nebus grįžta, kol
nebus „aiškaus, konstruktyvaus Ru-
sijos veiksmų pasikeitimo”.

Jame nurodoma, kad NATO nie-
kada nepripažins Rusijos įvykdytos
Krymo aneksijos. Šiaurės Atlanto Ta-
ryba taip pat paragino Maskvą grąžinti
šią teritoriją Ukrainai.

ES nesitaikstys su Krymo prijungimu prie Rusijos 
Briuselis (BNS) – Europos Są-

jungos (ES) šalys neturi pamiršti Kry-
mo problemos ir turėtų toliau vienin-
gai laikytis šiuo klausimu, pareiškė
bloko užsienio politikos vadovė Fede-
rica Mogherini.

„Mums reikia vienybės. Taip pat
reikia, kad Krymo tema  liktų mūsų
prioritetų sąraše”, – sakė ji per ES už-
sienio reikalų ministrų susitikimą
Briuselyje.

F. Mogerini priminė, kad ES ne-
ketina pripažinti Krymo Rusijos dali-
mi, nes laiko šį pusiasalį Ukrainos te-
ritorija. Prieš penkerius metus Rusijos
įvykdytą Krymo aneksiją ji pavadino

„neigiamu mūsų Europos istorijos
momentu”.

Ji taip pat išreiškė susirūpinimą
dėl „didėjančios Sevastopolio milita-
rizacijos”. 

Kalbėdama apie praėjusių metų
incidentą Kerčės sąsiauryje, kai Ru-
sijos pajėgos apšaudė ir perėmė tris
Ukrainos laivus, F. Mogerini dar kar-
tą paragino Rusiją nedelsiant ir be iš-
ankstinių sąlygų paleisti sulaikytus
ukrainiečių laivų įgulų narius.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas kovo 19 d. apsilankė Kryme pa-
minėti penktųjų šio Ukrainai priklau-
sančio pusiasalio aneksijos metinių.

Paskelbti brangiausi pasaulio miestai
Londonas (ELTA) – Paskelbtame

brangiausių pasaulio miestų sąraše
pirmą kartą pirmąją vietą dalijasi
trys miestai: tai Singapūras (Singa-
pūras), Paryžius (Prancūzija) ir Hon-
kongas (Kinija). 

„Economist Intelligence Unit” at-
likto kainų ir pragyvenimo lygio ty-
rimo metu lyginamos tokių produktų,
kaip duona, alkoholis ir tabakas, ir to-
kių paslaugų, kaip kirpimas, kainos
133 pasaulio miestuose. 

Anot tyrimo autorės Roxana Slav-
cheva, Paryžius jau nuo 2003 metų pa-
tenka tarp brangiausių pasaulio mies-
tų ir jame „nepaprastai brangu” gy-
venti. Pavyzdžiui, Paryžiuje moterų
kirpimas vidutiniškai kainuoja 119,04
dolerio. Tuo tarpu Ciuriche (Šveica-
rija) vidutinė moterų kirpimo kaina

yra 73,97 dolerio, o Osakos (Japonija)
mieste – 53,46 dolerio. 

Brangiausių pasaulio miestų de-
šimtuke: Singapūras, Paryžius, Hon-
kongas, Ciurichas, Ženeva (Šveicarija),
Osaka, Seulas (Pietų Korėja), Kopen-
haga (Danija), New Yorkas (JAV), Tel
Avivas (Izraelis) ir Los Angeles (JAV). 

Paskelbtas ir 10 pigiausių miestų
sąrašas. Pigiausiu miestu įvardytas
Caracasas (Venesuela). Tai lėmė inf-
liacija ir valiutos kurso svyravimai Ve-
nesueloje. 

Pigiausių miestai: Caracasas, Da-
maskas (Sirija), Taškentas (Uzbekis-
tanas), Almata (Kazachstanas), Ben-
galūras (Indija), Karačis (Pakistanas),
Lagosas (Nigerija), Buenos Airės (Ar-
gentina), Čenajus (Indija) ir Naujasis
Delis (Indija). 

G. Ciambos: „Akivaizdu, kad aiškumo nėra“.
Twitter nuotr. 

Vytautas Balsys-Uosis (k.) ir Juozas Jakavo-
nis-Tigras.  E. Genio/LRT nuotr.

Naujoji Lietuvos ambasada Romoje. 
The Baltic Course nuotr.
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Kaip užkariauti kliento širdį telefonu?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų kovo 20 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Jūsų šūkis turi būti: „Išsiskirk arba mirk”.
Facebook nuotr. 

Pokalbis telefonu

Visais laikais įmonės administra-
torė, pirmoji, kuri atsiliepia į skam-
bučius įmonėje, buvo laikoma įmonės
vizitine kortele. Akivaizdu, kad ne tik
malonus administratorės balsas lemia
sėkmę, itin svarbu, ir kaip kiti įmonės
darbuotojai bendrauja telefonu, kiek
laiko klientas turi laukti, kol bus su-
jungtas su reikiamu asmeniu ir t. t.
Specialistai įspėja, kad tai, kaip įmonė
organizuoja bendravimą telefonu, įmo-
nės reputacijai turi lemiamos reikš-
mės.

Dažna įmonė susiduria su per-
krauta administratore, begalė neatsa-
kytų skambučių, galimybe telefonu
susisiekti ne darbo metu esančiais su
darbuotojais ir panašūs nesklandu-
mai sekina klientų kantrybę. 

Būdai užkariauti kliento 
lojalumą telefonu:

Neverskite klientų laukti, kol bus
pakeltas telefono ragelis. Nepamirškite,
kad skambinantysis vidutiniškai lau-
kia tik 5–6 kvietimo signalus. Pasirū-
pinkite, kad skambutis Jus pasiektų,
net jeigu ir nesate darbo vietoje – per-
adresuokite skambutį.

Nepalikite skambinančiojo žmo-
gaus likimo valiai, sujungdami klien-
tą su kolega – juk reikalingo žmogaus
gali nebūti darbo vietoje ir sujungimas
nepavyks. Naudokitės peradresavimo
su palyda funkcija.

Kiekvieną dieną peržiūrėkite pra-

leistus skambučius – perskambinkite
klientui, dėmesys jam – labai svarbus.

Informuokite kolegas apie skam-
bučių perėmimo funkciją, tai paprasta
ir patogu.

Naudokitės balso pašto paslauga ir
žinutes gaukite į savo elektroninio
pašto dėžutę, tai itin pravers pasibaigus
įmonės darbo laikui arba jei esate da-
lykiniame susitikime ar komandiruo-
tėje.

Jeigu pamiršote pasižymėti svar-
baus kliento telefono numerį, kuris ką
tik Jums skambino, pasinaudokite pri-
imtų skambučių registru telefone.

Kaip galima išnaudoti 
pokalbius telefonu:

Norėdami įsitikinti, kaip aptar-
naujami klientai telefonu, galite pasi-
naudoti skambučių statistika. Ji paro-
dys, kiek atlikta, gauta, praleista skam-
bučių, kokia jų trukmė, kokie daž-
niausiai pasikartojantys numeriai, kas
daugiausia įmonėje skambina ir t. t.

Siekdami tobulinti komandos na-
rių įgūdžius, išnaudokite geriausiųjų
patirtį – įrašinėkite jų pokalbius ir pa-
naudokite juos metodiniais tikslais.

Informuokite klientus apie įmonės
vykdomas akcijas skambučių sujun-
gimo laukimo metu arba kol vyksta
skambučio peradresavimas.

JAV prezidentas Donald Trump
yra sakęs: „Mano verslas klesti todėl,
kad per gyvenimą aš nesu praleidęs nė
vieno telefono skambučio.”

Alfa.lt

Kaip pasakyti kainą, kad klientas 
jos neišsigąstų?

Prabangios parduotuvės valdytojas
moko naujoką-pardavėją, kaip ben-
drauti su pirkėju: Kai klientas paklaus,
kiek kainuoja akiniai, turi pasakyti:
„Šimtas dolerių”. Jei matai, kad pirkė-
jas ieško piniginės, iškart pridursi: „Tik
rėmeliai”. Jei ji lig šiol neišsigando, sa-
kai: „Ir dar tiek pat stiklai”. Na, o jei ir po
šių žodžių pirkėjas vis dar nori tų akinių,
užbaigi: „Už kiekvieną stiklą”.

Kainos pasakymo momentas –
ypatingai sudėtingas pardavi-
mo proceso etapas, nejaukus

abiem jame
dalyvaujan-
čioms pusėms. 

Vieni par-
davimų spe-
cialistai mano,
jog nesutikda-
mi sumažinti
prieš tai pa-
skelbtų kainų,
prarasit visus
potencialius
pirkėjus. Kiti
įsitikinę, kad
yra priešin-
gai – nesiryž-
damas ginti esamos kainos, rizikuoji
prarasti kliento pagarbą. 

Kaina – psichologinis fenomenas

Pirmiausia, ką reikia suvokti – tai
prekės vertę. Jei ji didesnė už kainą,
greičiausiai pirkėjas pirks, o jei kaina
didesnė už prekės vertę, prekė bus lai-
koma per brangia. 1000 dolerių jūsų pir-
kėjui yra labai brangu, jei siūloma
prekė ar paslauga neneša jam aki-
vaizdžios naudos ir dabar neaktuali.
Taip pat, 1000 dolerių – optimali ar net
maža kaina, jei už ją pirkėjas gauna
akivaizdžią naudą, kuri jam šiuo metu
labai reikalinga.

Ką gali padaryti pardavėjas, kad
pirkinio kainą pirkėjas priimtų kaip
optimalią ar mažą? Atsakymas vie-
nas – didinti pirkėjo sąmonėje par-
duodamos prekės naudą. Tai reiškia
įvairiais argumentais ir klausimais pa-
dėti pirkėjui suvokti, kaip įsigyjamas
pirkinys pakeis pirkėjo gerovę kažku-
rioje gyvenimo srityje. Jei pirkėjas
nematys naudingųjų pirkinio savybių
ir charakteristikų – sprendimo svars-
tyklėse kaina nusvers naudą. 

Beje, dauguma pardavimo sutarčių
žūsta būtent tada, kai pardavėjas sku-
ba pirkėjui pranešti kainą, bet ne pa-
aiškinti, kaip pirkinys gali pakeisti gy-
venimo gerovę.

Turite tikėti, jog jūsų 
kaina – teisinga

Tam, kad parduotum kažką ki-
tam, parduok, visų pirma, – sau. Šis
priežodis plačiai žinomas tiems, kas

Didžiausios rinkodaros klaidos
Auditorija – visi. Nėra produkto, ku-

ris būtų skirtas absoliučiai visiems.
Bendrovės mano, kad orientuodamos į
vieną grupę, praranda kitas. Tačiau
daugiau reiškia mažiau. 

Žavėtis naujomis tendencijomis. Kas-
met atsiranda naujų rinkodaros įrankių
ir kanalų. Jais domėtis būtina, tačiau
skubėti aklai taikyti – ne. Pirmieji daž-
nai padaro klaidų.

Pažadėti per daug. Jei per daug įsi-
pareigosite, vartotojai tik ir lauks mo-
mento, kai parklupsite. Šiais laikais
pranešti apie blogą aptarnavimą ar ne-
kokybišką produktą – labai lengva. 

Kopijuoti kitus. Jei konkurentai su-
kūrė puikią reklaminę kampaniją, kyla
pagunda sukurti panašią. Svarbiausia
rinkodaros taisyklė: „Išsiskirk arba
mirk”.

Įtraukti komitetą. Kuo daugiau šei-
mos narių svarstys, kokį pyragą pirkti,
tuo daugiau sumaišties atsiras. Į svars-
tymus neįtraukite per daug žmonių. 

Taupyti kokybės sąskaita. Dažnai mo-
kėdami mažai, sumokame per daug. 

Praleistas skambutis – praleista galimybė. Oscdial.com nuotr. 

Tikėtis greito rezultato. Efektyviausia
rinkodara yra ta, kuri duoda ilgalaikį re-
zultatą mažais žingsneliais.

Per daug planuoti. Neįtikėtina, kiek
daug laiko ir pinigų bendrovės skiria
plano „nublizginimui”, kai dažnai už-
tenka tiesiog pabandyti ir viskas tampa
aišku. Rašytojais tampama rašant, o rin-
kodarininkais – įgyvendinant rinko-
daros kampanijas. 

Visasverslas.lt

dirba komercijoje. 
Kainos pasakymo pirkėjui mo-

mentas dažnai primena situaciją, ku-
rioje pirkėjas tarsi privedamas prie le-
miamos kritinės ribos. 

Išgirdus pirkėjo: „Oho, kaip bran-
giai!”, prasideda įvairūs pardavėjo pa-
siteisinimai arba pastangos perkalbėti
pirkėją. Reikia visai ko kito. Svarbu
įtraukti pirkėją į jo poreikių išsiaiški-
nimą ir rasti kainos dydžio argumentų
ten, kur bus surastas kliento poreikis,
lūkesčiai ar vartojimo įpročiai. Efek-
tyvūs pardavėjai sukuria tokį pardavi-
mo proceso scenarijų, kuriame pirkėjas

pats sau parduoda įsigyjamą prekę.
Pardavėjui belieka tik perfrazuoti pir-
kėjo žodžius ir paraginti prekę įsigyti.

Taigi, tikėjimas teisinga kaina –
tai tikėjimas, kilęs visų pirma parda-
vėjo ir vėliau, bendravimo eigoje, pir-
kėjo sąmonėje. Kai pirkėjas, vedamas
pardavėjo, pradeda geriau suvokti savo
akivaizdžius ir paslėptus poreikius,
tik tada argumentai randa vietą pirkėjo
sąmonėje.

Tinkamas kainos 
pateikimas – raktas į sėkmę 

Pabrėžiami tpagrindiniai aspektai,
kurie padės suvokti, ką reiškia pa-
teikti klientui kainą užtikrintai:

• 1. Sakykite kainą tvirtu balsu. Tai
labai svarbu, ypač kai kalbate apie di-
deles pinigų sumas. Kalbėkite užtik-
rintai, nes jūsų prekės naudingos sa-
vybės ir charakteristikos vertos to-
kios kainos.

• 2. Nesakykite kainos greitakalbe.
Greitas kalbėjimas rodo žmogaus ne-
kantrumą.

• 3. Sakydami kainą, kontroliuo-
kite savo kūno kalbą. Pirmiausia –
akių kontaktas, kuris laikomas atvi-
rumo ir nuoširdumo ženklu. Į šalį nu-
kreiptas žvilgsnis gali pasirodyti kaip
noras kažką nuslėpti ar net meluoti.
Taip pat, rankų judesiai – sakydami
kainą, nelieskite savo veido, netaisy-
kite šukuosenos ar aprangos.

Visasverslas.lt

Tinkamas kainos pateikimas – raktas į sėkmę. Savaitė.lt nuotr. 



2018 m.
LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI

Nuoširdžiai dėkojame 2018 m. Lietuvių Fondo aukotojams, 

kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo 213,818 dol.! 
Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis.
LF vadovybė
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„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. 

Skaitykite „Draugą” greičiau!

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

$69,236
Mamaitis Judita, GA (palikimas/ bequest)

$20,000
Anonimas, CT

$10,000
Baltch-Gravrogkas Aldona, NY (palikimas/ bequest); Kriaučiūnas Marius ir Mary, IL; Tamku-
tonis Gerald, IL 

$5,000- $ 9,999
Skrupskelis Viktorija; Kęstutis ir Enata, IL; Jakas Dalia, PA; Adamkus Valdas ir Alma, Lietuva;
Karaška Maksiminas, VA; Kliorė Birutė, CA; Vitkus Gintautas ir Ramunė, CA

$1,000 - $4,999
Aukštikalnis Cibas Rima, MA; Januta Donatas, CA; Ječius Kęstutis ir Dalia, IL; Jurkūnas And-
rew, MA; Kiršonis Vilija ir Andrius, CA; Kuolas Almis ir Danguolė, CA; Liautaud Gražina, IL; Liau-
taud Leslie, IL; Prunskis Jonas, IL; Ratkelis Algis ir Danguolė, CA; Scroggins Steven ir Lina, AR;
Vainorius Enrikas ir Monika, NC; Viskanta Zigmas ir Birutė, CA 

$500-$999
Artman James ir Michelle, NC; Garrison Dennis, CA; Germanas Juris, MD; Kašuba Nijolė Ele-
na, IL; Lapatinskas Vytautas, WA; Lukas Algis, MA; Majauskas Paulius ir Daiva, IL; Raišys Vid-
mantas, WA; Raslavičius Polius, NH; Ratajczyk Rūta, CO; Strategic Staffing Solutions, MI; Šau-
lys Augusta, CA; Šinkus Raminta, IL; Vaišnys Rimas ir Elona, CT; Vizgirda Marytė ir Juozas, IL

$250-$499
Baltušis Laima, CA; Cieminis Kornelijus, NY; Davis Milda, IL; Kanauka Naudžius Aldona, IL; Kaz-
lauskas Kazys ir Teresė, IL; Kubiliūtė Ramunė, IL; Liubinskas Juozas ir Daila, IL; Polikaitis An-
tanas ir Dalilė, CA; Pračkaila Mindaugas, IL; Šaulys Vacys ir Viktorija, IL; Skripkus Tom, CA; Tal-
lat-Kelpša Aušra, IL; Vaišnys Vaiva, IL; Zaparackas Žibutė, IL; Žemaitis Benedict ir Gražina, IL

iki $250
Aglinskas Audrius ir Elena, HI; Aidis Ramutė, MD; Aleksandravičiūtė Skaistė, UK; Andriukai-
tis Paul, PA; Anonimai / Anonymous; Anužis Andrius ir Daina, MI; Apanavičienė Laima, IL; Ar-
monas Dalia, OH; Ashbourne Walmsley Aleksandra, UK; Bačkaitis Stasys, VA; Bagočiūnaitė Dai-
va, CA; Baipšys John, IL; Baipšys Vaidotas, CA; Balčiūnas Jurgis ir Violeta, MA; Balis Dainius ir
Jurgita, PA; Baltrimavičiūtė Augustė, IL; Banevičius Danguolė, CT; Baranauskas Arūnas ir Reda,
IL; Barauskaitė Rymantė, CA; Bartkus Anthony ir Dalia, IL; Barzdukaitė-Babickienė Aušra, OH;
Barzdukas Arvydas ir Daiva, VA; Bassett Barbara, CA; Bekešius Mantvydas, IL; Bernotas Dalia,
MA; Bertulytė-Bray Ina,WA; Bieliauskas Mindaugas ir Vida, IL; Bigelis Ramūnas, CT; Bigelytė-
Silverman Jūratė, WI; Bileris Kęstutis, NY; Binder Walter ir Rima, IN; Biskis Jadvyga, NM; Blan-
ford Salomėja, WY; Blekys Irene ir Johnson Allan, WA; Brooks Erika, IN; Bublys Algimantas, AZ;
Budininkas Pranas, FL; Budrys Antanas, AZ; Buivys Ramunė, MD; Buntinaitė Aldona, IL; Bun-
tinas Martynas ir Rūta, IL; Buožys Valdas, NY; Callahan Patrick ir Barbara, NJ; Canavan Catherine,
IL; Chicago Lithuanian Women's Club, IL; Cibas Kong Irene, NY; Clift Penny; Čekanauskas Ja-
nina, CA; Černevičiūtė Ieva, IL; Černius Rimas, IL; Čyvas Saulius ir Daina, IL; Damašius Gedi-
minas ir Sigita, IL; Daugvilaitė-Čechanavičius Rita, IL; Deikis John ir Blotter Carol, MI; Dičius
Renius, IL; Dinsmonas Žydrūnas ir Reda, IL; Diržytė Gerda, IL; Dixon Walter ir Margaret, MA;
Domanskis Rimas ir Pranutė, IL; Draugelis Arūnas ir Irena, IL; Draugelis Daniela, VA; Drums-
tas Dovydas, IL; Dudėnas Vytautas ir Eglė, FL; Dumbrys Rimas ir Daina, IN; Dysas Raymond,
OH; Fourqurean Madeline ir Dalė, NJ; Freitakas Vaida, IL; French Chris, NY; Gajauskas Rimas,
CA; Gedminas G.O. ir V.R., FL; Giedraitis Kastytis ir Rita, MI; Giedraitis Yadwiga, FL; Gilvydis An-
tanas ir Vida, IL; Girnius Tomas, MA; Gotceitienė Dalė, FL; Gramas Raimundas ir Rita, IL; Gri-
gaitis Dalia, CA; Grinis Aldona, FL; Griškelis Rimantas ir Regina, IL; Grybinas Dalia, CA; Jaku-
bauskas Romas ir Teresė, MA; Januškevičius Žygintas, IL; Jasiūnienė Gabrielė, Lietuva; Jatu-
lis Mindaugas, NY; Jatulis Viltis, CA; JAV LB Atlantos apylinkė, GA  ; JAV LB Baltimorės apylinkė,
MD; JAV LB Indianapolio apylinkė, IN; JAV LB Portlando apylinkė, OR; JAV LB Šiaurės NJ apy-
linkė, NJ; Jesaitis Algirdas, MT; Juodaitis Romualdas, CT; Jurkūnienė Laima, FL; Kairienė Birutė,
IL; Kamantas Gražina, MI; Karaška Stasys, NJ; Karnius Angelė, FL; Karvelis Kastytis ir Rasa, MI;
Kasniūnas Marius, IN; Kaufmanas Petras, FL; Kaunas Gražina, WI; Kaunelis Saulius ir Diane, MI;
Kazlas Peter, MA; Kazlauskas Daiva, PA; Keblys Kęstutis ir Vitalija, LA; Kilienė Laima, IL; Kilius
Povilas ir Raudys Marija, IL; Kirvelaitis Vytenis, IL; Kisielius Petras ir Daiva, IL; Kisielius Rita, IL;
Kišonaitė-Marciulevičienė Auksuolė, IL; Kizlauskas Kazimieras ir Liolė, MI; Kliarskis Linas ir Gied-
rė, IL; Kligys Ramunė, VA; Kolupailaitė Eugenija, IL; Kondratas Ramūnas, Lietuva ; Krakauskas
Petras ir Birutė, NY; Kriaučiūnas Romualdas, MI; Kudirkienė Aldona, CA; Kupčinskas Dainora,
MA; Kupčinskas Aidas ir Gita, MA; Kwiatkowski Jūratė, IL; Labanauskas Jonas, FL; Landsber-
gienė Teresė, MD; Laniauskas Marius ir Eglė, OH; Laucius Henrikas ir Ilona, MI; Laucka-Howes
Isabelle MD; Lebold Mary, IL; Leparskas Romas, MI; Lintakas Aras, IL; Liškus Alicia, FL; Litua-
nistinė mokykla „Lietuvėlė“, NJ; Liutikas Ramūnas ir Laimutė, NJ; Lukauskienė Laima, IL; Ly-
don Rasa, MA; Maknys Aušra, PA; Markus Inga, IL; Masaitis Virmantas ir Sigrida, IL; Matušai-
tis Vidmantas ir Vita, NJ; Melinauskas Vaclovas ir Danutė, OH; Menciūnas Angelica, NY; Me-
reckis Jūratė, IL; Mereckis Marius, IL; Miglinas Genė, IL; Mikelionis Raymond, FL; Mikrut Ber-
nard, IL; Mikuckis Algis ir Vaida, CA; Miliūtė Rasa, NJ; Misevičius Laurynas, OR; Mitrulevičie-
nė Rasa, NY; Motekaitis Kazys ir Ramunė, IL; Nakas Kęstutis, IL; Naris Marius ir Dalia, IL; Nau-
jokaitis Gediminas, VA; Navickienė Danguolė, CA; Neiberka Rolandas, OH; Newsom Marija,
CA; Obelenis Stasė, OH; Obrien David, MA; Oleinikovas Vladas, Lietuva; Orentaitė Goda, IL;
Pawlikowski Witold ir Jolanta, IL; Petravičius Stasys ir Irena, CA; Petroliūnas Viktoras, IL; Pet-
rulis Algis, MI; Petrutis Regina, MA; Phillips Evelina, IL; Pieniezny Chester ir Danutė, NY; Poli-

kaitis Darius ir Lidija, IL; Poškus Teresa, TX; Puškorius Marytė, OH; Quinn Thomas ir Dainė, IL;
Račkauskas Ramunė, IL; Raila Neringa, CA; Rapšys John, IL; Raulinaitis Julius ir Irena, CA; Rau-
linaitis Jūratė, CA; Razma Antanas Jr., IL; Reivydas Kęstas ir Audra, CA; Reklaitis Gintaras ir Ja-
nina, IN; Remeikis Gintarė, MD; Reynolds Danielle, NY; Rudaitis Teodoras ir Ritonė, IL; Rukie-
nė Nijolė, IL; Rupšas Mindaugas ir Vida, IL; Rušėnas Audrius ir Rita, IL; Rygelis Aldona, NY; Sa-
dauskas Saulius ir Loreta, IL; Sadonis Emilia, NJ; Sakalytė-Hamm Jurgita, PA; Saulis Algirdas
ir Aušra, IL; Seliukas Angelė, CA; Siliūnas Rimas ir Viktorija, IL; Simokaitis Raimondas ir Nijo-
lė, IL; Sirusas Saulius ir Gražina, FL; Skeberdis Indrė, IL; Skripkauskaitė Asta, IL; Smidt Renal-
das ir Lina, GA; Smith Timothy ir Diana, CA; Stambaugh Roberta, CO; Stankevičius Giedrius,
GA; Stankevičiūtė Laura, IL; Stasiukevičius Aldona, FL; Stončius Pijus ir Rita, IL; Stravinskis Ina,
MI; Sužiedėlis Remigijus ir Vilija, FL; Svera Jonas ir Birutė, MI; Šalčiūnas Jeronimas, Lietuva; Ša-
poka Mindaugas, Lietuva; Šileikis-Hood Laima, NY; Šimkuvienė Sigita, CT; Šlapelytė-Dilger Rasa,
IL; Šlepetys Ričardas ir Regina, NJ; Šližys Matthew, IL; Šmulkštys Aldona, IL; Špakevičius Re-
nata, MA; Švipas Jolanta, IL; Tamulis Arvydas, IL; Taoras Gintautas, OH; Tautkus Romas ir Auš-
ra, NJ; Tautvydas Kęstutis ir Birutė, WA; Tijūnėlis Donatas ir Indrė, IL; Tomkus Leonas ir Sigi-
ta, CA; Tomkutė Milda, CA; Trakis Martynas ir Dalia, IL; Udrys Gytis, MI; Udrys Linas, TX; Ud-
rys Narimantas ir Janina, MI; Underys Algirdas, IL; Urbaitis Vincas ir Teresė, OH; Urbonaitė-
Narkevičienė Gaila, MA; Urbonavičius Arvydas, NE; Užgiris Audronė, IL; Užgiris Egidijus ir Ire-
nė, MA; Vaičiulaitytė-DeBold Aldona, MD; Vaičiūnienė Danguolė, CA; Vailokaitis Domas ir An-
tanina, CA; Vainauskas Saulius ir Dana, MA; Vaišnys Gintaras ir Gloria, IL; Vaitkus Vytas ir Al-
dona, IL; Vanagūnas Arvydas ir Audronė, IL; Vardys Nijolė, IL; Vaškas Albin, WA; Vekteris Te-
resė, PA; Venckus Ona ir Kristina, MA; Vepštas Henrietta, IL; Vitas Robertas ir Gailė, IL; Vitkus
Aleksas, IL; Vodopalas Jurgis ir Elvyra, FL; Vygantas Austė, IL; Weber Cathi, OH; Weinberg Me-
lissa, CA; Wilson Elizabeth, NY; Zableckas Romualdas, CO; Zailskas Aldona, IL; Zikas Dalia, MA;
Žiaugra Vytautas ir Liuda, MA; Žilytė Greta, IL; Žukauskas Vladas ir Julija, IL

Atminimo įnašais pagerbti mirusieji LF nariai

a.a. Ona Adomavičienė; a.a. Valerija ir Kazimieras Aukštikalniai; a.a. Dangerutis Aukštikalnis;
a.a. Mykolas Banevičius; a.a. Jūratė Budrys; a.a. Stanislava Cibas; a.a. Ona Cieminis; a.a. Kazi-
mieras Eidukaitis; a.a. Catherine Hale; a.a. Joanna ir Povilas Ivaškos; a.a. Izidorius Jatulis; a.a.
Vincas Kanauka; a.a. Stasys Kazlas; a.a. Arvydas Kliorė; a.a. Janina ir Steponas Kolupailos; a.a.
Mary Kukšta-Weber; a.a. Elena ir Eduardas Mekiai; a.a. Valerija Norvaišienė; a.a. Nijolė ir Ba-
lys Poškai; a.a. Agnes Pračkaila-Bigelis; a.a. Paulius Pretkus; a.a. Jadvyga ir Adolfas Pupeliai;
a.a. Antanas Razma, Sr.; a.a. Gražutė ir Aloyzas Siručiai; a.a. Alina ir Ignas Skrupskeliai; a.a. Jo-
nas Smalsys; a.a. Ona ir Jonas Smilgevičiai; a.a. Izabelė Stončienė; a.a. Jurgis Štuopis; a.a. Aud-
ronė Tamulienė; a.a. Joana Vaičiulaitienė; a.a. Vytautas Vardys; a.a. Veronica ir Joseph Žem-
guliai.

• Tapkite nariais ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narių gretas.
• Pažymėkite svarbias progas – gimimus, krikštynas, gimtadienius,;

mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus – LF įnašais.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Aukoti galima kreditine kortele

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312
14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616 • admin@lithfund.org •  www.lithuanianfoundation.org
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MANO VIRTUVĖ

www.draugas.org

Duonos užkandis

Reikės: 
kepaliuko duonos, supjausty-
to riekėmis
alyvuogių aliejaus
1 askaloninio česnako (shal-
lot)
1 pundelio petražolių, su-
smulkintų
2–3 ančiuvių
3 pipiro grūdelių
žiupsnelio džiovinto čili
1 arb. šaukštelio sviesto
2 česnako skiltelės
4 kiaušinių, išvirtų kietai

Ant grilio keptuvės be rie-
balų apkepinti duonos riekes iš
abiejų pusių.

Karštą duoną patrinti čes-
naku, pašlakstyti alyvuogių alie-
jumi.

Išvirtus atvėsusius kiauši-
nius nulupti ir sutrinti šakute.

Askaloninį česnaką susmul-
kintinti. Keptuvėje įkaitinti 1
šaukštą aliejaus ir 1 arb. šaukštelį
sviesto ir pakepinti jį kartu su ka-
pota česnako skiltele bei ančiu-
viais.

Pakepintas daržoves supilti į
sutrintus kiaušinius, suberti pet-
ražoles ir viską gerai išmaišyti.

Gautu mišiniu aptepti pa-
ruoštas duonos riekes.

Be mėsos

A † A
STAN ROSEN

iškeliavus į Amžinybę nuoširdžius užuojautos žo-
 džius skiriame velionio žmonai, buvusiai JAV Lie tu-
 vių Bendruomenės Kraš  to valdybos pirmininkei SI-
 GITAI ŠIMKUVIE NEI-ROSEN ir jos šeimai, vi siems
ar timiesiems, giminėms ir draugams.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
ne tekties valandą.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Kepti įdaryti obuoliai

Reikės:
5 obuolių (žalių, kietesnių)
citrinos sulčių
1/2 puodelio avižinių dribsnių
4 kupinų šaukštų kubeliais pjaustytų
džiovintų slyvų
4 kupinų šaukštų kubeliais pjaustytų
džiovintų abrikosų
4 šaukštų kapotų razinų
5 šaukštų kapotų graikinių riešutų
žiupsnelio druskos
2 šaukštų klevų sirupo
2 šaukštų minkšto sviesto

Obuolius nuplauti ir nupjauti viršu-
tinę dalį su koteliu. ,,Kepurėles” atidėti, jo-
mis vėliau galima bus uždengti įdarytus
obuolius. Obuolių vidų išskobti – padaryti
dubenėlius; vaisių vidų pašlakstyti citri-
nos sultimis, kad nepatamsėtų.

Avižinius dribsnius ištrinti su minkš-
tu sviestu, suberti džiovintus vaisius, rie-
šutus, įberti truputį druskos, įpilti klevų
sirupą. Viską gerai išmaišyti.

Gautu mišiniu standžiai prikimšti
obuolius. Užvožti juos nupjautomis ,,ke-
purėlėmis” ir dėti į kepimo formą, išklo-
tą kepimo popieriumi.

Kepti iš anksto iki 180 C (350 F) įkai-
tintoje orkaitėje apie 25–30 minučių. Žiū-
rėti, kad obuoliai nesusproginėtų.

Skanaus!

Jūsų Indrė
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� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus
į metinį ataskaitinį draugijos susirinkimą, ku-
ris vyks kovo 24 d. 12 val. p. p. (iškart po
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro Banio šei-
mos salės vakarinėje dalyje. Dalinsimės ži-
niomis apie nuveiktus darbus bei ateities pla-
nus. Bus vaišės.

� Pasaulyje Lietuvą garsinanti dirigentė Mir-
ga Gražinytė-Tyla balandžio 5–7 dienomis di-
riguos Walt Disney Concert Hall, 111 S.
Grand Ave., Los Angeles, CA 90012. Kon-
certų programa ir bilietai: https://www.lap-
hil.com/events/

performances/264/2019-04-07/mirga-leads-
tchaikovsky-debussy/

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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@midwaylegal.com

Knygos šeimoms pristatymas
Pristatyme dalyvaus knygos au-
torė Aurima Dilienė – psichote-
rapeutė, šeimų
konsultantė, lek-
torė, vaikų ir pa-
auglių psichiatrė,
sukaupusi per 20
metų profesinę
patirtį. Su vyru
Vaidotu santuo-
koje jau dvide-
šimt šešerius me-
tus, kartu augina
septynis vaikus. Šiuo metu gyve-
na ir dirba Prancūzijoje.

Balandžio 5 d. 5 val. p. p. 
galerijoje ,,Siela”
14911E 127th Str.,   
Lemont, IL 60439

Balandžio 6 d. 2 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje

5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636

Knygą užsisakyti galite tel. 773-251-2934 (Viktorija)

www.draugofondas.org

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298

Balandžio 3 d., trečiadienį, 12:15 val.

p. p. Čikagos kultūros centre (Pres-

ton Bradley Hall, Chicago Cultural

Center, 78 E. Washington Str., Chi-

cago, IL 60605) koncertuos jauna

pianistė, Lietuvių Fondo stipendinin-

kė Rasa Vitkauskaitė. Koncerte

skambės Čiurlionio, Ravelio, Rach-

maninovo ir kitų kompozitorių kūriniai.

Koncertas nemokamas.

Lietuviškų dokumentinių filmų festivalis Čikagoje prasidės Audriaus
Stonio filmo ,,Moteris ir ledynas” peržiūra Chopin teatre (1543 W.
Division Str., Chicago, IL 60642) balandžio 24 d., trečiadienį, 7 val.
v. Dalyvaus šio filmo autorius ir kiti į festivalį atvykstantys kūrėjai: re-
žisieriai Mindaugas Survila, Ramunė Rakauskaitė, Agnė Marcin-
kevičiūtė, Andrius Lekavičius, Eimantas Belickas bei prodiuserė Te-
resa Rožanovska. Daugiau informacijos paskelbsime vėliau.

www.draugofondas.org
4545 W 63 St., Chicago, IL 60629


