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Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 336 dienos

Istorinis prezidentų susitikimas Kaune
ŠIAME NUMERYJE:

Forumo dalyvius sveikina prezidentas V. Adamkus.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

K

ovo 11-osios išvakarėse Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete (VDU) vyko pirmasis renginys, skirtas artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui – tarptautinis antrasis Baltijos ir Juodosios
jūrų forumas. Jame dalyvavo ir apie Europos ateitį diskutavo buvę Rytų ir Vidurio Europos valstybių vadovai
– Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas
Landsbergis, Estijos prezidentas Arnold Rüütel, Ukrainos prezidentai Viktor Juščenko ir Leonid Kučma, Moldovos prezidentas Petru Lucinschi, Lenkijos prezidentas

A. Vaškevičiaus nuotr.

Lech Walęsa, taip pat šio renginio iniciatorius, Rusijos
prezidento Borisas Jelcinas bendražygis, buvęs Rusijos
valstybės sekretorius Genadijus Burbulis.
G. Burbulio senelis Kazimieras Burbulis gimė 1884
metais netoli Kauno, dirbo kalviu pas grafus Tiškevičius,
o per Pirmąjį pasaulinį karą kartu su visa Baltijos
svarstyklių, matų ir svarsčių gamykla buvo evakuotas į
Uralą. Artėjant „perestroikai”, K. Burbulio anūkas Genadijus susipažino su kitu iš Uralo kilusiu politiku Boris Jelcin ir vėliau jie abu pasirašė istorinį 1991 metų gruodžio 8 dienos dokumentą – Sutartį dėl Nepriklausomų
Valstybių Sandraugos sudarymo, kuris reiškė Sovietų Są– 14 psl.
jungos žlugimą.

Tradicinis skautų renginys –
Kaziuko mugė – 6 psl.

Parodos atidaryme (iš k.): Latvijos ambasadorius A.Teikmanis, Lietuvos ambasadorius R. Kriščiūnas,
parodos kuratorė I. Chambers, bibliotekos direktorė D. Kresh ir Estijos ambasadorius E. Marmei.

Parodoje Arlingtone – Baltijos šalių ambasadoriai
Mada – ir menas,
ir paveldas – 8 psl.

alzeko lietuvių kultūros muziejaus kartu su Latvijos ir Estijos atstovais surengta paroda ,,No Home
To Go To” (kuratorė Irena Chambers) sėkmingai keliauja po Ameriką. Kovo 7 dieną kilnojamosios parodos atidarymas įvyko jau keturioliktoje vietoje. Šį kartą – Arlingtono (Virginia) viešojoje bibliotekoje. Jos atidaryme dalyvavo ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos ambasadoriai – Rolandas Kriščiūnas, Andris Teikmanis, Eerik Marmei.
Bibliotekos direktorė Diane Kresh sakė, kad jiems yra
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didelė garbė pas save atidaryti šią parodą. ,,Parodos kuratorę Chambers pažįstu seniai. Kartu su ja dirbome nacionalinėje Kongreso bibliotekoje. Tačiau tik pamačiusi šią
parodą supratau, kas yra tikroji Irena Chambers. Iki šiol
ji niekada nepasakojo apie tai, kaip atsidūrė Amerikoje”,
– sakė D. Kresh. Parodoje ,,No Home To Go To” yra papasakota ir pačios Irenos šeimos, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukusios iš Lietuvos ir per DP stovyklas at– 3 psl.
vykusios į JAV, istorija.

Geram žmogui būna gėda net prieš šunį – Antonas Čechovas
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aip jau minėjau praėjusią savaitę,
švęsti Kovo 11-osios šventę buvau
pakviesta į Žeimelio gimnaziją,
Pakruojo r., kur daugiau kaip prieš 80
metų mokėsi mano Tėvelis, sėdėjęs viename suole su vėliau garsiu kompozitoriumi Juliumi Juzeliūnu. Tuomet šio palatvijo miestelio mokykla turėjo progimnazijos vardą.

K

Ir dar ne viskas – prieš pat šventę visame šlykštume pasirodė vienas turtingiausių Kauno verslininkų, tapusių Seimo
nariu „Tvarkos ir teisingumo” partijos sąraše, Kęstutis Pūkas, valdantis populiarios
muzikos – „Pūko radiją”. Šį seną pasileidėlį
demaskavo Vilniaus merginos, kurias jis
viliojo neva būti jo, Seimo nario, padėjėjomis, o iš tiesų – šliundromis. Kai atsirado pirmoji, tam pasipriešinusi ir „Facebook” paskelbusi apie bjaurų seimūno elgesį, prabilo ir kitos. Viliota buvo bent dvi dešimtys
merginų pagal sąrašą, – ilgaplaukių gražuolių blondinių. Pasirodo, Kaune jis taip elgiasi jau ne vienas
dešimtmetis, tik ten neatsirado drąsių ir ryžtingų
merginų, ir jis tuo naudojosi. Sako, apie tai visi žinojo,
bet tylėjo. Dabar paleistuviui gresia apkalta, jeigu iš
Seimo jis nepasitrauks pats.
Ir taip toliau...
Ištikus nesėkmei, netekus darbo arba jo neradus,
už sunkų darbą gaunant menką atlyginimą štai ir argumentai, – tokioje šalyje negalima gyventi. Ir ką po
šios Kovo 11-osios pasakyti jaunimui – kaip jiems įrodyti, kad Lietuva ne tokia bjauri, kokia buvo šios šventės dienomis? Nusikaltimų ir kitokių blogų dalykų
yra visur pasaulyje, net ir civilizuočiausiose ir turtingiausiose šalyse, bet tai toli ir mūsų neliečia, o čia
– šalia mūsų. Ir tai pretekstas peikti savo šalį, o nepasisekus įsitvirtinti – bėgti iš jos.

Kovo 11-oji
Žeimelyje
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Žeimelio talentai
Susitikimui su jaunaisiais žeimeliečiais man
buvo pasiūlyta 11-oji klasė (arba 3-ioji gimnazijos),
dar ne baigiamoji. Kadangi tokio amžius jaunimas
jau galvoja apie profesijos pasirinkimą ir savarankišką gyvenimą, gavau direktorės Vilmos Kaminskienės užduotį Kovo 11-ąją pakalbėti ir apie savo profesiją.
Susitikome bibliotekoje. Iškart krito į akis gražūs ir tvarkingi jaunuoliai bei merginos, ir tokį įspūdį tikriausiai darė tai, jog jie vilkėjo gimnazijos uniformas. Vienuoliktokai sutiko rimtais, sakyčiau, ekspertų veidais, – na, ką tu čia mums naujo pasakysi,
mes ne tiek matę ir girdėję. Išties šiandien, televizijos, interneto ir mobiliųjų telefonų laikais, jaunimo nebenustebinsi (ir nenustebinau). Vyresniosios
kartos tikslas tėra suteikti jaunimui tikslinių žinių,
kad mokėtų skaityti ir rašyti (bet žinutes telefonu
draugams vaikai išmoksta tobulai rašyti ir be mokyklos, tik, žinoma, be lietuviškų ženklų), skaičiuoti
(nors nebūtinai, skaičiuoja skaičiuotuvai), taisyklingos savo kalbos ir užsienio kalbų pradmenų. Žinoma, aš supaprastinau – tai gal tiko mano kartai,
šiandien mokyklinis jaunimas jau sugeba pats išsiardyti ir iš naujo susidėti kompiuterį, o apie Angliją, kur yra išvykę jų draugai, artimieji ar pažįstami,
yra išsiaiškinę daugiau negu mūsų politikai, nes
greičiausiai kiekvienas pasvarsto – o gal ir man patraukti užsienin...
Išties ir Žeimelis turi nuostabaus jaunimo. Keletą jau buvo tekę įsidėmėti. Štai Alekso Pašuškevičiaus portretų paroda neseniai buvo surengta
Žeimelio krašto muziejuje. (O menininkas dar yra
ir aktyvus kraštotyrininkas, geras matematikas ir
t.t.) Kaip paaiškėjo po šventinio minėjimo teikiant
apdovanojimus Nepriklausomybės dienos proga,
Aleksas yra tikras vunderdindas – jis išsinešė visą
šūsnį apdovanojimų iš įvairiausių sričių. Ir apskritai
tų apdovanojimų – rajono švietimo skyriaus ir mokyklinių – buvo išdalinta gal kelios dešimtys, – mokiniams ir jų mokytojams. Mokykla siunčia savo atstovus į matematikos, informatikos, istorijos ir kt.
olimpiadas, ir jie ten puikiai pasirodo. Ne be pagrindo prieš keletą metų Žeimelio vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas. Tai rodiklis, kad nuošaliai nuo kultūros ir švietimo centrų esanti mokymo įstaiga taip pat gali būti stipri.
Bet, kaip ir daugelis mokyklų, Žeimelio gimnazija mažėja, šiuo metu čia mokosi 238 mokiniai,
kai prieš keletą metų jų buvo beveik pusketvirto šimto. Kaip ir miestelis, nors čia dar veikia ir žemės ūkio
mokykla, kaimo mokyklos traukiasi visoje Lietuvoje
– jaunimas išvažiuoja, jeigu ne į Angliją ar Airiją
dirbti, tai mokytis į Vilnių ar Kauną. Tiesa, yra ir
jau grįžusių iš užsienio. Iš nelietuviškų pavardžių
dviejų moksleivių, kuriems buvo teikiami diplomai,
buvo matyti, kad šeima yra pabuvojusi svetimuose
kraštuose ir ten laimės neradusi.
Susitikime su vienuoliktokais susipažinau su
Olivija Usonyte, kuri ruošiasi studijuoti žurnalistiką
(beje, ji Kovo 11-ąją taip pat pelnė apdovanojimų). Jos
pavardę jau buvau pastebėjusi miestelio internetiniame puslapyje. Jie su jau minėtu Aleksu praėjusiais metais dalyvavo respublikiniame kūrybinių
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Burtai nepadės

Kovo 11-osios proga Žeimelio gimnazijoje buvo sukurti lietuvaitės ir lietuvaičio maketai (dailės ir technologijų mokytoja Inga Strižigauskienė), kad šventės proga kiekvienas galėtų įsiamžinti. Taip ir padarė į svečius pakviesta buvusi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Raimonda Gasperavičienė,
daug prisidėjusi, kad Žeimelio vidurinė mokykla pelnytų gimnazijos vardą.

darbų konkurse „Aš čia gyvenu”, skirtame gimtajam
kraštui pažinti ir populiarinti, pristatant vietoves ir
objektus, atskleidžiančius miesto, miestelio, kaimo
unikalumą. Olivija Usonytė paruošė reportažą apie
Žeimelio „Vienybės” ąžuolą, o Aleksas – apie Steigvilių
kaimo vėjinį malūną. Moksleivius Valstybinio turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos apdovanojo padėkomis ir dovanėlėmis. Olivija ir Julius Žeimelyje ir
rajone – tikros žvaigždės.

Kovo 11-osios fonas
Nepriklausomybės šventę žeimeliečiai šventė
kaip pridera – pakiliai ir išradingai – vyko koncertas
vyresniesiems, mažiukai žaidė trispalvės spalvomis
atskirai, o vestibiulyje veikė spalvinga moksleivių darbelių paroda. Meninėje programoje pasirodė ir skaitovai, ir dainininkai, ir šokėjai. Liūdniau, kad tomis
dienomis visa Lietuva skendo depresijoje dėl žiauraus
jaunos ir niekuo dėtos merginos nužudymo. Jos bėda
buvo tik ta, kad ji važiavo brangiu savo sužadėtinio automobiliu, kuris sužavėjo įžūlius ir primityvius žudikus (policija, matyt, bijodama tautinės neapykantos, pradžioje net neskelbė, kad žudikai – čigonai – keturi jauni vyrai ir dviejų iš jų tėvai). Inscenizavę avariją jie užgrobė mašiną, ją nuvarę už 30 km, be jokių
skrupulų merginą užmušė, o mašinos net nesugebėjo pasiimti, nes policija ją greitai surado.

Mano aplankytoje klasėje kol kas tik trys moksleiviai žino, ką darys kitais metais, kai baigs gimnaziją. Olivija studijuos žurnalistiką. Ji svajoja turėti savo internetinį laikraštį. Vienas vaikinas studijuos agronomiją, nes jo tėvelis ūkininkas, o vienas
jau apsisprendęs išvažiuoti į užsienį. Kitiems apsispręsti ir rasti savo vietą laiko dar yra daugiau
kaip metai, bet tie metai netruks prabėgti. Ir kokie
bus tie metai Lietuvoje, toks bus ir dabartinių vienuoliktokų pasirinkimas.
Žeimelio gimnazijoje Nepriklausomybės šventės
koncerte viena jaunoji skaitovė buvo pasirinkusi poetės Ramutės Skučaitės eilėraštuką apie burtus –
kaip burtininkės dukra pribūrė tiek daug visokių gėrybių, kad jos vos tilpo į namus, ir mama jai pasiūlė
nakvoti lauke... Žurnalistai ir kiti galvočiai kaltina
valdžias, kad jos nesugeba sulaikyti jaunimo Lietuvoje. Man liežuvis neapsiverčia ką nors kaltinti, nes
žinau, kad Lietuvoje nėra burtininkų, kurie per metus ar net per 27-erius būtų galėję priburti tiek gėrybių, kad nebereikėtų jų važiuoti ieškoti užsienyje.
Tokio pat likimo kaimyninės valstybės Latvija ir Estija, netgi Lenkija, kuri patyrė lengvesnę sovietinę
okupaciją, taip pat kažkur toli nenušuoliavo. Viskam
reikia laiko, netgi ne vienos kartos gyvenimo pasivyti
tuos, kurie turėjo galimybę gyventi be trukdymų.
Tiesiog turėsime išlaukti ir išpūliuoti savo žaizdas. Tikiu, kad pakankamai mūsų liks ir Lietuvoje,
ir Žeimelyje, – tokių, kuriems pasiseks čia.
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Šį kartą į politiką pažvelgti noriu tragikomiškai, nes rimtai žiūrėti į Lietuvos
problemas – jau per sunku.

Kokia tikroji lietuvio paskirtis –
rūpintis svetimais

ik aklas nemato, kaip Lietuva iš
visų pusių spaudžiama elgtis
prieš savo prigimtį. Verčiama išGINTARAS VISOCKAS
sižadėti savo požiūrio dėl visko – ir dėl
smulkių, ir dėl kardinaliai svarbių dalykų.
2017-ieji dar tik prasideda, o jau turime naują draudimą. Jau nebegalime švęsti Užga- sveiku protu, elgiamės teisingai: mes neprivalome
vėnių taip, kaip iki šiol jas švęsdavome, nes, matot, taikytis prie svetimųjų užgaidų Lietuvoje. Elgiavienas šios siautulingos pavasario šventės persona- mės taip, kaip elgiasi visos kitos pasaulio tautos: nežas nepatinka žydams. Tikriausiai teisingai elgiamės, patikliai žvelgiame į svetimybes. Jei būtume skaitkad atsisakome kai kurių Užgavėnių šėlionių kaukių. lingoji pasaulio tauta, pavyzdžiui, kinai arba indai,
Juk žydai – pati garbingiausia, padoriausia, sąži- savo žmones skaičiuojantys milijardais, gal ir galėningiausia, teisingiausia, tvarkingiausia Pasaulio tume nebijoti asimiliacijų. Bet dabar, kai mūsų – vos
tauta. Kur gi mums iki jų? Tokios tautos valiai nuo- keli lašeliai pasauliniame vandenyne, – turime brandėmingieji atsilikėliai lietuviai tiesiog privalo pa- ginti kiekvieną lietuvišką raidę, užrašą, žodį.
Bet štai kaip Pilypas iš kanapių atsiranda toks
klusti. Be dvejonių, nedelsiant. Mums, lietuviams, tikriausiai turėtų būti labai gėda, kad patys iki šiol ne- konservatorių – krikščionių demokratų partijos
atstovas Andrius Kubilius. Seimui jis primygtinai
susipratome.
O kadangi mes – amžini nesusipratėliai, prašy- siūlo „vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose
kime, kad viską išmanantys ir žinantys žmogaus tei- problemas spręsti europietiškai” (apie tai pranešta
sių gynėjai, liberalai, demokratai bei kosmopolitai tsajunga.lt tinklalapyje). Jis ragina kuo skubiau įsiparengtų mums atmintinę, kokių dar kaukių Lietu- leisti mums svetimas, neįprastas „w, q, x”.
Kaip toks siūlymas apibūdina idėjos autorių? A.
vai privalu atsisakyti. Išsamus sąrašas reikalingas
tam, kad vėl ko nors neįskaudintume 2018-aisiais, su- Kubilius – labai drąsus vyras. Nebijo raidžių chaoso
laukę pavasario šilumos. Ir vis dėlto blaiviai mąstan- lietuviškuose dokumentuose. Nebijo nepatogumų, kutys lietuviai patys privalo žinoti savo vietą: tiek drau- rių turės lietuviai, negalėsiantys taisyklingai pergiškai, tiek piktai pašiepti lietuviams galima tik ... skaityti lenkiškai užrašytų pavardžių. Nebijo naujos
lietuvius. Visi kiti variantai traktuotini kaip tautinė lenkiškojo separatizmo bangos. Nebijo naujų ultiar rasinė diskriminacija, už kurią mes privalome būti matyvių Lenkijos reikalavimų. Nebijo, kad svetimų
sodinami į kalėjimus ilgiems dešimtmečiams. Ge- raidžių puls reikalauti ir kitos Lietuvoje gyvenančios
riausia – iki gyvos galvos. Kad nesipainiotume po ko- tautos. Galų gale jam nė motais, kaip svetimų raidžių
jomis tiems, kurie žino, kokia privalo būti Lietuva. problemą išnarpliojo kaimyninė Latvija (pagrindiKita didžioji lietuvių „nuodėmė” – nenorime į niame oficialių dokumentų puslapyje – tik latviški užsavo abėcėlę įsileisti svetimų raidžių. Vadovaujantis rašai; jokių lenkiškų, vokiškų, rusiškų).
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DP paroda Arlingtone

Ir vis dėlto drąsa – ne vienintelė A.
Kubiliaus dorybė. A. Kubilius dar ir puikiai išsilavinęs, išmintingas. Jis žino,
kas yra „problemos sprendimas europietiškai”, o dvigubos W priešininkai –
ne.
Oficialiame tsajunga.lt tinklalapyje neseniai buvo parašyta, kad A. Kubilius siūlys Seimo rinkimų įstatymo
pataisas, kurios numatytų žemesnį rinkimų barjerą tautinių bendrijų partijoms. Tokia įstatymo pataisa, A. Kubiliaus manymu, „leistų demokratizuoti tautinių
bendrijų atstovavimo Seime procesą”.
Belieka nusistebėti: ar lenkai, rusai ir žydai, kurie iki A. Kubiliaus teikiamų pataisų buvo išrinkti į Lietuvos Seimą, parlamentarais tapo būtent nedemokratinio proceso būdu? Kyla ir įtarimų: ar žemesnis rinkimų barjeras lenkams, rusams ar žydams nežemina jų orumo? Negi jie neverti vienodų
žaidimo taisyklių? O gal manoma atvirkščiai – nustatydami vienodas taisykles visoms Lietuvos tautoms lietuviai save per daug išaukština?
Norėtųsi dar paklausti – o kaip lietuvių patekimu į nacionalinius parlamentus rūpinasi Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Didžiosios Britanijos,
Vokietijos įstatymų leidėjai. Remiantis A. Kubiliaus
pareiškimais, galima daryti išvadą, kad Varšuva,
Minskas, Maskva, Berlynas ir Londonas kur kas atidesni lietuvių atstovavimo aukščiausiuose valdžios organuose reikalams. Gal A. Kubilius galėtų
papasakoti, sakykim, kokių lengvatų turi Punsko,
Seinų ir Suvalkų lietuviai, siekdami patekti į Lenkijos parlamentą?
Bet tokie mano klausimai liberalams ir liberaliai nusiteikusiems konservatoriams bei krikdemams tikriausiai pasirodys kvailoki. Visiems seniai aišku, kokios nustatytos Lietuvoje gero tono manieros: lietuviams nedera rūpintis lietuviais. Tikrasis lietuvio pašaukimas – aukotis dėl kitų.

Pavyzdžiui, vienoje nuotraukoje
užfiksuota grupė vaikinų ir merginų,
kurie buvo nufotografuoti svarbią
jiems dieną: jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Iš pirmo žvilgsnio paprasta nuotrauka slepia daug
daugiau, nei gali įtarti. Žmogus, atsiuntęs šią nuotrauką pasakojo, kad
vaikinams juodus kostiumus paskolino DP stovyklos prižiūrėtojai. O baltos
merginų suknelės buvo pasiūtos iš parašiutų audinio. Gėlės, kurias jaunuoliai laiko rankose, gautos iš vokiečių ūkininkų. Tiesa, ne už dyką. Už gėles ūkininkai gavo cigarečių, kurias
stovyklos gyventojai gaudavo kartu
su maisto daviniu.
Estijos ambasadorius E. Marmei
susirinkusiems dar kartą priminė labai svarbų faktą: JAV niekada nepripažino trijų Baltijos šalių savanoriško

įstojimo į Sovietų Sąjungą. Amerika
aiškiai išsakė savo požiūrį, kad tai, kas
įvyko po Antrojo pasaulinio karo, buvo
Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacija.
Parodos atidaryme dalyvavo ne tik
lietuvių, latvių ir estų, bet ir kitos kilmės amerikiečių. Į parodos atidarymą
atvyko ir ją lietuviams padėję surengti kolegos – latvė muziejininkė Dace
Kezbers ir estas Siim Soot.
Bibliotekos direktorė D. Kresh padėkojo ,,No Home To Go To” rengėjams
– muziejininkėms Ritai Janz, Karilei
Vaitkutei ir kuratorei Irenai Chambers
bei visai Balzekų šeimai už padarytą didelį ir reikalingą darbą. Kad ši paroda
iš tiesų reikalinga, liudija ir pirmieji
šilti žiūrovų atsiliepimai.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
info ir nuotraukos

Paroda ir stipendijų įteikimas VGTU
Parodos lankytojai ilgai apžiūrinėjo jaudinančią ekspoziciją.
Atkelta iš 1 psl.

Prie Arlingtono viešosios bibliotekos nusifotografavo Balzeko muziejaus darbuotojos K. Vaitkutė (k.), R. Janz (d.) ir parodos
kuratorė I. Chambers.

Lietuvos ir Latvijos ambasadoriai,
kalbėdami apie Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje iš savo tėvynės išstumtus žmones, prisiminė ir dabartinę situaciją pasaulyje. ,,Yra baisu, kai
nežinai, ar sugrįši į namus, o jei sugrįši, nežinai, kada tai bus”, – sakė R.
Kriščiūnas.
,,Kai karo pabėgėlius matai tik televizoriaus ekrane, niekada nesuprasi
to, ką jaučia namų netekę žmonės”, –
sakė A. Teikmanis. Beje, parodos lankytojai patys bent iš dalies galėjo pajausti iš tėvynės išstumtų žmonių būseną. Ekspozicijoje esantys daiktai padeda atkurti keliasdešimties šeimų
jaudinančias istorijas. Kiekvienas eksponatas – tarsi atskiras jautrus pasakojimas.

ovo 10 d. Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultete
vyko Lietuvių Fondo
(LF) parodos „Lietuviais esame mes gimę”
atidarymas ir LF
Eduardo Vitkaus vardinės stipendijos įteikimas VGTU Architektūros fakulteto studentams.
VGTU nuotr.
„Lietuviais esame LF valdybos narys Leonas Narbutis
mes gimę” – unikali
paroda apie užsienio lietuvių veiklą, inicijuota Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) su tuometiniu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu (TMID). Šiuo metu parodos eksponavimą, skirtą plačiajai Lietuvos visuomenei, yra perėmęs LF.
Parodą pristatė LF valdybos narys Leonas Narbutis. Jis taip pat įteikė E. Vitkaus
vardines stipendijas būsimoms architektėms Laurai Gaižutytei, Agnieškai Songailaitei ir Redai Straukaitei. Parodos atidaryme ir stipendijų įteikime dalyvavo Architektūros fakulteto dekanas Liutauras Nekrošius.
LF info
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RY T YS

Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Tarptautiniame renginyje – gintarinė Lietuva
REGINA JUODEIKIENĖ
Kovo 3 dieną, penktadienį, Pittsforde
(Rochesterio priemiestis), New Yorko
valstijoje, Mendon pradinėje mokykloje,
kurią lanko mano anūkai Zara, Ramunė ir Marius Philippone, vyko Tarptautinė diena. Ši šventė buvo atgaivinta
Rochester Lietuvių Bendruomenės (LB)
pirmininkės Skirmantės JuodeikytėsPhilippone iniciatyva, kai jos vaikai
pradėjo lankyti šią mokyklą. Šventė
vyksta kas antri metai.
iais metais dalyvavo 38 šalių atstovai. Šalis pristatė šeimos, atvykusios į Rochesterį iš viso pasaulio. Jos kaip išmanydamos įmantriau stengėsi parodyti savo krašto grožį, įžymybes, kultūrą ir tradicijas.
Pvz., Švedija su vikingais, Islandija –
su laimingu dobilu ir akmenų statiniais bei „upių” šokiais...
Prancūzija pristatė savo saldumynus, kvepalus bei kosmetiką. Anglija turėjo didžiulį karalienės Elizabeth
atvaizdą. Vokietija, Ispanija, Škotija,
Olandija, Indija, Afrikos valstybės taip
pat buvo pristatytos labai išradingai.
Vaikai buvo apsirengę savo krašto nacionaliniais rūbais ir tuo labai didžiavosi. Tuo pačiu metu salėje vyko
šalių atstovų pasirodymai su sava muzika, šokiais ar dainomis.
Lietuviškoje programoje lietuvių
liaudies raudas atliko mūsų Miglė Žaliukaitė-Limantas, Eastman muzikos
mokyklos studentė (mezzo-sopranas).
Na, o mūsų stalas atrodė gražiausias ir turtingiausias. Jis buvo apdengtas gražia lietuviška staltiese,
pakabinta didelė graži trispalvė, sudėtos juostos, medžio dirbiniai, knygos, Lietuvos simboliai.
Ir, žinoma, gintaras, kuris ypatingai traukė visų dėmesį, ypač – „Gintarinė Lietuva”, padaryta E. Gervicko
lituanistinės mokyklos vaikų rankomis (2009 metais). Surinkę gintaro gabalėlius vaikai juos suklijavo ant medinės Lietuvos žemėlapio formos išpjovos, kurią padarė Jonas Lelis.
Mes pačios buvome pasipuošusios

Š

Giedrė Logminaitė (k.) ir Rochester LB pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone pristatė „Gintarinę Lietuvą”.
Reginos Juodeikienės ir Skirmantės Juodeikytės-Philippone nuotraukos
gintarais, o Skirmantė JuodeikytėPhilippone ir Giedrė Logminaitė –
tautiniais kostiumais.
Stovėdamos prie savo stalo laukėme „didelės užplūstančios vaikų bangos” (800 vaikų). Mokiniai, vadovaujami savo klasės mokytojų, pasklido po koridorius. Kiekvienas turėjo po
knygelę, kur žymėjosi surastą kraštą.
Prie mūsų stalo mokiniai sustodavo
daugiausia, taip jiems norėjosi paliesti gintarinę Lietuvą, nors, aišku,
dauguma iš jų net nežinojo, kur ta
Lietuva yra. Mes – gudrios: turėjome ir
gaublį, ir žemėlapį. Berodydamos su
pirštu taip visą Lietuvėlę ir uždengdavome.
Visi buvome patenkinti. Tiesa, atskiroje klasėje Birutė Litvinienė ir
Giedrė Logminaitė papildomai ir labai
įdomiai pasakojo vaikams apie gintarą.
Mūsų stalas buvo labai dėkingoje
vietoje, ne tik kad turėjome papildomą

Skirmantė Juodeikytė-Philippone (k.) ir Regina Juodeikienė tikisi, kad saulės nušviesta „Gintarinė Lietuva” ilgam išliks vaikų atmintyje.
kampą, bet ir didelius koridoriaus langus priešais save. Nušvitusi saulė tai
taip gražiai apšvietė mūsų gintarą,
jog atrodė, kad auksas iš jūros dugno
guli ant stalo.
Sugrįžusi namo pagalvojau: negalėtume ramiai gyventi, jeigu praleistume bent vieną progą neparodę pa-

sauliui – kas mes, iš kur mes, kokie
mes?
Toks renginys daug reiškė mokyklos vaikams – suteikė galimybę
pamatyti pasaulio įvairovę su tūkstančiais atspalvių. Manau, kad ir mūsų
saulės nušviesta „Gintarinė Lietuva”
ilgam išliks vaikų atmintyje.

Laiškas redaktorei
Miela Vaida,
nors gimiau Žemaitijoje prieš 75-erius metus, per karą mane ant
rankų tėvai išnešė, kai buvau pusantrų metukų. Gimtinės nebemačiau. Buvo nuostabus džiaugsmas skaityti Reginos Juodeikienės Užgavėnių aprašymą iš Rochester – žemaičių kalba. Priminė brangias
vaikystės dienas. Straipsnis buvo gražiausia ir brangiausia pavasario ir Velykų dovana.
Serdingiausia diekuoju! Er linkiu linksmu Velyku!
Pagarbiai
Iš k.: Birutė Litvinienė, Skirmantė Juodeikytė-Philippone, Giedrė Logminaitė ir Regina Juodeikienė supažindino Mendon pradinės mokyklos mokinius su Lietuva.

Gražina Gražienė
Downers Grove, IL
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Nepriklausomybės šventėje
koncertavo „Dainava” ir šoko „Tryptinis”
MILDA STANISLAUSKAITĖ
Šiemet Lietuva atšventė 99-ąsias valstybės atkūrimo metines. Šią gražią šventę, kartu su
Nepriklausomybės atkūrimo diena, JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) New Yorko miesto apylinkės lietuviai paminėjo vasario 25–26
dienomis.
asario 25-tąją dieną New Yorko LB
apylinkės valdyba kartu su Lietuvos
generaliniu konsulatu New Yorke
surengė šventinį koncertą. Jį vedė New Yorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys. Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius priminė Vasario 16osios istoriją, pabrėždamas, kad vienu metu
Lietuvoje tai buvo draudžiama šventė.
Sveikinimo žodį tarė ir JAV LB Krašto
valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Ji
sakė, kad lietuviai išeivijoje turėtų mylėti
Lietuvą ir žiūrėti į ateitį. Meninę programą
atliko Čikagos lietuvių meno ansamblis
„Dainava”. Lietuviai, pasitraukę į Vakarus, 1945 metais Hanau stovykloje Vokietijoje
įsteigė šį ansamblį. Kai daugelis jų emigravo
į JAV, 1950 metais ansamblis vėl atgijo Čikagoje. Šiuo metu jame dainuoja per 60 įvairaus amžiaus choristų, kuriems nuo 1988
metų vadovauja Darius Polikaitis. Per savo
72-ejus gyvavimo metus ansamblis dalyvavo
įvairiausiose koncertuose, dainų šventėse,
minėjimuose ir toliau tęsia savo tikslą – puoselėti lietuvišką chorinį meną.
„Dainavos” choro koncerte skambėjo
lietuvių liaudies dainos, šiuolaikinių lietuvių ir keli užsienio kompozitorių kūriniai.
Po koncerto visi buvo pakviesti į salę, kur
šventės dalyvius linksmino ir šokdino New
Yorko tautinių šokių ansamblis „Tryptinis”. Buvo galima pasivaišinti, pabendrauti ir toliau pratęsti šventę.
Vasario 26-osios rytą kunigas Vytautas
Volertas aukojo iškilmingas šv. Mišias už Lietuvą ir visus, kurie kovojo už jos laisvę. Po
šv. Mišių visi susirinko Apreiškimo parapijos žemutinėje salėje, kur laukė vaišės. Dėkojame visiems, kas prisidėjo prie mūsų
šventės.

V

Meninę programą atliko Čikagos lietuvių meno ansamblis „Dainava”.

Renatos Bridikytės nuotr.

Per šventę visus linksmino ir šokdino New Yorko tautinių šokių ansamblis „Tryptinis”.

Juliaus Pranevičiaus nuotr.

Ambasadorius Senate kalbėjo apie Rusijos grėsmes
Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas
Kriščiūnas kovo 7 dieną dalyvavo JAV
Senato Asignavimų komiteto Valstybės
departamento, užsienio operacijų ir
su tuo susijusių programų pakomitečio
posėdyje. Pakomitečio pirmininko senatoriaus Lindsey Graham kvietimu, Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Gruzijos ambasadoriai bei Ukrainos užsienio reikalų ministras dalijosi vertinimais apie Rusijos keliamas grėsmes,
papasakojo apie tai, kokius darbus
kiekviena šalis atlieka, siekdama sumažinti šias grėsmes ir aptarė galimą
glaudesnį bendradarbiavimą su JAV.
io Senato pakomitečio, skirstančio lėšas JAV valstybės departamento kuruojamoms programoms, klausymų tikslas – ruošiantis
2018 metų JAV biudžeto svarstymams
įvertinti Rusijos keliamas grėsmes ir
suvokti lėšų, reikalingų šioms grėsmėms atremti, poreikį tiek JAV, tiek
Europoje. Ypatingą senatorių susirūpinimą kelia ne tik didinamas Rusijos

Š

karinis potencialas Baltijos regione,
planuojamos didelio masto karinės
pratybos, bet ir intensyvūs Rusijos
veiksmai informacinėje ir kibernetinėje erdvėse, propagandos ir dezinformacijos kampanijos. Pakomitečio
nariai domėjosi, kokią įtaką Rusijos politika daro demokratinėms visuomenėms ir išreiškė įsitikinimą, kad bet
kokie priešiški veiksmai negali likti be
atsako. Taip pat buvo pabrėžta JAV ir
Europos vienybės svarba.
Lietuvos ambasadorius pateikė
pavyzdžius, kaip Rusija veikia Lietuvoje, pabrėždamas Lietuvos įsipareigojimus rūpintis ir investuoti į savo
saugumą ir gynybą, didinti visuomenės atsparumą hibridinėms grėsmėms.
Pagyrimo sulaukė Lietuvos darbai siekiant užtikrinti savo energetinį saugumą ir nepriklausomybę.
R. Kriščiūnas pasiūlė konkrečius
projektus Lietuvos ir JAV bendradarbiavimui kovojant su propaganda, efektyviau ginantis nuo kibernetinių atakų, saugant Lietuvos, o tuo pačiu ir
NATO išorines sienas. Diplomatas pažymėjo, kad JAV Kongreso finansuo-

Ambasadorius R. Kriščiūnas (antras iš k.) dalyvavo Senato pakomitečio posėdyje.
Latvijos ambasados JAV nuotr.
jamo Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo (RFE/RL) per Lietuvą retransliuojami signalai turėtų būti sustiprinti siekiant pateikti alternatyvią
nuomonę sistemingai skleidžiamai Rusijos propagandai ir melagingoms naujienoms.

Ambasadorius taip pat išsakė Lietuvos susirūpinimą dėl Astrave pažeidžiant tarptautines konvencijas statomos atominės elektrinės keliamų
grėsmių.
URM info

6

DRAUGAS

2017 KOVO 16, KETVIRTADIENIS

SKAUT YBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Skaidros ir Skaistės dėmesį patraukė ,,Monique Boutique” aksesuarai, kuriuos siūlė pati
Michigan Avenue įsikūrusios parduotuvės savininkė Monika.

Emilija, Andrius, Julija domisi knygomis.

Audronės Kižytės nuotraukos

Tradicinė Kaziuko mugė Lemonte
V.S. FIL. AUŠRA
JASAITYTĖ-PETRY
Kasmet Pasaulio lietuvių centre, Lemonte vyksta Čikagos lietuvių skautų
ruošiama pavasario šventė – Kaziuko
mugė. Šių metų Kaziuko mugė vyko
kovo 5 d. Pagal tradiciją mugė prasidėjo šv. Mišiomis, kuriose išeiginėmis uniformomis apsirengę skautai gausiai dalyvavo.
o šv. Mišių visi susirinko Ritos
Riškienės salėje atidarymui. Atidarymą vedė skautai akademikai. Tuntai išsirikiavo. Komendantai ir
komendantės pristatė tuntų raportus,
tuntai sušuko savo šūkius. Taip buvo oficialiai atidaryta Kaziuko mugė.
Po atidarymo skautai įniko kiekvienas į savo darbus. Šiais metais Kaziuko mugė buvo kitaip išdėstyta. Vaikų kambarys, kuriame buvo galima
rasti įvairių žaidimų, užkąsti dešrelių,
buvo Lietuvių Fondo salėje. Ritos Riš-

P

Skautų tuntai renkasi Kaziuko mugės atidarymui.
kienės salėje buvo galima išbandyti
savo laimę „Lituanicos” ir „Aušros
Vartų/Kernavės” tuntų loterijose, apsipirkti ,,Gražinos garaže”, nusipirkti

„Aušros Vartų/Kernavės” tunto vyr. skaučių būrelio sesės, kurios tvarkė sėkmingą loteriją ir ,,Gražinos garažą”, padedant s. Ramutei Kėmežaitei-Kazlauskienei. Iš k.: Alina Volodkaitė-Davies, Lidija Polikaitienė, Julija Deuschle, Aušra Jasaitytė-Petry, Nida Petronienė,
Vida Brazaitytė, Ramona Žemaitienė ir Ramunė Papartienė. Trūksta: Renatos Borucki, Tinos Buntinienės, Jennifer McCarthy, Ilonos Didžbalienės, Rimos Geimer, Rimos Zigaitytės, Zitos Kuliešiūtės ir ,,Gražinos garažo” vyriausios darbininkės Ramutės Kazlauskienės.
s.fil. Nidos Petronienės nuotr.

įvairių dalykų iš prekiautojų, taip pat
ir skautų darytų darbelių. Buvo galima nusipirkti lietuviškos, namie gamintos giros, sūrių, rūkytos dešros,
bandelių su lašiniais ir daug kitų skanumynų. O viršuje, pokylių salėje, veikė kavinė ir valgykla. Čia – lietuviškas
skanus maistas: cepelinai, kugelis,

Jūratė Murray (v.) sūnus Michael apsidžiaugė pamatęs savo nuotrauką ,,Draugo” skelbime. Dešinėje – Regina Carter.
dešros ir kopūstai bei skautų gaminti
koldūnai. Buvo visokiausių, skanių, namie gamintų tortų.
Diena pasitaikė graži ir saulėta. Ši
pavasario šventė sulaukė nemažai dalyvių. Skautai dėkoja tiems, kurie atvyko ir tiems, kurie remia šią lietuvišką jaunimo organizaciją.

Laurynas Jusaitis rodo Domui Žemaičiui ir jo mamai Aistei ,,Lithuania Basketball” marškinėlius. Juos ir kitų prekių į mugę atvežę (iš k.) Rokas Šimkonis, Markas Mongirdas ir Laurynas Jusaitis savo produktus siūlo per ,,Kioskelio” tinklalapį.
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Vilniaus jėzuitų gimnaziją (VJG) pasiekė vertinga dovana – dail. Vytauto Ogilvio paveikslas
,,Šv. Kazimieras”.

Vilniaus jėzuitų gimnazijos darbuotojai įsiamžino paveikslo fone.

Vieno Šv. Kazimiero atvaizdo istorija
RAMINTA SKIPITYTĖ-VILKIENĖ
Kovo 4–5 dienomis Lietuvoje ir išeivijoje buvo džiugiai
švenčiamos Kazimierinės – Šv. Kazimiero, dangiškojo Lietuvos ir jaunimo globėjo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaičio diena. Vilniuje ir kai
kuriuose kituose Lietuvos miestuose, o taipogi ir
daugelyje lietuviškų parapijų išeivijoje, linksmai šurmuliavo Kaziuko mugės, sutraukusios daugybę dalyvių ir svečių. Jie susirinko pasižmonėti, gardžiai užkąsti,
kažką gražaus ir širdžiai mielo nusipirkti.

už šią dovaną.
,,Gimnazijoje ypač gerbiame Šv. Kazimierą – Lietuvos jaunimo globėją. Siekiame, kad jo pavyzdys
įkvėptų mūsų mokinius, kurių dauguma gyvena
panašiomis sąlygomis kaip šis karalaitis. Todėl ieškojome jaunatviško Šv. Kazimiero atvaizdo, kuriame
mokiniai galėtų atpažinti save. Padovanotas paveikslas mus labai pradžiugino, nes atitiko mūsų lūkesčius ir skleidžia šviesią nuotaiką. Pakabinome jį
pagrindinėje gimnazijos fojė, kur kasdien susikerta
šimtų mokinių keliai. Tikimės, kad Šv. Kazimieras
pakreips tuos kelius arčiau Dievo.”
O mes, kurie nelikome abejingi paveikslo likimui,
norime nuoširdžiai padėkoti visiems, prisidėjusiems
prie jo kelionės į Lietuvą.
Nuoširdžiai dėkojame Ramutei ir Vytui Petruliams, kurių padedami susisiekėme su paveikslo

audodamasi prašurmuliavusių Kazimierinių proga, iš tiesų ne mugių margumą ar svečių linksmumą norėčiau aprašyti, o prieš metus įvykusį įvykį, susijusį su Šv. Kazimieru, Lietuva
ir išeivija…
Istorijos pradžiai, grįžkime į praeitį, į 2008 metų
vasarą, kuomet Windsor
mieste, Ontario provincijoje,
Kanadoje buvo uždaryta Šv.
Kazimiero bažnyčia. Dauguma tų, kurie yra lankęsi
šioje bažnyčioje, prisimins,
kad ją daug metų puošė labai
gražus ir charakteringas paveikslas ,,Šv. Kazimieras”,
nutapytas išeivijoje gerai žinomo dailininko Vytauto
Ogilvio. Uždarytos bažnyčios turtas nebuvo išblaškytas pakampiais, o perduotas į geras rankas tolesniam
saugojimui ir naudojimui.
Tokiu būdu ir paveikslas
,,Šv. Kazimieras” turėjo rasti naujus namus, kuriuose ir
toliau džiugintų maldininkų
akis bei taurintų sielą.
Kaip ten buvo iš tiesų,
sunku pasakyti, bet po kurio
laiko šventojo paveikslas
buvo rastas vienoje garbingoje lietuviškoje bendrijoje. Paveikslas atrodo nuostabiai, ypač naujuose rėmuose.
Jis buvo užkištas užkaboriuose ir atrodė labai liūdnai:
perplėštas, sukrypusiais rėmais. Tos bendrijos ne- ,,Šv. Kazimieras” autoriumi, dailininku Vytautu
nurodysiu, kadangi radusiems ,,Šv. Kazimierą” tokio- Ogilviu ir Vilniaus Jėzuitų Gimnazija.
Didelė mūsų pagarba ir padėka dailininkui Vyje negarbingoje vietoje ir tokios apgailėtinos būsenos
tautui Ogilviui, maloniai sutikusiam savo paveikslą
yra gėda už meno kūriniui parodytą abejingumą.
Radusieji paveikslą, sutarė jį restauruoti ir su- be jokio atlygio restauruoti. Dailininkas Vytautas Ogilrasti šiam meno kūriniui naujus, saugius namus. Užtruko laiko, bet gero užsidegimo ir bendrų pastangų dėka ,,Šv.
Kazimieras” buvo restauruotas, nuskraidintas į Lietuvą, naujai įrėmintas
ir 2016-tų metų kovo mėnesį padovanotas Vilniaus Jėzuitų Gimnazijai.
Gimnazijos direktorius Artūras
Sederevičius SJ visos gimnazijos bendruomenės vardu dėkojo geradariams

N

vis yra sulaukęs garbingo amžiaus, 2016 metų vasarį
minėjo savo 95-erių metų jubiliejų. Jis su dideliu
džiaugsmu sutiko, kad jo nutapytas Šv. Kazimiero atvaizdas būtų padovanotas Lietuvai. Dailininko Vytauto
Ogilvio šeima taipogi išreiškė padėką. ,,Paveikslas atrodo nuostabiai, ypač naujuose rėmuose. Norėtume
pareikšti padėką visiems, kurie siekė išsaugoti, atkurti
ir saugiai pristatyti šį paveikslą į jo naujus namus Lietuvoje. Žinome, kad Vytautas tuo labai džiaugiasi ir
didžiuojasi”, – sakė dailininko artimieji.
Nuoširdžiai dėkojame Detroito Lietuvių kultūros klubui ir klubo pirmininkui Algiui Kauneliui
bei jo žmonai Patricijai už tai, kad skyrė pinigų paveikslo persiuntimui ir įrėminimui.
Dėkojame ,,Atlantic Express” korporacijai už
saugų paveikslo nuskraidinimą į Lietuvą.
Siunčiame savo nuoširdžią padėką ir Lietuvon.
Dėkojame Aurelijai
Zacharevičienei už paveikslo globą, kūrinio įrėminimo ir pristatymo Vilniaus jėzuitų gimnazijai
koordinaciją.
Dėkojame paveikslų
rėminimo įmonei ,,Getija” (T. Ševčenkos g. 16,
Vilnius 03111) ir jos savininkui Nodariui Turčinavičiui už labai gražiai
įrėmintą kūrinį ir už jo
transportavimą.
Nuoširdžiausiai dėkojame ir Vilniaus jėzuitų gimnazijai (Didžioji g.
32, Vilnius 01128), su
džiaugsmu atvėrusiai
savo duris paveikslui ,,Šv.
Kazimieras”. Nužemintas paveikslas praglūdėjo
nežinia kiek laiko užkaboriuose, bet Dievo palaimos ir geros valios
žmonių dėka, vėl yra pagarboje ir matomas šimtams žmonių.
Taigi, nuvilnijus KaVJG archyvo nuotraukos
ziuko mugių šurmuliui,
kad ir vieneriems metams praėjus, norėjosi pasidžiaugti ir pasidalinti
su visais ,,Draugo” skaitytojais šia laimingai,
kaip pasakoje, pasibaigusia ,,Šv. Kazimiero” istorija.
Ir jeigu kada ateityje turėsite laimės Kazimierines švęsti Lietuvoje, ar lankysitės
Tėvynėje kitomis progomis, būtinai
užsukite į Vilniaus jėzuitų gimnaziją ir aplankykite Šv. Kazimiero atvaizdą. Pasidžiaukite ir pasididžiuokite, kad neabejingų žmonių
dėka, šis meno kurinys ne sunyko
užkaboriuose užkištas, bet liko išsaugotas ateities kartoms. Ar gi tai
ne stebuklas?!
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MADOS SKRYNIA
Parengė Loreta Steffens
,,Grožis išgelbės pasaulį”, –
kažkada yra pasakęs didysis Fiodoras Dostojevskis.
Pradedame skyrelį, kuriame
neatskiriamai pinsis grožis,
gyvenimas, tradicijos ir
menas, nes kalbėsime jame
apie madą. Mados kūrėjus,
kryptis, naujoves, jos parodomąją pusę ir jos užkulisius. Šiandieninio puslapio
tema: ,,Mada – ir menas, ir
paveldas”, o jo herojai – ir
intelektualioji niujorkietė, ir
…lietuviško kaimo bernas.
Nicholas K

WWD nuotr.

Calvin Klein

,,The Dapifer” nuotr.

Marchesa

,,Beautiful Lands” nuotr.

Mada ir menas New Yorko madų savaitėje
A
r menas imituoja gyvenimą? Šis
klausimas gvildenamas amžiais,
tačiau šių metų New Yorko madų
savaitė įrodė, kad vis dėlto drabužių
kūrybos meno ir gyvenimo paralelės
yra labai glaudžiai persipynusios.
Dauguma parodytų kolekcijų buvo
skirtos kitų metų rudeniui ir žiemai,
bet įdomiausia buvo tai, kad visos šios
kolekcijos atspindėjo pagrindinę šių
metų temą – įkvėpti ir priminti mums
tai, kad mada yra menas, o menas
įkūnija gyvenimą tikrąja ta žodžio
prasme.
Šiais metais New Yorke madų savaitės pagrindine tema tapo pačios
madų kolekcijos, o ne į jas atėjusios pasižiūrėti žvaigždės ir jas sekiojantys paparacai. Prieš šių metų New Yorko
madų savaitę buvo nemažai diskutuojama, ar iš viso reikalinga taip anksti
rodyti kitų metų kolekcijas ir ar pirkėjus visa tai dar domina. Po jau pasibaigusios madų savaitės galima drąsiai pasakyti, kad taip, New Yorko

Oscar de la Renta
madų savaitė yra reikalinga ne tik
kaip naujausių mados kolekcijų meka,
bet ir kaip intelektualių atradimų šaltinis.
Šiais metais savo naujausias kolekcijas pademonstravo tokie garsūs dizaineriai ir mados namai, kaip „Oscar
de la Renta”, „Alice & Olivia”, Naeem
Khan, Calvin Klein, Parabal Gurung,
Michael Kors, J. Crew, Christian Siriano, Alexander Wang, Ralph Lauren bei dar daugelis kitų garsių ir ne tokių garsių dizainerių bei mados namų.

Pagrindinės ateinančių metų
mados kryptys

Ralph Lauren

,,REX Shutterstock” nuotr.

Kadangi tai buvo rudens/žiemos
kolekcija, akis galima buvo paganyti į
įvairaus kirpimo, medžiagos ir stiliaus paltus. Galima buvo pamatyti
vatinių, žemę siekiančių paltų, apsiaustų, pelerinų ir visokių stilių bei
audinių drabužių, skirtų darbui bei
šventei, puoštų kailiu, siuvinėtų su
aplikacijomis ir įvairių spalvų bei
tekstilės derinių. Taigi kitais metais
drąsiai rinkitės netradicinio kirpimo
ir ryškių spalvų paltus, kurie pabrėžtų jūsų individualumą.
New Yorko madų savaitėje akį pa-

nę dimensiją, kai šios, atrodo, absoliučiai nesuderinamos grožybės buvo sluoksniuojamos
viena ant kitos. Net nuobodi kasdienė dryžuota palaidinė įgavo visiškai kitokį atspalvį J. Crew
kolekcijos pristatyme, kur buvo suderinta su tiulio sijonu, kailiniu rankinuku ir kamufliažo
spalvos švarku.
Gėlės rudenio ir žiemos kolekcijose buvo
tikrai netradicinis pasirinkimas. Tiesa, jos
buvo blankesnių ir solidesnių atspalvių, bet kaip
„Marchesa”, „Badgley Mischka” ir „Coach”
madų namai įrodė, nereikia apsiriboti tik
niūriais audiniais, galima skoningai įkomponuoti gėles bei kitą
vasarišką atributiką ir į žiemos/rudens koloritą.
Modelių ma,,Vogue” nuotr.
kiažo šūkis šiais
metais buvo „Tobulai netobulas
traukė marškinėliai su
grožis”. Visažistų
įvairiais politiniais užir kirpėjų tikslas
rašais. Dauguma jų atbuvo tik pagraspindėjo 2016 metų Prežinti ir išryšzidento rinkimus. Čia
kinti modelių
buvo galima pamatyti
natūralų grožį
„Žmonės yra žmonės”
ir nesistengti
(Christian Siriano), „Mūsų
.
tr
o
jų pakeisti ar
niekas nenutildys” (Parau
n
g
”
n
al Guru Zadig&Voltaire
padaryti kaž,,
bal Gurung) ir dar daug Parab
kuo kitu. Proenza Schouler
kitų, mums visiems gerai
šou užkulisiuose prie veidrodžių buvo
pažįstamų šūkių, kurie buvo
atspausdinti ant įvairių spalvų ir stilių priklijuoti lapeliai su užrašu „Veido
marškinėlių. Atrodo, net mados pa- pudrą naudoti tik ypatingais atvejais”.
saulis neliko abejingas šių metų poli- Kirpėjai beveik nenaudojo jokių plaukų priežiūros priemonių ir modelių
tinėms dramoms.
Jeigu dar spintoje turite užsiliku- plaukus tvarkė tik su organiniais prosių drabužių iš 90-ųjų eros, neskubėkite duktais. Šiais metais modeliai atrodė najų išmesti ar atiduoti į „Goodwill”, tūraliai ir tikroviškai, lyg atsitiktinai į
nes, atrodo, kad visa tai, kas buvo šią New Yorko erdvę užklydę iš gatvės.
Vienu ryškiausių šių metų dizaisena, vėl tapo nauja. Ant podiumų
buvo galima pamatyti kur kas trum- nerių buvo pripažintas New Yorko dipesnius sulopytus džinsus, susmauktus zaineris Nicholas K. Jo kolekcija nukareivio batus bei militaristinio sti- stebino inovatyvumu ir praktiškumu.
liaus švarkus ir daugelį kitų, 90-ųjų mi- Jo drabužiai pasižymėjo tuo, kad juos
galima dėvėti New Yorke, Paryžiuje ir
nimalizmą primenančių drabužių.
Tekstilės pasirinkimas irgi šiais Milane. Nicholas įkvėpė 90-ųjų era,
metai nenuvylė – plunksnos, įvairios kuri primena apie meno ir muzikos
aplikacijos, velvetas, nepaprasto meist- aukso amžių.
riškumo siuvinėjimas. Aplikacijos ir
Parengta pagal amerikiečių žiniasklaidą
nėriniai suteikė drabužiams paraleli-
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Naujausia Juozo Statkevičiaus kolekcija

,,Kaimietė”

Iš naujausios Juozo Statkevičiaus kolekcijos.

Juliaus Kalinsko nuotr.

Tomo Šimkaus ir Kiril Čachovskij nuotr.

J

uozas Statkevičius, vienas garsiausių ir unikaliausių lietuvių
drabužių dizainerių ir teatro kostiumų dailininkas, buvo pirmasis lietuvių drabužių dizaineris, pristatytas
pasaulinio garso madų žurnaluose
„Vogue”, „Elle”, „Harper Bazaar” ir
„L’Officiel”. Tai pirmasis Baltijos šalių
dizaineris, pademonstravęs aukštosios mados kolekciją madų mekoje Paryžiuje ir Lietuvos vardą įtraukęs į mados pasaulio akiratį. Juozas Statkevičius papuošė tokias garsias damas ir
žvaigždes kaip pirmąją ponią Almą
Adamkienę, Latvijos prezidentę Vaira
Vyke-Freiberga, Danijos sosto įpėdinio
Frederiko žmoną princesę Maril, filantropę Audrey Gruss, garsią manekenę Svetlaną Griaznovą, dainininkę
Bjork, aktores Kyra Sedgwick, Naomi
Watts, Nicole Richie ir dar daug daug
kitų žymių moterų. Nuo 1992 m. J.
Statkevičius kasmet kuria drabužių kolekcijas. Jas nuo 1999 m. papildė ir
aukštosios mados kolekcijos. Dizainerio kūriniai yra pasiekę New Yorką, Čikagą, Hollywoodą, Palm Beach, Vieną,
Londoną, Berlyną, Sydney, Seulą, Tokiją.
Vilniaus miesto užsakymu J. Statkevičius sukūrė marškinėlius su Vilniaus atvaizdu, kurie papildė Nacionalinio muziejaus ekspoziciją. Per
savo kūrybinius dešimtmečius dizaineris yra sukūręs daugybę kostiumų
Lietuvos režisierių E. Nekrošiaus, G.
Varno, R. Tumino, A. Cholinos, D.
Ibelhauptaitės, O. Koršunovo, J. Lingio,
J. Turo, J. Smorigino spektakliams,
taip pat yra bendradarbiavęs su Rygos,
Versalio teatru, Tel Avivo opera, „Vilnius City Opera”. J. Statkevičius pasižymi ypatingu skoniu ir stiliaus subtilumu, puikiai išmano kostiumo bei
meno istoriją.
2004 metais dizaineris J. Statkevičius sukūrė savo vardo kvepalus. Šią
svajonę jam padėjo įgyvendinti prancūzų perfumeris Fabrice Pellegrin.
Kvepalai pasižymi tokiomis natomis
kaip jazminas, kalendra, smilkalai,
ambra ir vanilė. Šie kvepalai yra vieni labiausiai perkamų Lietuvoje nuo
pat jų pristatymo dienos.
Praėjusį lapkritį Kultūros ministerijoje kadenciją baigiantis kultūros
ministras Šarūnas Birutis mados ir teatro kostiumų dailininkui J. Statkevičiui įteikė aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą – garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk”. Šis gar-

,,Kaimo bernas”

J. Kalinsko nuotr.

bingas apdovanojimas dizaineriui buvo
įteiktas už svarų indėlį ir ypatingus
nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias
bendruomenę pozityviai veiklai, už
asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.
„Man labai džiugu ir malonu įteikti aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą žmogui, kurio darbai ir kūrybinis kelias geriausiai atspindi lietuviškos mados bei vizualiosios kultūros industriją. Išskirtiniai J. Statkevičiaus sukurti kostiumai teatro,
baleto, dramos scenai ir aukštosios
mados kolekcijos – daugiau nei kostiumai ar šou. Tai emocijos, pasakojimai
ir filosofija, atspindinti naujausias socialines ir vertybines tendencijas tiek
mūsų šalyje, tiek pasaulyje. Labai
džiaugiuosi naujausia J. Statkevičiaus
kolekcija, kuri priminė mums mūsų
šaknis ir tradicijas, moderniai ir stilingai pateikė mūsų tautinius raštus ir
etnografiją, Lietuvai papasakojo apie
Lietuvą”, – įteikdamas apdovanojimą
sakė Š. Birutis.
2017 metų pavasario/vasaros drabužių kolekcija J. Statkevičiui vėl pavyko mus nustebinti ir pažvelgti į lietuvių tautinį paveldą kitomis akimis. Ilgai lauktas reginys pasitiko žiūrovus
šienu nubarstytu podiumu, aptvare
kramsnojančiomis ožkomis ir lakstančiomis vištomis, šen bei ten pūpsančiais
malkų ir šieno pundais bei užstalėje susodintais vaikais ir moterimis su lietuvišku varškės sūriu. Toks neįprastas
tautinis koloritas tikrai nepaliko abejingų. Kolekcija mūsų akiai buvo arti-

,,Vestuvinė”
ma. Dizaineris šį kartą įkvėpimo sėmėsi
iš turtingos mūsų tautosakos ir lietuviško tautinio kostiumo. Jis sugebėjo
suderinti tautinį paveldą su šiuolaikinėmis tendencijomis ir technologijomis.
Šiaudais nuklotu podiumu žengė
mums visiems gerai pažįstami lietuviško kaimo tipažai – bernas su ant akių
nuleista kepure, kaimo mergelė pūstu
sijonu, galva skarele apsigobusi moteris. Čia buvo galima pamatyti ir pamario moteris, apsirengusias juodomis
suknelėmis, būsimus daktarus bei advokatus su nepriekaištingo silueto paltais ir idealiomis šukuosenomis. J.
Statkevičius visą laiką pasižymėjo sveiku ironijos jausmu ir sugebėjimu pasijuokti ne tik iš kitų, bet ir iš savęs. Žvelgiant į modelius atrodė, kad nėra nė vienos atsitiktinės detalės ar neapgalvoto
aksesuaro. Norėjosi paliesti ne tik pačius drabužius, bet ir nepriekaištingai
pasiūtas skareles, kepurėles, juostas, apvijusias modelių plaukus, juodas klumpes bei aukštakulnius aulinius ir milžiniškus, iš spalvotų siūlų sukurtus
pomponus.
Ši kolekcija tapo itin spalvingu
lietuviškų raštų ir margumo kaleidoskopu, kuriame galėjai pamatyti ir tam
tikrų Coco Chanel ar Sonia Rykiel atspalvių. J. Statkevičiaus kolekcijos pasižymi išbaigtumu, ir ši kolekcija nebuvo išimtis. Kolekciją režisavo ir jai
scenografiją kūrė vienas moderniausių
ir garsiausių Lietuvos režisierių J. Varnas, o šiuolaikiniu elektroninės muzikos garso takeliu, persipynusiu su lietuvių liaudies dainomis, pasirūpino
pats dizaineris su DJ Andriumi Alien.

K. Čachovskij nuotr.
Kas gi įkvėpė dizainerį šiai neįprastai ir kartu tokiai artimai kolekcijai?
O viskas prasidėjo, kai J. Statkevičius, ką tik grįžęs iš Milano, vienoje parodoje pamatė gargždiškės audėjos Zitos Paulikienės sukurtus audinius. Jau
kitą dieną dizaineris atvyko į Gargždus
susipažinti ir pamatyti visus jos stebuklus. Kai moteris parodė jam pilnus
stalčius savo austų audinių, dizaineris
susiėmė už galvos ir aiktelėjo: „Dieve,
jūs mane išvesite iš proto”, – juokdamasi pasakojo audėja. Atsidėkodamas dizaineris pakvietė audėją į savo prestižinį
madų pristatymą, kur moteris juokdamasi prisipažino, kad visų fotografuojama jautėsi labai nejaukiai. Z. Paulikienė liko sužavėta kolekcija ir tuo, kad jos
audiniai virto tikrais meno kūriniais.
Zita Paulikienė Klaipėdos valdžios
buvo įvertinta pirmąja tautodailininko
Vytauto Majoro premija. Moteris audžia
ne tik tautinio paveldo drabužius, bet ir
kuria kostiumus folkloro kolektyvams
bei dalyvauja įvairiose kultūrinio paveldo parodose.
Šiuo metu audėjos staklės dirba nesustodamos – į pagalbą mamai šoka ir
nuo mažumės prie staklių augusios
dukros. Šie metai yra paskelbti tautinio
kostiumo metais, tai darbo šioms kruopščioms ir darbščioms audėjoms yra sočiai. Kūrybinių minčių audėjai netrūksta, ir jau kirba mintys apie ateities
planus – norėtų pradėti austi tautines
juostas ir audiniuose įamžinti dar daugiau neįprastų raštų.
Parengta pagal įvairius šaltinius
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuvos politikai – Rusijos „juodajame sąraše”
Vilnius (BNS) – Lietuvos europarlamentarai Laima Andrikienė ir Algirdas Saudargas įtraukti į Europos Sąjungos (ES) politikų, kuriems draudžiama atvykti į Rusiją, sąrašą.
Tokį ES politikų sąrašą Rusija sudarė 2014 metais, atsakydama į Bendrijos dėl intervencijos Ukrainoje paskelbtas sankcijas Rusijai.
Suomijos žiniasklaida anksčiau
skelbė, kad minėtame Rusijos „juodajame sąraše” taip pat įrašyti prof. Vy-

tautas Landsbergis, buvęs premjeras,
Seimo narys Andrius Kubilius, buvęs
Seimo narys Artūras Paulauskas, buvęs Valstybės saugumo departamento
vadovas Gediminas Grina.
Nepageidaujamų ES politikų sąraše taip pat įrašyti europarlamentaras Petras Auštrevičius, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Edmundas Vaitekūnas, Lietuvos ambasadorė ES Jovita Neliupšienė.

Seimo nariams gresia apkaltos
Vilnius („Draugo” info) – Seksualiniu priekabiavimu apkaltintas
parlamentaras Kęstutis Pūkas paliko
opozicinę „Tvarkos ir teisingumo”
frakciją.
K. Pūką grupė merginų praėjusią
savaitę apkaltino seksualiniu priekabiavimu, parlamentaras kaltinimus
neigia. Seimo Moterų grupė kreipėsi į
Etikos ir procedūrų komisiją, prašydama išnagrinėti parlamentaro elgesį
ir įvertinti apkaltos procedūros galimybę. Pasak grupės vadovės Aušrinės
Armonaitės, K. Pūkui nepriėmus
sprendimo atsisakyti mandato ar apkaltos klausimui nesulaukus paramos Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje, procedūra gali būti inicijuojama
atskirų parlamentarų iniciatyva.
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pritaria apkaltoms socialdemokratui Mindaugui Basčiui ir su
„Tvarkos ir teisingumo” sąrašu į Seimą išrinktam Kęstučiui Pūkui. Pa-

sak V. Pranckiečio, šių parlamentarų
sprendimas nesitraukti iš Seimo kenkia parlamento prestižui. Parlamento
vadovas patvirtino, kad pritartų šių
parlamentarų apkaltos procesams.
Juos inicijuoja opozicija.
Apkaltos procesą M. Basčiui rengti pradėjo opozicinė Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai, tačiau po to nusprendė situaciją tirti giliau ir siūlo sudaryti laikinąją tyrimo
komisiją grėsmėms nacionaliniam
saugumui tirti. Komisija taip pat turėtų nustatyti, ar turimos informacijos pakanka pradėti Seimo nario apkaltos procesą.
M. Bastys socialdemokratų partiją paliko praeitą savaitę. Apkaltos iniciatyva M. Basčiui kilo, kai Valstybės
saugumo departamentas dėl parlamentaro ryšių su nusikalstamo pasaulio ir Rusijos energetikos kompanijų atstovais atsisakė jam išduoti leidimą dirbti su slapta informacija.

Gedimino kalną sutvarkys iki kitų metų pabaigos
Vilnius (Mano vyriausybė) – Gedimino kalno Vilniuje tvarkymas turėtų būti baigtas iki 2018
metų pabaigos, pranešė
kultūros ministrė Liana
Ruokytė-Jonsson.
„Visa situacija yra
kontroliuojama, viskas
stebima, yra įdiegti detektoriai, kurie matuoja
kiekvieną pokytį kalne, ir
tikrai visa tai bus suvaldyta. O po prevencinių
darbų, kai mes sustabdysime visą kalno šliaužimą
žemyn, tada prasidės esminiai darbai, kurie tvirtins kalną, prasidės ta
tikroji gelbėjimo akcija.
Iki 2018 metų pabaigos Gedimino kalnas lankytojams uždarytas nuo praėjusio
Delfi.lt nuotr.
suplanuota, kada baigsis gruodžio.
pagrindinė gelbėjimo akMinistrė negalėjo pasakyti, kada
cija su Gedimino kalnu”, – sakė miGedimino kalnas bus atvertas lankynistrė.
Lietuvos simboliu laikomo kalno tojams. Jame lankytis draudžiama
gelbėjimo plano vykdymą prižiūri iš nuo praėjusių metų gruodžio pabaigos.
Gedimino kalno būkle ypač susiAplinkos, Kultūros ministerijų, sostinės savivaldybės ir Nacionalinio mu- rūpinta po pernai vasarį ir spalį įvyziejaus atstovų sudaryta priežiūros kusių didelių nuošliaužų, mažesnių
nuošliaužų būta ir vėliau. Kultūros migrupė.
Pasak L. Ruokytės-Jonsson, dėl nisterija tvarkybos darbams pernai
oro sąlygų dar gali būti keletas nuo- skyrė 300 tūkst. eurų, šiemet numato
šliaužų Gedimino kalne, tačiau padė- dar per 800 tūkst. eurų.
Atsirandančios nuošliaužos kyla
tis esą kontroliuojama.
L. Ruokytė-Jonsson apgailestavo, dėl intensyvaus eismo, keltuvo, greta
kad Gedimino kalno priežiūra anks- vykusių statybų – šie veiksniai pačiau buvo perduota Nacionaliniam skatino įgriuvas Antrojo pasaulinio
muziejui, jo direktorė, pasak ministrės, karo metais iškastų ir atmestinai užnėra pajėgi tinkamai rūpintis šiuo pi- piltų tunelių vietoje, pakeitė hidrologinę situaciją.
liakalniu.

Atmetus „Obamacare”, neapdraustų padaugės 14 mln.
Washingtonas (BNS) – JAV respublikonams atmetus „Obamacare”
reformas sveikatos draudimo neturinčių amerikiečių padaugės 14 mln.,
rodo pristatyta nepriklausoma biudžeto analizė.
Joje taip pat sakoma, kad priėmus dabar Kongrese svarstomą įstatymą, kurį palaiko Prezidentas Donald Trump, federalinio biudžeto deficitas per artimiausią dešimtmetį sumažėtų apie 337 mlrd. dolerių. Tačiau
turint galvoje JAV ekonomikos dydį, ši
sutaupyta suma būtų gana maža.
Pasak Kongreso biudžeto tarnybos
(The Congressional Budget Office –
CBO), neapdraustų žmonių skaičius išaugtų tolesniais metais: „iki 21 mln.
2020-aisiais ir iki 24 mln. 2026 metais”.
Ataskaitoje teigiama, kad individualių polisų turėtojams sveikatos

draudimo įmokos 2018 ir 2019 metais
padidėtų 15–20 proc., „daugiausia dėl
to, kad būtų panaikintos nuobaudos už
neturimą sveikatos draudimą, o tai mažiau skatins apsidrausti palyginus
sveikus žmones”.
Visgi draudimo įmokos pradėtų
mažėti 2020 metais dėl dotacijų, kurios
leistų padidinti mokesčių lengvatas
neturtingiems amerikiečiams ir darbininkams. Be to, prognozuojama, kad
pradės draustis daugiau jaunesnių
žmonių.
Tačiau iki 2026 metų išlaidos 55–64
metų amžiaus žmonėms būtų 20–25
proc. didesnės, teigė CBO.
Įtakingas senatorius Chuck Schumer sakė, kad ši ataskaita turėtų tapti „grėsmingu ‘stop’ ženklu” respublikonų pastangoms panaikinti ‘Obamacare’”.

D. Trump atsisako prezidento algos
Washingtonas (ELTA) – JAV prezidentas Donald Trump atsisakys
prezidento atlyginimo. Jis metų pabaigoje labdaros organizacijai paau-

kos savo 400 000 dolerių algą. D.
Trump dar per savo rinkimų kampaniją paskelbė pasitenkinsiantis simboliniu doleriu.

ES pratęsė sankcijas Rusijai
Briuselis (BNS) – Europos Sąjunga (ES) dar šešiems mėnesiams
pratęsė sankcijas Rusijos ir Ukrainos
asmenims, susijusiems su teritoriniais ginčais Ukrainos rytuose.
ES pranešime nurodoma, kad lėšų
įšaldymas ir draudimas atvykti į ES

atitinkamiems asmenims pratęsiami
todėl, kad padėtis Ukrainos rytuose nesikeičia.
Šis sprendimas įsigaliojo kovo 14
dieną ir galios iki 2017-ųjų rugsėjo.
Sankcijų sąraše yra 150 fizinių ir 37 juridiniai asmenys.

Britanijos parlamentas galutinai pritarė „Brexit”
Londonas (BNS) – Didžiosios Britanijos parlamentas suteikė galutinį
leidimą ministrei pirmininkei Theresa May pradėti šalies išstojimo iš Europos Sąjungos (ES) procesą, nors Škotija pasiuntė signalą, kad nepritaria tokiam žingsniui, paskelbusi planus surengti naują plebiscitą dėl nepriklausomybės.
Jungtinės Karalystės Lordų Rūmai atsisakė ketinimų paskutinę minutę mėginti taisyti teisės aktą, su-

teikiantį Th. May galią inicijuoti
„Brexit”. Premjerė galės bet kuriuo
metu paskelbti inicijuojanti ES sutarties 50-ąjį straipsnį ir pradėti iki
dvejų metų galintį užsitęsti derybų
procesą. Jam pasibaigus Britanija
taps pirmąja iš Bendrijos pasitraukusia šalimi.
Europos Komisija sako, kad Škotija nepaveldės Britanijos narystės ES
ir kad jai tektų iš naujo pateikti prašymą įstoti į Bendriją.

Ukrainos ambasada JK prašo pasiaiškinti
Kijevas (BNS) – Ukrainos ambasada Didžiojoje Britanijoje kreipėsi į aukštųjų parlamento rūmų nario Richard Belf biurą dėl jo
paskelbto pareiškimo
apie Krymo statusą,
kurį išplatino Rusijos
žiniasklaida.
„Atstovybė susisiekė su lordo R. Belf biuru, prašydama šį pareiškimą patvirtinti
arba paneigti kaip me- Lordas R. Belf „perleido” Krymą Rusijai, tuo ją labai pralagingą”, – rašoma Uk- džiugindamas.
Новинарня nuotr.
rainos ambasados išplatintame pareiškime.
vų, civilizuotas pasaulis, įskaitant viUkrainos diplomatai atkreipė dė- sas svarbiausias tarptautines organimesį į R. Belf pasisakymą, kad „Kry- zacijas, pripažino faktą, kad Rusija
mas yra istorinė Rusijos dalis” ir kad aneksavo Krymą, kur šiuo metu vykMaskva „įgyvendino Krymo gyvento- domi žmogaus teisių pažeidimai siejų valią, susigrąžinusi šį pusiasalį”.
kiant sunaikinti ukrainiečių ir Krymo
Pasak Ukrainos ambasados atsto- totorių tapatybę.

Atšauktas A. Merkel vizitas į JAV
Washingtonas (ELTA) – Vokietijos kanclerė Angela Merkel pirmadienį jau buvo pakeliui į oro uostą, iš kurio turėjo skristi į pirmąjį susitikimą
su JAV prezidentu Donald Trump, kai

JAV lyderis paskambino politikei ir dėl
artėjančios žiemos audros atšaukė susitikimą. Anot Baltųjų rūmų, vizitas
atidėtas iki penktadienio, kovo 17 dienos.

11

2017 KOVO 16, KETVIRTADIENIS

DRAUGAS

VERSLO N AUJIENOS
Mitai apie klientus
Įmonės, besivadovaujančios
įsitikinimais, ,,užgesina”
puikias idėjas

klientą žinoma tam tikra jį dominanti informacija, galima jį paliesti asmeniškai.

Kai kurios bendrovės vadovaujasi klaidingais įsitikinimais apie tai, ko nori jų
klientai. Tarkim, automobilius gaminanti bendrovė nenori nieko girdėti
apie tai, kad labiau nei kiti automobilio atributai klientus domina kavos
puodelio laikiklis. Teiginys: „Mes gaminame automobilius vairuoti, o ne kavai gerti” yra tipiškas pavyzdys.

Klientai nemėgsta papildomų
paslaugų pasiūlymų

okie „kieti” įsitikinimai klientų
atžvilgiu gali „užgesinti” idėjas
ar koncepcijas, neatitinkančias
egzistuojančių nuostatų vartotojų atžvilgiu. Šiame straipsnyje apžvelgsime
labiausiai paplitusius mitų apie tai, ko
(ne)nori klientai.

T

Klientai tenori kuo
mažesnės kainos
Produktas ar paslauga nėra vien
tik prekė, kurią apibūdina ir išskiria
vien tik kaina. Įžvalgus klientas gali surasti skirtumų netgi tarp skirtingų
plieno skardos gamintojų. Pamąstykite, kaip būtų galima išlaikyti esamus
klientus pateikiant jiems kitą vertingą
pasiūlymą negu kaina. Gal tai būtų pirkimo proceso spartumas, ar sąskaitų
apmokėjimo patogumas.

Mes žinome, ko (ne)nori
mūsų klientai
Kai kurios įmonės tiki, jog ilgametė jos veikla ir daug metų kaupta patirtis užtikrina tobulą žinojimą, ko
klientai nori ir ko jie nenori. Siekdama
užtikrinti savo klestėjimą ateityje, įmonė turi labiausiai pasikliauti savo
klientų nuomone. Tačiau žinokite, jog
klientų poreikiai keičiasi visada.

Klientai negali įsivaizduoti
to, ko nėra
Šis klasikinis mitas kilo iš to, kad
daug įmonių išleido tyrimams dideles
pinigų sumas ir praleido begalę valandų žiūrėdamos viena kryptimi į
neefektyvias tikslines grupes, duodančias mažai naudos. Klientai nestokoja sugebėjimo įsivaizduoti daiktus,
kurie neegzistuoja – tiesiog pačios
įmonės neskatina klientų mąstyti kūrybiškai. Iš dalies taip yra todėl, kad dabartinės technologijos slopina klientų
vaizduotę, tad komunikuojama itin
paprasta kalba.

Klientai nenori, kad jiems
būtų skambinama
Klientai nemėgsta būti trukdomi,
kai skambučiu, užuot siūlius ką nors
unikalaus, jiems peršamas masinės
kampanijos produktas. Tačiau jei apie

Tai klaida, kurios metu įmonė
praleidžia galimybę suteikti klientams
kuo didesnę vertę. Būtina siūlyti tai,
kas aktualu vartotojui, o ne masinį produktą. Be to, niekuomet nesiūlykite
klientui papildomų paslaugų jų aptarnavimo metu, jeigu iš pradžių neišsprendėte problemos, dėl kurios prasidėjo pokalbis.

Klientai nenori pateikti
asmeninės informacijos
Šiandieniniame pasaulyje tvyro
plačiai eskaluojama ir vis stiprėjanti
panika dėl piktnaudžiavimo asmenine
informacija. Ši panika, tuo neapsiribojant, susijusi su pagrįstu įsiveržimo
į privačią sritį problema, taip pat – paprasčiausiu nenoru būti erzinamam ir
kažkieno trukdomam. Tačiau klientai
vertina individualizuotus pasiūlymus.

Paskambinę klientai nemėgsta
būti nukreipti kitur
Jei klientas kreipiasi ieškodamas
bendros informacijos, susijusios su
įmone, produktais, kainomis ir pan., jis
nori išgirsti atsakymą jau pirmosiomis
pokalbio akimirkomis. Tačiau jei jam
reikalinga eksperto konsultacija, jis nesitiki, kad pirmasis žmogus, kuris atsiliepė į jo skambutį, bus visų galų ekspertas. Šiuo atveju skambučio peradresavimas gali jam suteikti papildomo
tikrumo, kad dabar jis jau tikrai bendraus su „tuo” žmogumi. Tačiau tokių
peradresavimų negali būti daugiau
nei vienas.

Atsiprašymų nepakanka
Daugelyje įmonių šis mitas yra ne
tik toleruojama kultūros dalis, bet ir integruotas į verslo praktiką – niekuomet
nepripažinti ir neprisiimti atsakomybės, bijantis, kad tai tik paskatins
klientą jaustis nukentėjusiu ir ši kliento vidinė būsena vėliau gali pridaryti
įmonei nemalonumų. Tokia nuostata
yra klaidinga. Ką suklydusi įmonė
gali padaryti dėl klientų – pripažinti
klaidą ir nuoširdžiai atsiprašyti.

Mes žinome, ko mūsų
klientams reikia
Esmė yra suprasti ne tik ko nori
klientai, bet ir kodėl jie to nori. Tai leidžia tobulinti naujus produktus bei paslaugas, o ne tik atnaujinti jau esamus.
Pakaitalų savo pačios sukurtiems produktams bei paslaugoms kūrimas yra
neišvengiamas.
Verslas.in.

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų kovo 15 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,94 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,71 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,70 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

Y kartai svarbiausia – laisvas darbo grafikas
Tyrimas rodo, kad Lietuvoje 20–
30metų žmonėms galimybė dirbti
lanksčiau yra svarbesnė už didesnį atlyginimą. Be to, svarbiausi patrauklios
darbovietės bruožai yra įdomus darbas
bei geras kolektyvas.
Y kartai priklauso žmonės, gimę
nuo 1984 iki 2004 m. Tai yra dabartiniai
dvidešimtmečiai-trisdešimtmečiai.
Pusė apklaustųjų, priklausančių šiai
kartai, sako, kad norėtų dirbti nuolatinį darbą lanksčiu grafiku. Maždaug
kas ketvirtas apklaustasis pirmenybę

teikia projektiniam darbui arba norėtų
būti laisvai samdomu specialistu.
Kas penktas apklausos dalyvis
sako norintis nuolatinio darbo nuo 9
ryto iki 6 vakaro. Daugiau nei pusė apklaustųjų rinktųsi lankstų darbo grafiką, o ne dešimtadaliu didesnį atlyginimą.
Rezultatai rodo, jog darbdaviams
teks ieškoti naujų lankstaus darbo
formų.
Jurgita Čeponytė, LRT.lt

Gintaras – vėl įperkamas
Nuslūgus gintaro bumui Kinijoje,
gintaro žaliava pinga. Išsisprendė ir kelerius metus perdirbėjus kamavusi gintaro žaliavos problema. Apribojus gintaro eksportą, didžiausiame pasaulio
telkinyje, Kaliningrado srityje, žaliavos
deficitą sprendžia
perpardavinėtojai –
Lenkija ir Ukraina. Pasaulyje populiarėja „netradicinių” spalvų gintaras.
Su pastarosios vals15 min.lt nuotr.
tybės institucijų atstovais tikisi susitarti ir Lietuvos gin- kur, be Kinijos, rasti gintaro pirkėjų.
Kombinatas ėmėsi rengti elektronitaro įmonės.
nius
aukcionus, augina gavybą.
Kinija penkerius metus niekaip
Nuo šių metų pradžios Kaliningnepasisotinusi gintaru, pasak lietuvių
perdirbėjų, pagaliau patenkino Balti- rado gintaro kombinatas pusantro
jos aukso poreikį, todėl per metus gin- karto padidino gintaro žaliavos gavytaro žaliava atpigo beveik 40-čia pro- bą. Jei anksčiau vidutiniškai kasdavo
apie 300 tonų, tai nuo šių metų išgaucentų.
„Išsprendę vieną klausimą, mes nama 450 tonų gintaro.
Vykusioje gintaro ir juvelyrikos
turėsime spręsti kitą klausimą, mes tuparodoje,
galima pamatyti gintaro nuo
rėsime grįžti į Europą, Ameriką, kur
buvome primiršę savo rinkas, nes ki- skaidrios geltonos iki rusvos ar sodrios
nai labai daug norėjo, labai daug mo- rudos spalvos – toks gintaras įprastas
kėjo ir nežiūrėjo ką jie nori įsigyti, dėl mūsų akiai. Tačiau jau kelerius metus,
to vieną problemą išsprendę mes tu- ypač jaunoji karta Vakaruose, susidorime kitą iššūkį”, – sakė juvelyrikos ir mėjusi žalsvojo gintaro dirbiniais iš
gintaro parodos „Amber Trip” orga- Karibų regiono. Savo pirkėjo sulaukia
ir melsvasis Malaizijos gintaras.
nizatorius Giedrius Guntorius.
Lietuvos gintaro įmonės kol kas
Nebeliko ir žaliavos problemos.
Paties didžiausio gintaro telkinio sa- nepuoselėja vilčių išgauti Juodkranvininkė Rusija, prieš kelerius metus su- tėje esantį gintarą, mat Lietuvos ginstabdžiusi gintaro eksportą ir įvedusi taro perdirbėjų poreikis per mėnesį –
reikalavimą pusę eksportuojamos ža- apie 20 t, o ten būtų leidžiama tiek išliavos perdirbti Kaliningrado srityje, gauti per metus. Todėl kol žaliava atnesulaukė Baltijos regiono valstybių keliauja iš Kaliningrado per tarpisusidomėjimo, o per tarpininkus gin- ninkus, o netrukus žadama susitarti ir
taras vis vien pasiekia perdirbėjus su Ukrainos valstybės institucijomis
dėl gintaro tiekimo.
Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
Pasak perdirbėjų, Kaliningrado
Tomas Kavaliauskas, LRT.lt.
gintaro kombinatas jau turi problemą,

„British Airways” lėktuvuose mažins erdvę kojoms
Didžiosios Britanijos
aviacijos bendrovė „British
Airways” planuoja sumažinti erdvę kojoms savo lėktuvuose, aptarnaujančiuose
skrydžius į Europą.
Nuo kitų metų lėktuvuose A320 ir A321 bus padidintas
salono kėdžių skaičius, atsiras dvi papildomos kėdžių eilės, tad iš viso lėktuvo salone
bus 12 vietų daugiau. Priėmus
tokį sprendimą, erdvė ko- Mažės erdvės lėktuvuose.
123rf.com nuotr.
joms, tai yra atstumas tarp
kėdžių, sumažės sieks maždaug 73 cm. reiškė, kad jei būtų įvestos tokios
Tad erdvė kojoms kai kuriuose ,,Bri- priemonės, galbūt pavyktų išvengti
tish Airways” lėktuvuose bus tokia pat būtinybės didinti lėktuvų bilietų kaikaip ,,Easyjet” lėktuvuose ir 2,5 cm ma- ną.
žesnė nei ,,Ryanair” orlaiviuose.
ELTA
Aviacijos bendrovės atstovas pa-
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Noro virusinė infekcija
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Šaltuoju metų laiku padidėja ne tik gripo, viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, sukeltų įvairių virusų, bet ir virusų
sukeliamų viduriavimų bei vėmimų.
Vienas iš jų, dažnai pasitaikantis yra
gastroenteokolitas (skrandžio ir žarnyno uždegimas), sukeltas Noro viruso. Noro virusas yra ypač aktyvus žiemą, todėl ši liga dar yra vadinama
,,žiemos vėmimo ir viduriavimo liga”.
oro virusinė infekcija, kuria
kasmet suserga 19–21 mln.
Amerikos gyventojų, plinta labai greitai. Ligų kontrolės centro (angl.
Centers for Desease Control) duomenimis kasmet 56 000 – 71 000 ligonių patenka į ligonines, iš jų net 570–800 ištinka mirtis. Kadangi Noro virusai
itin atsparūs temperatūrai (jie gali
išgyventi esant 140 laipsnių F) bei dezinfekuojančioms medžiagoms, dažnai stebimi epidemijos protrūkiai vaikų darželiuose, mokyklose, kruiziniuose laivuose, senelių namuose. Didžiausias susirgimų skaičius stebimas lapkričio-balandžio mėnesiais.

N

dinga neaukšta temperatūra (37,1–
37,8), pykinimas, vėmimas ir viduriavimas, daugeliui skauda pilvą, kai kuriems – galvą, dauguma jaučia bendrą
silpnumą, nuovargį. Dažniausiai liga
užtrunka 1 parą, bet kartais gali trukti 3 ir daugiau. Paprastai ši liga greitai
baigiasi ir nesukelia komplikacijų, todėl gydymas yra nesudėtingas ir dažniausiai nėra reikalinga medicinė pagalba.

Gydymas
Noro virusas. Kokia tai liga?
Noro virusinė infekcija – tai virusinė žarnyno infekcija, kuri pasireiškia pykinimu, vėmimu bei viduriavimu. Noro virusas savo požymiais
panašus į Roto virusą, tačiau Noro virusine liga persergama žymiai lengviau. Nustatyta, kad užsikrečiama
nuo Noro virusu užkrėsto maisto, vandens, taip pat liečiant užkrėstus virusu įvairius paviršius ir, nenusiplovus
rankų, liečiant burną. Virusu galima
užsikrėsti tiesiogiai nuo sergančio
žmogaus. Daugiau nei pusei asmenų,
užsikrėtusių virusu, jokių ligos požymių nebūna. Tokie asmenys pavojingi
aplinkiniams, nes gali perduoti ligą.
Persirgę asmenys gali užkrėsti aplinkinius ligos metu ir 5 dienas po pasveikimo. Noro virusine infekcija galima sirgti pakartotinai, nes įgyjamas tik trumpalaikis imunitetas.

Ligos eiga
Inkubacinis periodas – laikas nuo
užsikrėtimo iki požymių pasireiškimo
yra 1–2 paros. Pirmieji požymiai pradeda reikštis nuo 12 iki 48 valandų
prieš šia liga susergant. Pradžioje ligos
požymiai gali būti panašūs į gripo
požymius (bendras negalavimas, silpnumas). Noro virusinei infekcijai bū-

Sergant šia liga specifinio gydymo
nėra. Pagrindinė taisyklė – gerti daug
skysčių ir palaikyti elektrolitų balansą, kadangi vemiant ir viduriuojant jų
daug netenkama. Siūloma gerti elektrolitų mišinius, sportinius gėrimus,
mineralinį vandenį, praskiestas sultis,
daržovių nuoviras. Patartina vartoti
probiotikus – gerąsias žarnyno bakterijas. Jokių specialių dietų netaikoma,
ligoniai gali valgyti ką nori, tačiau
maistas turėtų būti lengvai virškinamas (nors dažniausiai jie neturi apetito).
Kartais gausiai vemiant ir viduriuojant gali išsivystyti dehidratacija
– vandens kiekio sumažėjimas, kai jo
organizme lieka mažiau nei fiziologinė norma. Esant dehidratacijai asmenys skundžiasi galvos svaigimu, burnos ir gerklės sausumu, sumažėjusiu
šlapimo kiekiu. Kūdikiai tampa mieguisti ir verkia be ašarų. Tokiais atvejais reikalinga gydytojo pagalba ir
intraveninės infuzijos. Ši būklė dažniausiai išsivysto mažiems vaikams, ligotiems ir seniems žmonėms bei turintiems silpną imuninę sistemą. Gydytojo pagalba taip pat reikalinga, jei
viduriavimas užsitęsia keletų dienų, viduriuojama su kraujo priemaiša, labai
stipriai vemiama ar atsiranda stiprūs pilvo skausmai.

Kaip apsisaugoti nuo Noro virusinės infekcijos?
Apsisaugoti nuo Noro virusinės infekcijos siūloma:
* dažnai plauti rankas su šiltu vandeniu ir muilu. Alkoholio pagrindu
pagaminti plovikliai nuo Noro viruso neapsaugo, nors kažkiek sumažina užkrato kiekį;
* kruopščiai plauti vaisius ir daržoves;
* dezinfekuoti užterštus paviršius su chloro junginių turinčiais valikliais;
* nevartoti nevirtų austrių ir kiaukutinių žuvų. Jos dažnai būna užkrėstos Noro virusu. Termiškai apdorojus garinimo būdu – Noro virusas nesunaikinamas. Todėl jas reikia gaminti aukštesnėje nei 140 laipsnių temperatūroje;
* pastoviai laikytis asmens higienos reikalavimų.
Paruošta remiantis: www.cdc.gov, www.clark.com, www. ligos.sveikas.lt,
www.vaistinė.lt, www.mayoclinic.org

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis
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ChirUrGAi

AKiŲ liGOS

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

MANO VIRTUVĖ
Nors iki Velykų dar visas mėnuo, jau galime rinkti idėjas ir planuoti, kuo nudžiuginsime savo šeimą, ypač mažuosius jos narius. Šv. Velykoms labai smagu iškepti mažų „bobelių”, ypač
kai yra vaikų. Iškeptas „bobeles”galima puošti glajumi, tirpintu
šokoladu, džiovintais vaisiais, riešutais.

INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 331-221-9004

DAntŲ GYDYtOjAi
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

Tel. 708-598-8101

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

SKAUSMO GYDYMAS

Tel. 708-422-8260

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Šventinės
„bobelės”
Reikės:
6 puodelių miltų (aukščiausios
kokybės)
1 1/2 puodelio pieno
1 oz (30 g) šviežių mielių
1 puodelio cukraus
2 trynių + 2 kiaušinių
3,5 oz (100 g) sviesto
1/3 puodelio razinų
žiupsnelio druskos
1 citrinos nutarkuotos žievelės
Razinas nuplauti, užpilti karštu
vandeniu ir palaikyti kelias minutes,
kad suminkštėtų. Vandenį nupylus
razinas gerai nusausinti.
Mieles ištrinti su 1 šaukštu cukraus, užpilti šiltu pienu (neturi būti
karštas, o tik šiltas, kitaip mielės nepakils), pridėti pusę kiekio persijotų
miltų, išmaišyti. Tešlą padėti šiltai,
kad pakiltų (uždengti rankšluostėliu
arba dubenio viršų aptraukti maistine plėvele).
Kiaušinių trynius ištrinti su cukrumi ir žiupsneliu druskos iki vientisos purios masės – jos tūris ženkliai
padidės.
Į pakilusią tešlą supilti tryniųcukraus masę, įmušti 2 kiaušinius ir
išmaišyti. Garų vonelėje ištirpinti
sviestą ir įmaišyti į tešlą, suberti nu-

SUBSCRIBE
Receive
BOTH!
ONE YEAR
DRAUGAS NEWS

tarkuotą citrinos žievelę. Tuomet supilti likusius miltus ir gerai išmaišyti. Suberti nusausintas razinas ir
vėl išmaišyti, kad jos vienodai pasiskirstytų tešloje.
Sandariai uždengti dubenį maistine plėvele ir dar kartą pastatyti šiltoje vietoje, kad tešla pakiltų.
Kai tešlos tūris kelis kartus padidės, ją išmaišyti, paskirstyti po
riebalais išteptas formeles (tik ne
iki viršaus) ir vėl truputį palaikyti,
kad dar pakiltų. Tuomet dėti į iš
anksto iki 200 C (390 F) įkaitintą orkaitę ir kepti. Kepimo trukmė priklauso nuo formelių dydžio.
Iškeptas „bobeles” puošti glajumi.
Glajui:
1 puodelio cukraus pudros
2 šaukštų citrinos sulčių
2 šaukštų karšto vandens
šokolado (nebūtinai)
Cukraus pudrą ištrinti su citrinos sultimis ir karštu vandeniu iki
vientisos blizgios masės. „Bobelių”
kepurėles aptepti glajumi. Jei norite
papuošti šokoladu, ištirpinkite nedidelę plytelę juodo šokolado ir plona srovele pašlakstykite ant viršaus,
kad atrodytų tarsi siūlai.

Džiugaus Šv.Velykų laukimo!
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,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas, kurių
ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvairovė jus nustebins.
įkart supažindiname jus su publicisto Antano Ragausko knyga ,,Ginčai dėl
skonio”. Šioje knygoje surinkti jo straipsniai, išspausdinti išeivijos spaudoje
1950–1968. Autorius daug dėmesio skiria Amerikos ir pasaulio politiniams
įvykiams, išeivijos kultūriniam gyvenimui Čikagoje, kur gyveno. Ši knyga jus sudomins tuo, kad joje rasite Antrojo pasaulinio karo tremtinio, emigranto, naujakurio bei jo likimo brolių išeivijoje gyvenimo vaizdus ir turėsite progos kartu su autoriumi išgyventi istorija tapusius įvykius. Knyga veikia užburiančiai, ją
įdomu skaityti, nes straipsniai suskirstyti pagal tematiką, o skyrių pavadinimuose atsispindi autoriaus polinkis ironizuoti. Dėmesį prikausto kultūrinių straipsnių gausa, kuriuose pasireiškia senosios (,,grynorių) ir naujosios (,,dypukų”) lietuvių išeivijos kartų bendravimas, jų siekiai surasti bendrą kalbą tarpusavyje
ir t. t. Autoriaus straipsnių mintis visada aiški, sklandūs sakiniai, džiugina temų
įvairovė. Nenustebkite pastebėję skirtingas pavardes, nes knygos autorius labai
mėgo straipsnius pasirašyti įvairiais slapyvardžiais, bet po straipsnių, kuriose
gvildeno rimtas temas, puikuojasi jo tikroji pavardė. Skaitydami šią knygą
mintimis nukeliausite į jaunystės dienas, kartu su autoriumi išgyvensite išeivijos problemas, skirtingas žmonių pažiūras, kurias autorius įvardija nerinkdamas
žodžių bei viską atskleisdamas tikraisiais vardais. Šių straipsnių rinkinių temos
aktualios ir šiandien, tad užsukite į ,,Draugo” knygynėlį ir įsigykite šią knygą,

Š

Knygos ,,Ginčai dėl skonio” kaina – 15 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas
paštu – 5 dol.). Daugiau informacijos tel. 773-585-9500
„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.
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Istorinis prezidentų susitikimas Kaune
Atkelta iš 1 psl.
Kaune vykusio forumo tema – „Europa šiandien.
Baltijos konsensusas (1987–1991 metai): istorinė
reikšmė ir pamokos šiandienai”. Kovo 11-osios išvakarėse susitikę istoriniai lyderiai kartu su akademine bendruomene, politikos, meno, kultūros
žmonėmis, verslo ir visuomenės atstovais diskutavo
apie istorinę atmintį, kvietė ieškoti naujų dialogo formų, kurti naujas kaimyniškai atsakingo ir taiką palaikančio bendravimo formas, kurios būtų paremtos
abipuse pagarba ir pasitikėjimu.
Sveikindamas forumo dalyvius ir svečius prezidentas V. Adamkus sakė, jog kai į vieną vietą susirenka tiek lyderių, sustiprėja tikėjimas, jog galima
rasti šiandien mus slegiančių problemų sprendimo
būdus. „Šiandien kiekvienam būtina suvokti, kad nebus kitos Europos, tik ta, kurią mes patys kuriame,
kad nebus ir kito pasaulio už tą, kuriame gyvename.
Tikiu, kad ateities pasaulis bus grįstas pagarba ir pasitikėjimu, nes kito kelio tiesiog nėra. Tik pasitikėjimas ir dialogas mus veda į ateitį, o Lietuva buvo
ir bus aktyvi šių procesų dalyvė”, – sakė prezidentas, VDU Tarybos pirmininkas ir garbės daktaras V.
Adamkus.
V. Adamkus prisiminė, jog jam teko dirbti su daugeliu Kaune susirinkusių valstybių vadovais ir įsitikinti, jog bendros pastangos yra didelė jėga, o bendras darbas – didelis džiaugsmas.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė, jog toks renginys – įvykis ne tik
miestui, bet ir visai Lietuvai Kovo 11-osios išvakarėse. Jis priminė, kad pirmasis Baltijos ir Juodosios
jūros forumas surengtas praėjusių metų gruodžio
1-ąją Kijeve, kai buvo priimta jo dalyvių Kijevo
deklaracija, kurioje atkreiptas dėmesys į globalius
iššūkius ir regionines grėsmes ir pabrėžiama, jog tik
demokratija yra pasaulinio sugyvenimo ir bendradarbiavimo garantas, tik taika yra visiškas karų ir
agresijos atsisakymas ir tik Europos tautų bendruomenė gali užtikrinti ginčytinų klausimų žemyne
sprendimą taikiu būdu, besiremiančiu gera valia ir
savitarpio pagalba. Po Kauno forumo taip pat priimta
deklaracija.
V. Landsbergis prisiminė, kaip griuvo Sovietų Sąjunga ir kalbėjo apie naujas grėsmes, kurias kelia šalia Lietuvos, Baltarusijoje statoma Astravo branduolinė jėgainė. Jis ragino siekti, jog jėgainė būtų
perkelta toliau į Rytus ir sakė, jog tai kainuotų brangiai, bet kas galėtų pasakyti, kokia būtų kaina, jei atsitiktų avarija jėgainėje?
Estijos vadovas A. Rüütel kalbėjo apie istorines
pamokas, prisiminęs, kaip buvęs Sovietų Sąjungos
vadovas Michailas Gorbačiovas pradėjo „perestroiką” ir kuo visa tai pavirto. Jis prisiminė, kiek grasinimų dėl Estijos kelio į Nepriklausomybę tada teko
išklausyti Kremliuje, džiaugėsi, kad trijų Baltijos
valstybių vadovai ir žmonės buvo vieningi kelyje į
laisvę, kad vyko istorinis Baltijos kelias, kai į 600 kilometrų grandinę 1989 metų rugpjūčio 23-ąją sustojo apie 2 milijonai trijų Baltijos šalių žmonių.
VDU salės, kurioje vyko forumas fojė kaip tik ir
buvo surengta fotografo Romualdo Požerskio fotografijų paroda apie Baltijos kelią. „Lietuva – tūks-

Forumo dalyviai (iš k.): A. Rüütel, L. Walęsa, V. Adamkus ir G. Burbulis.

Į forumą atvyksta Ukrainos prezidentas V. Juščenko (k.) ir
Lenkijos prezidentas L. Walęsa.
tančių žmonių išsaugotas troškimas gyventi laisvai.
Troškimas, stipresnis už Sibiro speigą, stribų išdavystę, politinius lagerius. Jį pavyko įamžinti ir Romualdo Požerskio parodoje ir albume „Lietuva 1988–
1993”. Akimirka, kai paskutinis sovietų armijos
tankas palieka Lietuvą, galutinai pabaigia okupacijos, prievartos, bukinimo ir melo etapą, kurį lietuvių tauta kentė pusę šimtmečio. Ilgus metus Lietuvos žemę slėgė brutali geležinė jėga. Pasitelkdama
melą ir šantažą, ji peržengė mūsų sienas penktajame
dešimtmetyje ir ketino čia pasilikti amžinai. Lietuva atkakliai varė svetimą kariuomenę. Tai darė
mūsų partizanai, disidentai, visa tauta, nepraradusi laisvės ir nepriklausomybės vilties”, – šios parodos anotacijoje rašo Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Jaudinančią ir įspūdingą kalbą forume pasakė

Forumo proga surengta R. Požerskio fotografijų paroda apie Baltijos kelią

A. Vaškevičiaus nuotraukos

Ukrainos prezidentas V. Juščenko. Jis pabrėžė, jog nūdienos pasaulis tampa mažiau valdomas, mažiau nuspėjamas, nes atsirado žmogus, kuris perstato pasienio ženklus, perbraižo valstybių žemėlapius, šalis, kuri palaiko terorą, sprogdina kelius ir tiltus.
„Tai, kas vyksta – ne ekonominė ar humanitarinė krizė. Prieš dvidešimt metų buvo Kalnų Karabachas ir
Padniestrė, šiandien Europos Rytuose jau yra šeši
konfliktų židiniai, ir visi įšaldyti, nes nerandama
būdų, kaip juos išspręsti. Apie ką dar mes galime kalbėti, jei ne apie stabilizaciją tame regione, kuriame
gyvename?”, – emocingai sakė buvęs Ukrainos prezidentas.
Priminęs, jog Ukraina prieš trejus metus atplėšus Krymą neteko 7 procentų savo teritorijos, jis teigė, jog V. Putino Rusija baiminasi tik dviejų dalykų –
savo tautos solidarumo ir pasaulio solidarumo, ypač
Europos solidarumo. Jeigu mes mąstysime tomis pačiomis kategorijomis, pasieksime pergalę, nes agresyvi, provokacinė politika būtent to ir bijo.
„Puikiai suprantame, kad karo klausimas – ne
tik militarizavimo klausimas: agresija vyksta ir
kalbiniu pagrindu, okupacija būna kultūrinė ir kitokia. Trumpai tariant, nereikia klausti, kam skambina varpai šiandien: jie gali skambinti portugalams,
rytoj – Baltijos tautoms. Mes turime išmokti atsakyti
į iššūkius, kurie egzistuoja mūsų regione”, – kalbėjo V. Juščenko.
G. Burbulis, Rusijos TFSR valstybės sekretorius
1991–1992 metais, forume klausė, kas mums atsitiko,
kad XXI amžiuje gyvename grėsmės, iššūkio atmosferoje, kai nesame tikri dėl savo ateities, kai vis
mažiau suprantame, kas iš tiesų vyksta. Kodėl tarptautinės institucijos, kurios XX amžiuje sugebėjo suformuoti bazines vertybes, šiandien jau yra bejėgės?
Ką mes paliksime savo anūkams ir vaikams, kokios
praeities norėtume mūsų ateičiai ir kodėl mūsų dabartis tokia neaiški?
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Jis priminė praėjusiais metais Kijeve vykusio pirmojo forumo metu
įsteigtą Tarptautinį Baltijos ir Juodosios jūrų tyrimų ir konsensusinių
praktikų centrą – instituciją, skirtą
bendrai regiono šalių taikdariškai
veiklai, kovai su globaliniais iššūkiais
ir regioninėmis grėsmėmis. Pasak svečio, norint pakeisti dabartinę situaciją, reikia nuolat bendradarbiauti –
tiek su dabartiniais ar buvusiais politikais, tiek su akademine bendruomene.
„Reikia naujų, šiuolaikinių ir
konstruktyviai įgyvendinamų konsensusinių praktikų – suprasti, kaip
bendradarbiauti, išvengti nepasitikėjimo ir konfrontacijos, nustoti ginti tik
savo interesus. Mums visiems reikalingas visai kitoks tarpusavio supratimo, palaikymo ir atsakomybės diskursas”, – sakė G. Burbulis.
Apie tai, kaip gimė „Solidarumo”
judėjimas Lenkijoje, kalbėjo prezidentas L. Walęsa. „Ar būtų įmanomas
šios dienos susitikimas, jei ne ‘Solidarumas’? Kai kūriau tą judėjimą ir
jam vadovavau, kviečiau didįjį Rusijos
prezidentą B. Jelciną nuimti nuo mūsų
antrankius, kurie stabdė Lenkijos ir visos Europos vystymąsi. Tuo metu Lenkijoje buvo 200 tūkstančių sovietų karių, dar vienas milijonas jų stovėjo prie
mūsų šalies sienų. To meto propaganda mums sakė – kiek ten jūsų yra, ką
jūs galite, neturite nei mažiausių galimybių. Kai šiandien turime naujų
bėdų, prisimenu, kaip tada buvo, kai atrodė, kad galimybių iš tos buvusios
tvarkos išeiti nėra, bet jos atsirado”, –
sakė jis.
L. Walęsa prisiminė, kokią reikšmę turėjo lenko išrinkimas popiežiumi, kai jau po metų po išrinkimo Jonas
Paulius II atvyko į gimtinę ir pasaulis
tada atkreipė dėmesį į komunistinę
Lenkiją bei popiežiaus istorinius žodžius – „nebijokite”. Net komunistai ir
policininkai išmoko žegnotis, o „Solidarumo” narių skaičius nuo dešimties
per metus išaugo iki 10 milijonų.
„Kai šiandien man kas nors sako,
kad nesusitvarkysime su Ukrainos ir
Rusijos problemomis, sako, kad nebus Europos vienybės, aš noriu pasakyti: man kažkada jau sakėte, kad bus
atominis karas ir tik jis pakeis pasaulį. Ir matote, nereikėjo jokio karo. Užteko mūsų tinkamo solidarumo. O kas
yra solidarumas? Jeigu negali pakelti
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tam tikro svorio, tai paprašyk, kad kiti
tau padėtų. Kai teko kovoti devintajame dešimtmetyje, ta našta buvo Sovietų Sąjunga ir komunizmas. Reikėjo organizuoti visą Lenkiją, kreiptis į
Europą, į pasaulį pagalbos ir būtent dėl
to tai pavyko”, – teigė L. Walęsa.
Diskusijų metu kalbėjęs Europos
Sąjungos (ES) ambasadoriaus Rusijos Federacijoje Vygaudas Ušackas pabrėžė, kad Baltijos valstybių sėkmės istorija – tarsi švyturys Juodosios jūros
regiono šalims, jų demokratijos, laisvos rinkos ir brandžios pilietinės visuomenės nuolatinio formavimosi kelyje.
„Geopolitinės įtampos, priešpriešos ir pavojų aplinkoje verta įsiklausyti
į istorinių lyderių, prisidėjusių prie Sovietų Sąjungos griūties bei savo šalių
valstybingumo atkūrimo, išmintį. Siekiant įkvėpti tikėjimą dialogu ir bendradarbiavimu, Kaunas suburia istorinius lyderius saugumo ir gerovės vardan. Nuo Baltijos iki Juodosios jūros
ir toliau”, – teigė ambasadorius.
V. Ušackas priminė realią politinę
padėtį – pasak jo, sutarimo turime
siekti ten, kur galime, tačiau jo nebus
esminiais klausimais, tokiais kaip
santykiai su Vakarais, Baltijos šalimis
ir Ukrainos teritorinis vientisumas,
bet būtina palaikyti ryšius.
„Istorija parodė, kad net siaubingiausiais Šaltojo karo metais buvo palaikomi ryšiai, tam, kad būtų išvengta
karinių veiksmų dėl nepakankamos
komunikacijos. O šiandien akademinė
bendruomenė privalo sumažinti įtampą, išlaikyti ryšius, akademinius mainus tarp Rusijos ir vakarų. Bet koks indėlis, ypač universitetų, čia yra be galo
svarbus”, – pabrėžė ambasadorius.
V. Ušackas taip pat atkreipė dėmesį, kad rusų studentai aktyviausiai iš visų valstybių atstovų dalyvauja „Erasmus” ir kitose ES finansuojamose mainų programose – ES finansuoja 8 tūkstančių Rusijos studentų mokslą šių šalių universitetuose, o ukrainiečiai – antri pagal aktyvumą, jų studentų skaičius ES šalių
universitetuose siekia 6 tūkstančius.
Renginio pabaigoje žodį taręs V.
Landsbergis pažymėjo, jog universitetai turi būti atsvara politikoje vyraujančiai jėgos kultūrai – jie turi mokyti tolerancijos ir dialogo, kuriuo
nesiekiama apgaudinėti, žeminti ar
primesti savo tiesas.

Atsisveikinant su
Robert Duda
asario pabaigoje Lietuvos vaikų globos būrelį
„Saulutė” pasiekė liūdna
žinia – ,,Brigham and Women’s”
ligoninėje Bostone, MA vasario 26
d., sekmadienį, po trumpos ligos
mirė geras ,,Saulutės” draugas,
mecenatas, didžiulis pagalbininkas Robert (Bob) Duda. Ilgus metus jis buvo ,,Saulutės” atstovas
Rytiniame pakraštyje.
Robert Duda gimė 1942 m.
spalio 1 d. Marijos (Koloski) ir
Jono Duda šeimoje. Augo Whately, MA. 1960 metais baigęs vidurinę mokyklą, Bob įstojo į University of Massachusetts, kur 1964
metais apgynė verslo administravimo bakalauro laipsnį.
Robert Duda
Baigęs universitetą jis pradeda tarnauti Karinėse oro pajėgose. Gavęs leitenato laipsnį jaunasis karininkas išvyko į tarnybą Vokietijoje, o vėliau buvo išsiųstas į Korat, Tailandą.
1969 metais R. Duda apgynė verslo administravimo magistro laipsnį. Įpusėjus 1970-iesiems jis įsijungė į Westfield, MA nacionalinių oro
pajėgų 104-tą kovotojų sparną. R. Duda per visą savo tarnybos laiką buvo
ne kartą įvertintas įvairiais apdovanojimais: medaliu už gerą tarnybą,
Karinių oro pajėgų medaliu su trimis ąžuolo lapais, Nacionalinės gynybos
medaliu, Oro pajėgų apdovanojimu už ilgametę nepriekaištingą tarnybą, yra gavęs apdovanojimų už tarnybą Vietname. 1996 metais po 32 metų
tarnybos JAV Nacionalinėse oro pajėgose pulkininkas-leitenantas R. Duda
baigė savo karininko karjerą.
Robertas buvo aistringas skaitytojas, domėjosi karine istorija, buvo
Civilinio karo žinovas. Jis buvo Whately miesto S. White Dickinson bibliotekos valdybos pirmininkas, sėkmingai dalyvavęs įvairiuose infrastruktūros tobulinimo projektuose. Robertas taip pat priklausė South
Deerfield, MA miesto Karo veteranų klubo 3295 postui ir buvo Amerikos
lenkų klubo narys.
Mes, ,,Saulutės” nariai liksime Bob dėkingi už tas gerumo pamokas,
kurios mus moko dalintis žmogiška atjauta, supratimu, meile. Bob niekada neužmiršo savo šaknų ir savo darbais ne kartą įrodė, kokia brangi jam močiutės, kilusios iš Kruonio miestelio prie Kauno marių, tėvynė. Jis neblogai kalbėjo lietuviškai, o būdamas ,,Saulutės” atstovu JAV
Rytiniame pakraštyje kartu su ilgamete savo padėjėja ir drauge Ginger
Houghton, visa širdimi buvo įsijungęs į labdaringus projektus, kiek galėdamas padėjo Lietuvos žmonėms: rinko lėšas, organizuodavo drabužių,
mokyklinių reikmenų siuntas į vaikų namus Kaune, daug metų aprūpindavo Lietuvos medicinines įstaigas medicinine įranga ir reikmenimis. Šie žmonės ne tik kvietė Lietuvos gydytojus stažuotis JAV. Bob ir
Ginger tarpininkaujant, JAV gydytojai vyko į Lietuvą supažindinti atgimstančios šalies gydytojus su naujausiomis medicininėmis technologijomis, mokė juos atlikti sudėtingas operacijas. Drąsiai galima sakyti,
kad Bob ir Ginger daug prisidėjo prie Kardiochirurgijos klinikos Kaune kūrimo.
Reiškiame gilią užuojautą jo ilgametei bendražygei Ginger Houghton iš Schenectady, NY, broliui Gerald su žmona Judita iš Agawamm, MA
ir sūnėnui Ethan Duda iš Floridos.
,,Saulutės” nariams Robert Duda išliks pavyzdžiu, rodančiu, kiek
daug gali meilė savo protėvių šaliai. Ačiū, mielas Robert, už tavo atsidavimą, meilę ir pagalbą Lietuvai, ačiū, kad buvai šalia mūsų. Ilsėkis
ramybėje.
Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”

V

Čiurlionio galerija (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636)
kovo 25 d., šeštadienį, 6 val. v.
maloniai kviečia į parodos ,,Mūsų Lietuva” (iš ciklo ,,Šeimos”)
atidarymą. Joje pamatysite ,,Aukso vainiko” laureatės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpinius, lino ir medžio raižinius
bei ,,Sidabro vainikėlio” laureatės Adelės Bražėnaitės medžio
raižinius. Atidaryme dalyvaus
abi autorės.
Lenkijos prezidentą L. Walęsa (d.) sveikina V. Landsbergis.
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■ Kovo 18 d., šeštadienį, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S Pulaski Rd, Chicago, IL) rengiama Genealogijos skyriaus vadovės Karilės Vaitkutės pamoka ,,Kaip rašyti šeimos istoriją”. Ateikite
ir sužinokite. Pamokos kaina vienam lankytojui 15 dol. Muziejaus nariams nemokamai. Registruotis: info@balzekasmuseum.org. Daugiau informacijos telefonu:
773-582-6500.
■ Kovo 19 d., sekmadienį, Beverly Shores Lietuvių klubas kviečia į Vasario 16-osios
ir Kovo 11-osios minėjimą. 1 val. p. p. vyks
lietuviškos pamaldos Šv. Onos bažnyčioje
(433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN),
po jų – minėjimas, dainuos Aldegunda, bus
vaišės. Pasiteirauti tel. 219-512-3493.
■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) kovo 19 d. 10 val. r. minėsime trečiąjį Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Primename, kad kiekvieną
Gavėnios penktadienį, 4:30 val. p. p. einame Kryžiaus kelią su apmąstymais. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

■ Kovo 26 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, didžiojoje salėje Vydūno jaunimo fondas minės savo veiklos 65
metų jubiliejų. Maloniai kviečiame vardinių
stipendijų steigėjus, fondo rėmėjus, talkininkus ir svečius dalyvauti šioje reikšmingoje šventėje. Vietas užsisakyti skambinant
fil. Aldonai Rauchienei tel. 708-5987438.
■ JAV LB Lemonto apylinkės valdyba maloniai kviečia dalyvauti apvalaus stalo diskusijose tema „Šokiruota Lietuvos istorija”,
kuri vyks kovo 26 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. galerijoje „Siela” Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Diskusijoms vadovaus
istorikai Violeta Rutkauskienė ir Jonas
Platakis.

DRAUGAS

Iš Kaziuko mugės Lemonte
Audronės Kižytės nuotraukos

Skautai, skautai, visur vien skautai… Mugės
organizatorės Audrė Kapačinskaitė ir Audra Brooks.

Rima Gungor (k.), dokumentinio filmo ,,Gamechanger – Lithuania’s Non-violent revolution” režisierė, su Amanda Gotte.

Simonas Obeliūnas (k.) stebi brolį Joną,
kuris neabejodamas išsirinko knygutę ,,Nuspalvink”.

Jaunosios padėjėjos – Sofija ir Ula – mugėje pardavinėjo medinius šaukštus, žvakes,
muilą, grybukus ir saldumynus.

■ Balandžio 9 d., Verbų sekmadienį kviečiame visus apsilankyti Lietuvos Dukterų
draugijos valdybos ruošiamame tradiciniame tortų, pyragų ir velykinių rankdarbių išpardavime, kuris vyks nuo 10 val. r.
Didžiosios salės vakarinėje dalyje PLC, Lemonte. Tuo pačiu prašome šeimininkių prisidėti savo iškeptais skanėstais ir taip paremti šią organizaciją. Vaišinsime kava ir užkandžiais.

Teatras ,,The Bridge” (643 W. 31 St. Bridgeport, IL) kovo 17 ir 18 dienomis
kviečia į du monospektaklius – ,,Une Baye” (pjesės autorė ir atlikėja Audrė
Budrytė) ir ,,No Bees for Bridgeport” (pjesės autorius ir atlikėjas Kęstutis
Nakas). Abiejų spektaklių pradžia – 7:30 val. v.
Daugiau informacijos: www.thebridgeperforms.com.

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

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

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

DRAUGAS 773-585-9500

http://draugokalendorius.org

