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Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 301 diena
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Lietuviško žodžio šventė
Čikagos
lituanistinėje
mokykloje išrinkti
geriausieji
VIDA RUPŠIENĖ
Lietuviško žodžio šventė – tai šventė,
kurios metu apdovanojami uoliausiai
dirbantys, geriausi, šauniausi ir stropiausi, daugiausiai skaitantys, gražiausiai rašantys, nuostabiai piešiantys Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM)
mokiniai.

ŠIAME NUMERYJE:

ios šventės laukia ne tik vaikai,
bet ir jų tėveliai, mokytojai.
Mokyklos pedagogai džiaugiasi savo gabiais mokiniais, didžiuojasi jais. Nes jei ne mokykloje, tai kur

Š

Pirmoje eilėje – Čikagos lituanistinės mokyklos rašinio konkurso laimėtojai, antroje eilėje (iš k.) mokytoja Vilma Poliuvienė, tėvų komiteto pirmininkas A. Rašymas ir mokyklos direktorė V. Rupšienė.
ČLM archyvo nuotr.
kitur išgirsi tiek daug lietuviškas eilės
deklamuojančių, lietuvių liaudies dainas dainuojančių, ar pamatysi tautinius šokius šokančių vaikų? O jeigu
dar paskaitysi, kaip gražiai gimtąja kalba jie moka sudėlioti savo mintis?
Taip, taip tai lietuviška mokykla...

Buvo labai gera matyti, kaip vaikai
dėmesingai klausėsi, kurio laimėtojo
pavardė bus paskelbta ir slapta tikėjosi, kad išgirs savo pavardę bei kvietimą
lipti į sceną. Bet kviečiami buvo tik tie,
kurie labiau pasistengė. O džiaugėsi
– 14 psl.
visi.

12,441 pėdų aukštyje – 6 psl.

Tapyba po Vilnių keliaus troleibusais
Meno laboratorija „ŠČ/ShCh”
Vilniaus miesto kraštovaizdyje
surengė projektą „Tapybos
maršrutizatoriai”. Po Vilniaus
gatves kelis mėnesius „maršrutuos” penki troleibusai, kuriuose bus rodomi dešimties žinomų
ir aktyviai kuriančių naujosios
kartos tapytojų darbai.

Mados skrynia – 12 psl.

rojekto dalyviai – jauni tapytojai Linas Jusionis,
Adomas Danusevičius,
Andrius Zakarauskas, Darius Jaruševičius ir Ina Šilina (Polyrabbit.Duplicate), Indrė Ercmonaitė, Simonas Kuliešis,
Jolanta Kyzikaitė, Eglė Ulčickaitė. Dauguma autorių pastarąjį dešimtmetį yra baigę studijas Vilniaus dailės akademijoje arba dar studijuoja, bet jau yra gerai žinomi menininkai. Šių autorių darbus jau buvo galima matyti personalinėse parodose ir meno projektuose, jų darbai įtrauk-
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ti į Lietuvos ir užsienio meno kolekcijas. Dalies menininkų kūrinius išvysime ir buvusio „Lietuvos” kino teatro vietoje statomame Modernaus meno centre, pačiame Vilniaus centre, Pylimo
gatvėje.

Tapoma ne vien ant drobės
„Tapybos maršrutizatorių”
tikslas – supažindinti vilniečius
ir miesto svečius su ryškiausiais
jaunaisiais kūrėjais, jų darbais ir
idėjomis. Šiuo didelį susidomėjimą sukėlusiu projektu siekiama parodyti, kad tapyba šiais laikais gali egzistuoti įvairiausiais pavidalais, kad ją veikia naujosios technologijos,
ir tai nebūtinai turi būti paveikslas, aliejiniais dažais nutapytas ant drobės, įrėmintas ir pakabintas ant sienos, bet
gali keistis reaguodamas į istorines realijas.

Nieko neveikti – pasibaisėtinai sunkus darbas – Oscar Wilde.

– 14 psl.
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Verslo tiltas: Lietuva – New Yorkas

Susitikimas su Rochesterio miesto mere Lovely Ann Warren.

ALGIRDAS ZAILSKAS
Lietuvos įmonių susidomėjimas Jungtinių Valstijų rinka kasmet didėja ir tai
atspindi didėjantys eksporto skaičiai.
Ieškoti naujų ryšių į JAV neseniai buvo
atvykusi verslininkų delegacija iš Lietuvos. Kelionę organizavo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus
filialas.
erslo renginį ir ryšių mugę
New Yorke iš Lietuvos atvykusioms įmonėms suorganizavo
LR generalinis konsulatas New Yorke
kartu su Baltijos Amerikos komercijos
rūmais ir Europos Amerikos komercijos rūmais New Yorke. Renginyje
pranešimus apie teisinius verslo klausimus JAV skaitė teisinių paslaugų
įmonių „Dorsey & Whitney” ir „Watson Farley & Williams” atstovai.
Teisininkai pateikė informaciją
apie JAV mokesčių sistemą, kokias
importo formas ir būdus galima rinktis ir kokie jų privalumai/trūkumai (ar
steigti savo filialą, ar importuoti per
platintojas, agentus), apie muitinės formalumus, prekių žymėjimą, galinčius
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LR generalinio konsulato New Yorke nuotraukos

kilti teisinius ginčus ir jų sprendimo
būdus.
Pranešimus apie verslo ir importo galimybes JAV taip pat skaitė Baltijos Amerikos komercijos rūmų New
Yorke įkūrėja ir vadovė Inga Klimašauskienė bei Europos Amerikos komercijos rūmų vykdomoji direktorė
Yvonne Bendinger-Rothschild. Verslininkai buvo supažindinti su šių verslo organizacijų veikla, jų teikiamomis
paslaugomis JAV rinkoje dirbančioms
Lietuvos įmonėms.
Antroji renginio dalis buvo skirta
individualiems susitikimams ir kontaktų bei verslo ryšių užmezgimui.
Renginyje dalyvavo įvairių sektorių
JAV įmonių, teisinių ir verslo plėtros
paslaugų įmonių atstovai.
Kitomis dienomis Lietuvos įmonių
atstovai lankėsi Rochesteryje, kur juos
priėmė ir verslo misijos programą kuravo LR garbės konsulas New Yorko
valstijoje Rimas Antanas Česonis. Apsilankymo Rochesteryje metu Lietuvos
įmonės turėjo galimybę susitikti su
įvairių sektorių JAV bendrovėmis, aptarti galimus bendradarbiavimo ir
verslo planus.
Lietuvos verslininkų delegacija

taip pat lankėsi Rochesterio savivaldybėje. Alytaus miesto savivaldybė
su Rochesterio miestu bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2010 m. Nuo to
laiko šiuos du miestus sieja glaudūs ryšiai ir bendradarbiavimas įgyvendinant bendrus kultūros, švietimo ir
verslo projektus.
Alytaus ir Rochesterio bendra-

darbiavimo ryšiams palaikyti Rochesteryje įsteigtas Alytaus ir Rochesterio susigiminiavusių miestų komitetas, kuriam vadovauja R. Česonis.
Šis komitetas Lietuvos verslininkų delegacijai surengė priėmimą, supažindino su Rochesterio miestu, padėjo surasti ir užmegzti verslo ryšius su vietos bendrovėmis.
Pasak konsulato New Yorke vicekonsulės Jolantos Vitkauskaitės, Lietuvos verslo domėjimasis JAV rinka didėja jau keletą metų iš eilės. Tai rodo ir
oficiali statistika. Į JAV išvežamų Lietuvos gaminių vertė ir kiekis kasmet
auga – 2016 metais eksportas į JAV išaugo 17 proc., lyginant su 2015 metais,
ir sudarė rekordinius 1,17 mlrd. EUR.
Verslo misiją New Yorko valstijoje sudarė įvairių sektorių įmonės: juvelyrikos („Rovilnė”), kosmetikos
(„Oda”), tekstilės ir rūbų („Tantas”,
„Vilniaus kailiai”), transporto paslaugų ir perdirbimo įmonės („Transporto Guru”, „Kapitalita”), medinių
statinių gamintojai („Log Villa”, „Timber Cabins”), interneto paslaugų, grafinio dizaino įmonės („Binarika”, „Interaktyvus”).

„Telia Lietuvai” du verslo „Oskarai”
ashingtone įsikūrusi Tarptautinė verslo komunikatorių asociacija (IABC) paskelbė labiausiai 2017 metais pasižymėjusius ir
vertingiausius strateginės verslo komunikacijos projektus. Tarp pačių geriausių išrinktos
net dvi „Telia Lietuvos”
komunikacijos kompanijos. Tai yra pirmas kartas, kai IABC įvertina Lietuvos bendrovę.
Iš šiemet konkursui priimtų 227 pasaulinio lygio paraiškų IABC atrinko ir „Exellence Awards” kategorijoje apdovanojo 74 projektus, o „Merit Awards” – 153 projektus. Nugalėtojų sąraše tarp dalyvių iš 16 pasaulio šalių pirmą kartą pateko ir Lietuva. Tarp „Exellence Awards” apdovanojimu įvertintų projektų yra net dvi „Telia Lietuvos” paraiškos – už „Teo” ir „Omnitel” vidinę ir išorinę integraciją bei vidinio prekės ženklo pristatymą su programa „Telia FM”.
„IABC apdovanojimas yra vienas aukščiausių pasaulinių įvertinimų komunikacijos specialistams. Komisija labiausiai įvertino tai, jog kiekvienas ‘Telia’ komunikacijos veiksmas buvo susietas su konkrečiais verslo rezultatais. ‘Telia’ gauti apdovanojimai tik dar kartą įrodo, kad Lietuvoje įgyvendinami projektai gali būti sėkmės pavyzdžiai visame pasaulyje”, – sako „Telia” vidinės komunikacijos vadovė Vija Valentukonytė.
„Auksinė plunksna” yra pripažinimas už išskirtinį darbą, inovacijas ir kūrybiškumą”, – sako IABC apdovanojimų komiteto pirmininkė Lynn Barter.
IABC komisija vertino „Telia” komunikacijos projektus, prasidėjusius 2015 m.
spalio 6 d., kai „Teo” ir „Omnitel” paskelbė apie jėgų vienijimą. Po kelių mėnesių,
2016 m. sausio 4 d. bendrovės pranešė, jog „Teo” įsigijo visą „Omnitel” akcijų paketą,
o po kiek daugiau nei metų, 2017 m. vasario 1 d., bendrovės susijungė ir tapo „Telia”.
Pagrindinis IABC apdovanojimas ir metų „Auksinė plunksna” bus įteikta Washingtone, birželio 13 d. šventinių iškilmių metu.
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„Telia Lietuva” info
Akimirka iš renginio LR generaliniame konsulate New Yorke.
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DRAUGAS
eletą savaičių iki JAV prezidento rinkimų pasirodė dokumentinis filmas – „A Wolf in
Sheep’s Clothing” – apie Saul Alinsky
gyvenimą ir jo darbus. Kai žiniasklaidoje iškilo jo pavardė, buvo dedamos
pastangos sugretinti kandidatę Hillary Clinton su jo ankstesnėmis pastangomis užstoti skriaudžiamą liaudį nuo
išnaudotojų. Įdomu, kad H. Clinton
1969 m. savo magistro tezėje nagrinėjo
Saul Alinsky įtaką Amerikos gyvenime. Jai talkino pats tyrinėjamasis asmuo. Tuo metu ji buvo Wellesley kolegijos studentė. Kai jos vyras buvo išrinktas JAV prezidentu, Baltųjų rūmų
pageidavimu ta tezė tapo neprieinama
norintiems su ja susipažinti.
Kas buvo tas Saul Alinsky? Kai jo
pavardė prieš rinkimus iškilo vėl, ji
man nebuvo nauja, tačiau norėjau
sužinoti daugiau. Jis buvo žinomas
kaip modernių apylinkių organizatorius, ypač pagarsėjęs po savo 1971 m. išleistos knygos „Rules for Radicals”. Per
keturiasdešimtį savo veiklos metų jis
susilaukė daug kritikos, bet tuo pačiu
ir pripažinimo. Jis stengėsi pagerinti
nuskriaustųjų padėtį. Po 1950 metų,
pradedant nuo Čikagos, jo dėmesio
centre buvo juodaodžiai. Nuo 1960 m. jo
propaguojami metodai buvo pritaikyti universitetų demonstracijose. Konservatorių rašytojas William F. Buckley 1966 m. teigė, kad Alinsky „buvo labai arti tapimo organizaciniu genijumi”.
Saul Alinsky gimė Čikagoje 1909
m. Tėvai – žydai emigrantai iš Rusijos.
Religingi tėvai ruošė savo sūnų rabinu,
bet jis tam pasipriešino. Tačiau vėliau,
jei kas jo paklausdavo apie religiją, jis
visada atsakydavo, kad išpažįsta judaizmą. Tuo pačiu jis buvo agnostikas.
Baigęs University of Chicago jis
dirbo kriminologu. Tuo pačiu tapo aktyviu organizatoriumi unijose. Netrukus jis organizavo į neturtą įpuolusį
Town of Lake rajoną Čikagoje, kuris
taip pat buvo vadinamas „Back of the
Yards”, t.y., skerdyklų kiemu. Tai tas
pats „kiemas”, aprašytas Upton Sinclair 1906 m. romane „The Jungle”.
Porą metų (1950–1953) tame rajone teko
ir man gyventi bei dirbti. Gyvenau 4528
S. Paulina gatvėje, vos keletas namų
nuo romane aprašytos vestuvių puotos
užeigos. Už poros gatvių buvo (ir tebėra) didinga ir puošni Šv. Kryžiaus bažnyčia. Nebėra tik lietuvių. Alinsky
įsteigtos apylinkės bendruomenės tarybos pastangomis dalyvaudavau metiniame rajono karnavale. Žinoma,
nieko nežinojau apie karnavalo rengėjus, bet po darbo fabrike džiaugiausi keleto dienų atgaiva už prieinamą
kainą.
Knygoje „Taisyklės radikalams”
Alinsky išdėstė savo strategiją. Įvade jis
rašė, kad knyga skirta norintiems pakeisti pasaulį nuo esamo į norimą.
Alinsky knyga – tai gairės, kaip nieko
neturintieji gali perimti galią ir jėgą.
Įdomu, kad Alinsky nepriklausė jokiai
politinei partijai. Paklaustas, ar ketino tapti komunistu, atsakė, kad ne. Jis
sakė ypač vertinantis nepriklausomybę, kad negalįs priimti nei krikščioniškų, nei marksistinių dogmų. Jo teigimu, didžiausi nusikaltimai žmonijos
istorijoje buvo inkvizicija, komunistinis valymas ir nacių genocidas.
1972 m. Alinsky turėjo numatęs
planą organizuoti ir viduriniąją baltųjų
klasę. Jis buvo įsitikinęs, kad daugelis
jų gyvena susierzinę, susirūpinę savo
ateitimi, pribrendę socialiniams pokyčiams ir politiniam aktyvumui. Jis,
jo žodžiais, tiesiog bijojo kokio nors
vyro ant arklio, žadančio kraštą grąžinti į praeitį. Saul Alinsky mirė 1972

K

3

2017 BALANDŽIO 20, KETVIRTADIENIS

Saul Alinsky –
„vilkas avies kailyje”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

m., o tas vyras – gal Ronald Reagan –
ant savo žirgo atjojo daug vėliau.
Istoriniuose šaltiniuose minimi
asmenys, su kuriais Alinsky dirbo ar
kuriems darė įtaką. Tarp jų buvo Cesar
Chavez, Ralph Nader, Jesse Jackson ir
kiti. Jis pats nemėgo išrinktų valdininkų, bet vis tiek kai kuriems turėjo
įtakos. Taip pat minimas Barack Obama, kuris dirbo Apylinkės vystymosi
projekte, inspiruotame Alinsky idėjų ir
metodų. Newt Gingrich teigė, kad
Alinsky strategija turėjo didelės įtakos
perrenkant Prezidentą B. Obama 2012
m. 1969 m., minint popiežiaus Jono
XXIII encikliką, Davenport diecezija
Alinsky įteikė „Pacem in Terris Peace
and Freedom Award”.
Žiniasklaidoje rašoma, kad „arbatnikų” sąjūdis Alinsky strategiją
sėkmingai pritaikė savo tikslams –
grąžinti Ameriką į konservatorių glėbį. Tai pastebėjo ir jų oponentai. 2017
m. vasario mėn. 30,000 bendraminčių
dalyvavo telekursuose, kuriuos organizavo „MoveOn”, „Indivisible” ir ki-

tos politinių radikalų grupės. „Mes
įkvėpimą imame iš netikėtų vietų, ‘arbatnikų’”, – teigė Ezra Levin, vienas iš
„Indivisible” sąjūdžio steigėjų. Jis su
kitais parašė 26 puslapių gaires, „A
Practical Guide for Resisting the
Trump Agenda”. Joje, sekant Alinsky
strategija, nurodoma, kaip organizuotis ir priešintis Prezidento Donald
Trump planams. Tą pasipriešinimą
nuolat matome.
Pasibaigusių prezidentinių rinkimų įkarštyje susidomėjau Saul Alinksy asmeniu ir jo įtaka Amerikai. Susidomėjau ir nustebau, kad ir aš buvau
netiesiogiai įtakojamas jo filosofinio
nusiteikimo padėti liaudžiai, masėms.
Gyvenau tokiu pat metu, kaip Erving
Goffman, Thomas Szasz, George Albee
ir kiti pionieriai, paruošę kelią bendruomeniniam protinės sveikatos sąjūdžiui. To sąjūdžio pagrindinis variklis buvo bendruomenėms suteikti
galią save tvarkyti, o ne laukti kažkokių stebuklų iš aukščiau. Buvo nuoširdus noras esamoms ir dažnai skriau-

džiamoms bendruomenėms suteikti
norą ir galią daryti sprendimus savo
darbuose, mokyklose, visuomenės santykių, sveikatos priežiūros srityse.
Protinės sveikatos programose mes
stengėmės patarti įvairioms agentūroms ir piliečių grupuotėms, kaip geriausia tvarkytis, kad kuo mažiau piliečių (ir nepiliečių) taptų protinės
sveikatos centrų pacientais.
Protinės sveikatos „revoliucijos”
pradžia galima laikyti prez. John F.
Kennedy kalbą JAV Kongrese 1963 m.,
skatinančią protinės sveikatos sritį
grąžinti medicinai. Prieš tai daug protinių pacientų buvo suvaryti į „kumetynus”, įsteigtus toliau nuo gyvenamųjų rajonų. „Out of sight, out of
mind” – tarsi buvo jų šūkis. Su bendruomeninių protinės sveikatos centrų statyba ir ten įsteigtomis programomis nuo 1955 m. iki 1980 m. protiškai atsilikusių skaičius tuose „kumetynuose” sumažėjo nuo 558 000 iki 140
000. Skaičiai mažėjo ir toliau, bet nebuvo tinkamai pasiruošta pacientų
priežiūrai, kai jie grįžo į savo anksčiau
gyventas apylinkes. Nuo „ligoninių”
uždarymo likę pinigai, deja, nenusekė
paskui pacientus.
Teko dirbti abiejose „tvoros” pusėse
– trijose Illinois valstijos psichiatrinėse ligoninėse ir apylinkės protinės sveikatos centruose Michigano valstijoje.
Buvo atvejų, kai teko būti vilku avies
kailyje. Žinoma, geriausiai jaučiausi,
kai galėjau likti savo kailyje.

LAIŠKAI
IEŠKOME ŽINIŲ APIE
GEN. S. ŽUKAUSKĄ
Prašome pagalbos siekiant nustatyti Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vado, generolo Silvestro
Žukausko palaidojimo vietą.
Generolas, pirmasis Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas
Silvestras Žukauskas (1860.12.31 –
1937.11.26) – iškili asmenybė, aktyviai
dalyvavusi kovose už Lietuvos Nepriklausomybę bei įnešusi reikšmingą indėlį į mūsų valstybingumo atkūrimą.

Vytauto prospekte nuo 1847 metų iki
galutinio jų sunaikinimo 1962 metais.
Šios kapinės ilgą laiką buvo pagrindinės Kauno miesto kapinės. Tarpukario Lietuvoje šios kapinės buvo
mūsų Tautos ir Valstybės panteonas,
kur buvo palaidota visa eilė žymių, iškilių asmenybių. Mūsų tikslas – nustatyti gen. S. Žukausko palaidojimo
vietą, surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos apie šiose kapinėse
palaidotus asmenis ir pagal galimybes
atkurti kapinių istoriją. Jeigu pavyktų nustatyti gen. S. Žukausko palaidojimo vietą, dėtume pastangas, kad ši
vieta būtų kokiu nors būdu pažymėta
– paminkliniu akmeniu ar kokiu nors
kitokiu atminimo ženklu.
Prašome atsiliepti turinčius bet
kokių žinių, dokumentų ar nuotraukų,
susijusių su Kauno senosiomis (Karmelitų) kapinėmis ir ypač – su generolo Silvestro Žukausko gyvenimu,
palaidojimo aplinkybėmis ir pan.
Iš anksto dėkojame.
Gintaras Dručkus

RAŠYKITE ADRESU:

Silvestras Žukauskas
Vikipedijos nuotr.
Būdamas Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininku (1919 m. balandis – gegužė); Lietuvos kariuomenės vadu (1919 m. gegužė – spalis; 1920
m. vasaris-birželis; 1920 m. spalis –
1921 m. gegužė; 1923 m. birželis – 1928
m. sausis) daug prisidėjo stiprinant
Lietuvos karines pajėgas, užtikrinant
valstybės saugumą.
Silvestras Žukauskas buvo palaidotas 1937 metų lapkričio 29 dieną
Kauno miesto senosiose (Karmelitų)
kapinėse, veikusiose dabartiniame

Kauno regioninis valstybės archyvas
Maironio g. 28B
LT – 44249 Kaunas
Lietuva
el. paštas: g.druckus@archyvai.lt
arba skambinkite
tel. (+370 37) 32 31 11;
+370 616 78422 (mob.)

KĄ ČIKAGOS LIETUVIAI
DAR GALI PRARASTI?
Praėjusiais metais buvo parduoti
dr. Adomavičiaus įsteigto ALVUDO
statiniai. Tai buvo paskutinė Čikagos
lietuvių netektis, o tų netekčių buvo

visa virtinė – Marijos Aukštesnioji
mokykla, Kazimieriečių vienuolynas,
Šv. Kryžiaus ligoninė ir Šv. Kazimiero
kapinės. Kai kurias iš šių įstaigų – Marijos aukštesniąją mokyklą ir Šv. Kazimiero kapines perėmė Čikagos arkivyskupija. 17 mln. vertės Šv. Kryžiaus ligoninę perėmė svetimtaučiai.
Cicero ir Brighton Parko lietuvių statytose bažnyčiose lietuviai jau
yra ,,kampininkai”. Kitos bažnyčios,
tokios, kaip Bridgeporte, Town of
Lake ir Roslande lietuvių statytos,
jau seniai yra svetimųjų rankose. Taip
atsitiko dėl nykstančių tose apylinkėse lietuvių. Čikagos dipukų vaikai, baigę aukštuosius mokslus, palikę Čikagoje savo tėvus ir senelius, pasklido po
visą Ameriką ir dar toliau. Tokia tikrovė tik patvirtino iš australiečių atėjusį posakį, kad žvirbliai, žydai ir lietuviai pasklido po visą pasaulį.
Lietuviai nedaug dėmesio skiria
amatams, kurių atstovai yra sėslūs, paprastai pasilieka vietoje. Mūsų tautiečiai mieliau siekia aukštesnio mokslo. Retai tarp lietuvių yra sutinkama
šeima, kuri, vietoje inžinieriaus ar
daktaro mokslo, savo vaikams parinktų amatų mokyklą.
J. Tamkutonis
Oak Lawn, IL
Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

Remkime
Draugo fondą

4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org
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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

Tautų kultūros paveldo Mišias vainikavo lietuviška giesmė
LINA VAITIEKŪNAITĖ
Philadelphijos Šv. Petro ir Povilo katedroje bazilikoje kovo 25 dieną buvo
aukojamos 20-osios kasmet rengiamos Tautų kultūros paveldo šv. Mišios, kuriose skambėjo 29 Rytų Katalikų Bažnyčią atstovaujančių nacionalinių tautų ir etninių grupių balsai.

iemet Lietuvą šioje šventėje atstovavo Philadelphijos lietuviai
– giedojo Ilonos Babinskienės
vadovaujamas Šv. Andriejaus parapijos choras „Laisvė”. Šv. Mišias, vadovaujamas Philadelphijos arkivyskupo Charles Joseph Chaput OFM, kartu
aukojo Šv. Andriejaus parapijos klebonas Petras Burkauskas.
Lietuvos garbės generalinė konsulė Philadelphijoje Krista Bard šventės organizatoriams šv. Mišių metu
padovanojo savo nupieštą paveikslą
prisiminimui nuo lietuvių bendruomenės.

Š

Bažnyčia vienija tautas
Aukojant šių metų Tautų kultūros
paveldo Mišias dėmesys buvo skiriamas maldoms už vaikus ir jaunimą. Pasak šventėje dalyvavusių lietuvių,
buvo nuostabu, kai per aukos liturgiją dalijant šv. Komuniją savo giesmelę
„Kas yra Jėzus Kristus?” (angl. „Who
is Jesus Christ”) atliko vaikučiai iš
Haiti bendruomenės.
Pasak organizatorių Migrantų ir
pabėgėlių sielovados biuro, daug imigrantų iš viso pasaulio yra įsikūrę
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Didelė katalikiškų tautų įvairovė pastebima ir Philadelphijos arkivyskupijoje, kurioje šv. Mišios švenčiamos 20
skirtingų kalbų. Šv. Mišios tampa švente, per tautas vienijančia visą katalikų
bažnyčią. Vis daugiau žmonių iš įvairių šalių kartu su katalikais taip pat dalyvauja šiame renginyje, nes jie pa-

gerbia savo paveldą ir kartu parodo
bažnyčios puoselėjamą vienybę.
Jau 20 metų vykstančios Tautų
kultūros paveldo Mišios parodo katalikų bendruomenės turtingą istoriją ir
kultūrinę įvairovę arkivyskupijoje,
kurioje gyvena žmonės, savo šeimų
šaknis siejančius su Europos, Azijos,
Afrikos ir Amerikos tautų bendruomenėmis. Mišių dalyviai vilki savo
tautinius kostiumus, atidarymo eisenoje neša savo tautos vėliavas.

Chorai giedojo
aštuoniomis kalbomis
Šių metų šv. Mišios prasidėjo Nigerijos bendruomenės narių atliekamu
šokiu, po kurio vyko įvairias šalis atstovaujančių žmonių eisena – Portugalijos, Indonezijos, Lenkijos, indėnų
Kanaya, Lietuvos, Kinijos, Korėjos,
Airijos, Kenijos, Malajalių, Filipinų,
Brazilijos, Vietnamo ir Pakistano bendruomenių.
Per šv. Mišias giesmes giedojo aštuoni chorai aštuoniomis skirtingomis
kalbomis. Šventasis Raštas ir maldos
kartu su anglų kalba taip pat buvo skaitomi aštuoniomis skirtingomis kalbomis, įskaitant malajų, tagalų, svahili, korėjiečių, mendų, gėlų, indoneziečių ir portugalų.

Šv. Mišias užbaigė
lietuviška giesmė
Philadelphijos lietuviai džiaugiasi, kad Šv. Andriejaus parapijos chorui
„Laisvė” teko didelė garbė užbaigti
šv. Mišias, atliekant iškilmingą Konrado Kavecko ir Bernardo Brazdžionio
dainą – giesmę „O Kristau, pasaulio
valdove”. Trumpą įrašą su „Laisvės”
pasirodymu Tautų kultūros paveldo
Mišiose galima pažiūrėti internete:
https://www.facebook.com/rytas/videos/10154212826761637.
„Visi jautėme jaudulį, – prisimena
Ilona Babinskienė. – Tačiau buvo be
galo malonu, kai po giesmės išgirdome

Choras „Laisvė” atstovavo Lietuvai Tautų kultūros paveldo šv. Mišiose. Pirmoje eilėje trečia iš kairės – choro „Laisvė” vadovė Ilona Babinskienė.
Gemos Kreivėnas asmeninio archyvo nuotr.
gausius plojimus, ko visai nesitikėjome!
Džiaugiamės, kad buvome įvertinti, o lietuvių dainiaus Bernardo
Brazdžionio žodžiai per muziką pasiekė
visų tautų tikinčiųjų širdis.”
Choro vadovė sako, kad visiems
patiko dalyvauti šiose šv. Mišiose, nes
jos tikrai buvo ypatingos: „Pirmiausia
tuo, kad visi, galima sakyti, vienodu
pulsu ir ritmu ruošėsi, repetavo ir
stengėsi, kuo gražiau, geriau atstovauti savo šalį.
Visiems mūsų dainininkams patiko, nes tai svarbus įvykis Philadelphijos katalikiškame gyvenime. Vienas
kitas iš mūsų jau buvo dalyvavęs tokiose
Mišiose ne kaip dainininkas, bet kaip
parapijietis. Todėl dalyvauti šį kartą ir
giedoti buvo vienas malonumas.”

„Laisvė” nuolat pasirodo
lietuvių renginiuose
Ilonos Babinskienės vadovaujamas Philadelphijos lietuvių choras
„Laisvė” atstovaudamas tautiečius
taip pat yra dainavęs per JAV lietuvių
dainų ir šokių šventes, giedojęs per šv.
Mišias Baltimorėje ir kitose parapijose, 2016 metų rudenį – Washington, DC
Šv. Petro ir Povilo bazilikoje vykusiose Šiluvos koplyčios 50-ųjų metinių
minėjimo šv. Mišiose, 2014 metais – Lietuvoje vykusioje dainų šventėje ir kituose renginiuose.
Philadelphijos lietuviai taip pat
yra giedoję kartu su Clevelando „Exultate”, Čikagos „Dainava” ir Kanados
„Volunge” – didžiaisiais JAV lietuvių
bendruomenių chorais.

Connecticuto lietuvių organizacijos švenčia jubiliejus
Balandį Connecticuto valstijoje ypatinga šventė – minime radijo laidos „Tėvynės garsai” 60-metį ir tautinių šokių grupės „Berželis” 45-metį.

tinių šokių grupės 45-mečio jubiliejus. Programą atliks „Berželio” šokėjai, koncertuos džiazo ir lietuviškos muzikos atlikėjai Simona ir Dorsey Minns.
Bus galima pasivaišinti pietumis, linksmai pašokti.
Connecticuto Lietuvių Bendruomenės apygardos
valdyba visus kviečia dalyvauti ir pasidžiaugti „Tė-

vynės garsų” radijo laidos ir „Berželio” šokių grupės pasiekimais.
Vietas kviečiame užsisakyti iš aksto (skambinti
Rasai Dooling: tel. 203-558-0195 arba Birutei ir Vyteniui
Nenortams tel. 860-561-0134). Bilietų kaina suaugusiems – 30 dol. , vaikams iki 16 metų – nemokamai.

rieš 60 metų buvo išgirstas lietuviškas žodis ir
muzika radijo bangomis „Tėvynės garsų” laidoje. Tuomet laida pasiekdavo klausytojus tik
Hartfordo, CT. Pažengus naujoms technologijoms, internetu „Tėvynės garsų” laidos galima klausytis
sekmadieniais 5–6 val. vakare (JAV Rytų pakrantės
laiku) visame pasaulyje: http://wwuh.org/0043-listenonline. Hartfordo lietuviai radijo laidos gali pasiklausyti radijo stoties WWUH-FM 91.3 MHz bangomis.
,,Berželio” tautinių šokių grupė gyvuoja jau 45erius metus. Pirmieji grupės šokėjai buvo iš Hartfordo „Švyturio” lituanistinės mokyklos. Metams bėgant į grupės veiklą įsitraukė šokėjai iš visos Connecticuto valstijos.
Balandžio 29 dieną, šeštadienį, 6 val. v. vyks šventinė programa Hartfordo Švenčiausios Trejybės parapijos salėje (53 Capitol Avenue), skirta paminėti
„Tėvynės garsų” laidos 60-mečio ir „Berželio” tau-

2015 m. rugsėjo mėnesį radijo laida „Tėvynes garsai”
transliavo 3000-ąją radijo laidą. Tuometiniai pranešėjai ir
vedėjai (iš k.): Saulius Dzikas, Asta Nenortienė, Dalia Dzikienė,
Rimas Polikaitis, Sigita Lančinskienė, Kristina Čišauskaitė ir
Irena Nakienė-Valys.

Šokių grupės „Berželis” dalyvavo 2016 metų XV Tautinių
šokių šventėje Baltimorėje. Iš k.: šokėjos Elizabeth ir Maggie Plikaitis bei Sophia ir Anastasia Dzikaitės.
„Ryto garsų” ir „Berželio” archyvų nuotraukos

DALIA DZIKAS
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Baltimorės „Windmills” festivalis puoselėja kultūrinį paveldą

Festivalį vainikavo įspūdinga pabaiga, kada scenoje pasirodė visi dalyviai.

LAIMA LIUTIKIENĖ
Balandžio 1 dieną Baltimorės, Maryland
valstijos, ir apylinkių lietuviai praleido
tikrai įspūdingai. Baltimorės Lietuvių
namų salėje vyko jau antrasis liaudiško
šokio festivalis „Windmills”, sukvietęs
didelį būrį atlikėjų ir žiūrovų. Meilė šokiui suvienijo skirtingų tautų atlikėjus
ir žiūrovus – lietuvius, ukrainiečius,
lenkus, suomius, austrus, vengrus, rusus, lenkus ir daugybę kitų.
enginį lietuvių liaudies šokiais
pradėjo šeimininkai – „Malūno”
tautinių šokių grupės senjorai,
vadovaujami Eglės Baublytės-Noeth,
kuri yra šio festivalio idėjos autorė ir organizatorė. Už meilę, pasiaukojimą ir
nenuilstamą darbą puoselėjant lietuvių
liaudies šokius Eglei buvo įteiktas JAV
Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos padėkos raštas. Festivalyje šauniai
pasirodė ir „Malūno” jaunimo grupė,

R

kurią paruošė jaunatviškos energijos
nestokojantis Rytis Grybauskas.
Tačiau liaudies šokį ir muziką
myli ne tik lietuviai. Festivalyje dalyvavę skirtingų tautų atstovai pakerėjo
žiūrovus savo spalvingais ir gera nuotaika užkrečiančiais pasirodymais.
Šventės naujokai „Ojczyzna ir Krakowiaki” (lenkų liaudies šokiai), „Tisza
Ensemble” (vengrai) ir „The Nordic
Dancers of Washington DC” (skandinavų atstovai) scenoje jautėsi taip pat
gerai, kaip ir festivalio žiūrovams jau
nuo pernai pažįstami „Carpatia” (ukrainiečių, Balkanų regiono atstovai),
„Kalinka” (ukrainiečių, rusų, moldavų
atstovai), „Pillerkaar” (estai) ar „Alpine Dancers” (Alpių regiono atstovai).
Renginio vedėjai Kathryn MarkunasHowell ir R. Grybauskas rūpinosi, kad
viskas scenoje vyktų sklandžiai, o šaunuoliai virėjai ir prekybininkai renginio dalyvius gardžiai pamaitino ir aprūpino lauktuvėmis. Visoms festivalyje
dalyvavusioms atlikėjų grupėms ren-

Bob Noeth nuotraukos

Renginio vedėja Kathryn Markunas-Howell įteikė šakotį „Alpine Dancers” šokėjams.

Padėkos raštą renginio iniciatorei Eglei Baublytei-Noeth įteikė JAV LB Krašto valdybos atstovė Laima Liutikienė.

ginio šeimininkai įteikė po lietuviškos
virtuvės saldųjį „karalių” – šakotį.
Reikia pripažinti, kad „Windmills”
festivalis yra unikalus muzikos ir šokio galios pavyzdys. Skirtingų šalių ir
kultūrų atstovai tapo viena didele ir
gražia šeima, suvienyta meilės liaudies
menui. Ir tai padarėme mes, lietuviai!
Labai smagu buvo susitikti praėjusiame, 2016 metų pavasarį vykusiame
festivalyje matytus šokėjus, o taip pat
susidraugauti su tais, kurie šiemet
dalyvavo pirmąsyk.
Toks renginys ne tik puoselėja
mūsų kultūrinį paveldą ir leidžia susipažinti su kitų tautų liaudies menu,
bet ir atveria kelius draugystei ir bendradarbiavimui tarp meno grupių.
Štai pernai festivalio metu susipažinę
„Carpatia” ir „Kalinka” grupės šiemet parengė jungtinį projektą „Kaleidoskopas”, kuriame pristatė Europos
šalių liaudies šokius. Tikėtina, kad
panašios tradicijos plėtosis ir toliau.
Renginyje lankęsi Baltimorės

„Malūno” šokėjų grupė suorgnizavo jau antrąjį „Windmills” festivalį bei pristatė gražią
senjorų ir jaunimo programą.

Festivalio naujokai lenkų šokių ansamblis „Ojczyzna ir Krakowiaki” pakerėjo susirinkusiuosius.

miesto administracijos ir užsienio šalių ambasadų atstovai taip pat liko
sužavėti švente. Mudvi su šalimais sėdėjusia Baltimorės miesto administracijos atstove Amanda Smith linksmai trepsėjome kojomis į taktą, niūniavome ir lingavome, o delnus beplodamos kone iki mėlynių atmušėm!
Pertraukų metu norinčius atlikėjai
kvietė pasimokyti liaudiškų šokių.
Festivalį vainikavo įspūdingas didysis
finalas, kuriame scenoje pasirodė visi
dalyviai. Buvo taip jaudinančiai gražu
ir didinga, o sykiu – ir labai artima,
sava, kad ne vienas ašarą nubraukė…
Organizatoriai – „Malūno” šokių
grupė – dėkojo šventę rėmusiems Lietuvių Fondui ir JAV LB. Džiugu, kad didžiausios JAV lietuvių organizacijos
lietuviško kultūrinio paveldo puoselėjimą laiko viena iš prioritetinių savo
veiklos sričių. Tik darbuodamiesi visi
drauge pasieksime bendro tikslo – kad
lietuviška dvasia Amerikoje niekad
nenustotų gyvuoti!
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SKAUT YBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

12,441 pėdų aukštyje
S.V. JONAS DEUSCHLE
„Žiūrėkite, kur dedate kojas. Būkite atsargūs!” – vienas iš keliautojų, einantis priekyje, sušuko perrėkdamas vėją. Takas
greitai tapo neįtikėtinai status, ir kai kurie iš mūsų buvo priversti ropoti keturiomis. Ant tako buvo daug akmenų, jais eiti
buvo pavojinga. Jie kėlė pavojų ne tik
mums, bet ir keliautojams, ėjusiems paskui
mus. Mes jau buvome beveik prie tikslo,
beveik prie viršūnės, kuri pastarąsias tris
dienas kvietė ir viliojo mus.
usę penkių ryto atsibudę, bet vis
dar pavargę, lindome iš savo palapinių. Naktys Amerikos skautų „Philmont Scout Ranch” buvo šaltos,
ne visi buvo pasiruošę ir į šią kelionę
atsivežę žieminius drabužius. „Philmont Scout Ranch” yra New Mexico
valstijoje. Jau nešėmės patalynę, palapines, maistą, virimo priemones bei
įprastus įrankius, kuriuos reikia nešiotis kasdien. Reikėjo nuo lokių saugoti maistą, todėl jį iškėlėme aukštai į
medžius. Rytais turėjome jį nuleisti ir
ruošti pusryčius. Nekantriai bei entuziastingai laukėme dienos įspūdžių.
„Štai šiandien ta diena. Šiandien
arba įveikiame, arba ne”, – visi galvojome.
Paskutiniąsias keturias dienas
mes žygiavome per „Philmont Scout
Ranch” miškus, kiekvienas nešėmės atsargas, kurios bent 30 proc. atitiko
mūsų pačių svorį; neturėjome jokių civilizacinių patogumų: šaligatvių, jokių
vandentiekių, įrankių, kavos. Buvo-

P

me tokioje vietoje, kur vienintelis susisiekimas nelaimės atveju – tik arkliai,
malūnsparniai ir nuosavos kojos. Matėme kitus iškylautojus ir kontrolės
skautus. Kai ruošėmės šiam žygiui, ambicingai nutarėme žygiuoti iki pačio
aukščiausio taško – Mount Baldy.
Turėjome pasiekti viršūnę anksčiau, bet dėl visokiausių kliūčių šiame
žygyje viršūnės nustatytu laiku nepasiekėme. Pastovyklę, kur nakvojome,
pasiekėme vakare. Kontrolės skautai
mums neleido toliau žygiuoti, nes kol
būtume pasiekę viršūnę, būtų buvę jau
tamsu. Nutarėme iki viršūnės žygiuoti kitą dieną.
Rytą atsikėlę greitai pavalgėme
pusryčius. Saulei tekant žygiavome
toliau – iki Mount Baldy viršūnės. Sustojome prie „Baldy” pastovyklės ir palikome kai kuriuos reikmenis. Vis vien
turėsime grįžti tuo pačiu keliu. Sužinojome, kad laukiama audros, todėl po
pietų niekas negalės lipti į viršūnę. Su
ta žinia pradėjome žygiuoti.
Pasiekėme viršūnę. Atsisėdome
pailsėti ir atsigauti. Visi buvo ekstazėje.
Aplinkui – patys gražiausi kalnai. Patys gražiausi slėniai. Pastebėjome vietą, kur mes žygiavome prieš dvi dienas,
ir vietą, kuri buvo padegta. „Camp
Baldy” buvo matyti labai toli apačioje.
Aplinkui matėsi tik geltona ir žalia
spalvos. Debesys, atrodė, buvo viename
lygyje su mumis. Visi šį grožį norėjo
įamžinti. Susirikiavome bendrai nuotraukai.
Kiekvienas dalyvis po tos kelionės
vienas į kitą žiūrėjo kitaip. Vienas kitam ir net sau parodėme, ką galime ir

Jubiliejinė X tautinė stovykla
Australijoje
Data: 2018 m. sausio mėn. 2–12 d.
Stovyklos vieta: Melbourne (Wonga Park priemiestis, 38 km nuo oro uosto; apie 45 min. automobiliu iš miesto centro.)

Kalnų viršūnės nuo Mount Baldy.

S.v. Jonas Deuschle, pasiekęs Mount Baldy viršūnę.
ko kiti tikrai negalėtų. Kelionė nebuvo
lengva. Ruošdamiesi šiam žygiui dalyvavome daugelyje žygių. Man pačiam prieš šią kelionę reikėjo daug pa-

daugiau kaip $70.
Iš simbolinio mokesčio ir aukų užjūrio skautams/ėms
parūpinsime:
* Transportą iš/į oro uosto į stovyklavietę.
* Transportą į turistines vietoves stovyklos metu.
* Visą 11 dienų išlaikymą.
Stovyklos metu nakvynę su lovele ar „sleepingmat”, miegmaišį, pagalvę, indus, rankšluostį apsiprausimui.

Stovyklavietė: Clifford Park.
Numatomas oras stovykloje: sausio mėn. temperatūra svyruoja 15–26*C
(vidurkis). Naktys gali būti
vėsios.
Stovyklos programa: lietuviška ir australiška tematika.
Prašysime, kad Šiaurės Amerikos skautai/ės pravestų vienos dienos programą.
Lietuvos skautai/ės – vienos dienos programą, minint
Sausio 13-osios įvykius (pagal galimybes pritaikant pagal
amžių, bet nebūtina visoms amžių grupėms).
Stovyklos metu bus ruošiamos bent dvi ekskursijos
po turistines vietas. Šiuo metu yra numatyta: Healesville
Sanctuary ir Phillip Is. pingvinai. Autobusą parūpinsime,
tik prašysime susimokėti įėjimo mokestį. Jeigu atvykstantieji pageidautų, galėtume dar suorganizuoti vienos
ar dviejų kitų turistinių vietovių aplankymą stovyklos metu.
Pro stovyklą teka upė, bus galima maudytis (pasiimti
maudymosi kostiumus).
Informacija užjūrio skautėms ir skautams
Stovyklos mokestis užsienio skautams/ėms:
* Stovykla nemokama: (tikimės padengti iš aukų ir kitų
šaltinių);
* Simbolinis registracijos mokestis – apie $US 50 ir ne

Atvykstantys užjūrio skautai-ės turės turėti:
Raštiškus įgaliojimus savo rajonų ar tuntų;
Kelionėje sveikatos draudimą „Medical Travel Insurance”.
Visi jaunesni negu 18 metų turės turėti tėvų raštišką
sutikimą stovyklauti ar asmenį stovykloje, kuris būtų atsakingas už juos.

Peter Deuschle nuotraukos

skatinimo. Ir tiesiai pasakius, nebuvau
laimingas kai kuriose šalyse, bet esu labai dėkingas, kad turėjau šią progą kopti.

Užjūrio skautų atvykimas į Australiją iki Tautinės stovyklos
Dėl žemiau pateiktos informacijos apie keliones/skrydžius ir kainas NEPRISIIMAME jokios atsakomybės, nes viskas gali keistis. Tai yra tik bendros gairės orientacijai. Prašome patiems pasitikrinti informaciją.
Jeigu pirma atskrendama į Sydney, žemiau pateikta
informacija yra tik orientacinė.
Keleivinis autobusas į Melbourną kainuoja nuo apytikriai $AUD 70 iki $150. Žiūrėta pigiausia kaina – vietų gruodžio 27/28/29 nerasta. (Kelionės trukmė – per dieną
arba per naktį – 11-12 valandų).
Traukinys kainuoja panašiai tiek, kiek ir skrydis (yra
dieninis ir naktinis traukinys). Kelionės trukmė – apie 12
valandų.
Siūloma skrydžius užsisakyti kuo anksčiau, nes tarp
Kalėdų ir Naujųjų metų yra atostogų laikotarpis ir yra daug
keliautojų. Kainos: Sydney-Melbourne gruodžio 28 d.
(teirautasi kovo 1 d.):
QANTAS arba VIRGIN – nuo $AUD 111 iki $121
(skrydžių tokiomis kainomis nėra daug). Įskaičiuota ir 23
kg bagažo.
Yra dvi kitos pigios oro linijos JETSTAR, TIGER, nuo
89AUD, bet reikia primokėti už bagažą. (Iki 20 kg – 17 dolerių; iki 25 kg – 23 doleriai ir sumokėti iš anksto. Mokant
oro uoste kainuoja brangiau. Šiomis dviem oro linijomis
nepatariame keliauti – jų taisyklės yra griežtesnės (restrictive).
Melbournas turi du oro uostus: „Melbourne Airport” ir „Avalon”. Antrasis oro uostas yra toli nuo miesto
centro. Mes iš „Avalon” negalėsime paimti atvykstančių.
Rajono vadija Melbourne negalės rūpintis tais, kurie
atskris į Sydney.
MELBOURNE (Jeigu atskrendama pirma į SYD, tada
į Melbourne tikriausiai būtų atvykstama gruodžio 28 d.).
Atvykę į Melbourną iki stovyklos (ne anksčiau kaip
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gruodžio 26 d.), galėsime skautus/es apgyvendinti Lietuvių parapijos namuose
ir/ar Melbourno lietuvių namuose. Sąlygos bus skautiškos: pripučiamos lovelės ar „mats”, pagalvės, miegmaišiai ir
rankšluosčiai apsiprausimui, kurie bus
naudojami ir stovykloje.
Parapijos namuose – du dušai, Lietuvių namuose – tik vienas dušas. Parapijos namuose yra keletas lovų.
Maistu svečiai turėtų pasirūpinti
patys. Apsipirkimas yra labai arti Parapijos namų ir Lietuvių namų. Parapijos
namuose ir Lietuvių namuose yra virtuvės.
EKSKURSIJOS MELBOURNE
Lankytinos vietos iš Melbourno
miesto centro –
Parapijos namai (Henry Street, Kensington) – į Kensington traukinio stotį –
200 metrų.
Traukinys į patį miesto centrą – 15
min. (Flinders St. stotis).
Lietuvių namai (Errol Street., North
Melbourne) yra apie kilometrą nuo
miesto centro rajono. Tramvajaus stotelė
– prie durų.
Botanikos sodas; War Memorial
(gražus vaizdas iš viršaus): Captain Cook
namelis (suaugusiems $6,50; vaikams iki
15 m. – $3,50); turgus (nusipirkti suvenyrų – laikomi geriausi Australijoje) –
apie 500 metrų nuo Lietuvių namų.
Tramvajai pačiame miesto centre
yra nemokami. Yra kitas turistinis nemokamas tramvajus, bordo spalvos,
kuris apvažiuoja ratu miesto centrą. Casino fontanas – šalia Akvariumo. Akvariumas – $28 asmeniui, 10 žmonių grupei – pigiau.
Kelionės, reikalaujančios autobuso: (mes apmokėsime už autobusą
vienai kelionei, jeigu surinksime pakankamai lėšų, parūpinsime dar vieną
autobusą):
1. Otways ir Great Ocean Rd (12 apaštalų); visos dienos kelionė – išvykti
anksti rytą). Labai populiari turistinė
kelionė. Mes siūlome šią ekskursiją.
2. Ballarat – Sovereign Hill (brangus
įėjimas – suaugusiam – $54, vaikui iki 15
metų – $24.50. Kainos galioja iki 2017 m.
kovo mėn. Grupei – iki 20 proc. būtų galima gauti pigiau). Tai visos dienos kelionė.
6. Dandenongs kalnai ir William Rickets Sanctuary; Badgers Creek (gamtos
rezervas) ir gal Yarra Valley vyninės. Visos dienos kelionė.
Tie, kurie atvyktų iki stovyklos, būtų
nuvežti į stovyklą sausio 1 d.
Kaip rašyta anksčiau, Tautinės stovyklos metu vešime autobusu (mes apmokėsime už autobusą):
1. Pamatyti liliputus pingvinus (Phillip Is.) – įėjimo mokestis – $25;
2. Healesville Sanctuary – įėjimo
mokestis – $32. (Žinoma, būtų grupinė
nuolaida; jeigu pajėgsime, prisidėsime
prie mokėjimo).
www.facebook.com/Jubiliejine-Xta-Tautine-Stovykla-Australĳoje
Informacija šiame aplinkraštyje gali
būti papildyta atskiruose aplinkraščiuose.
Australijos skautų tinklalapis:
www.lietuviuskautai.com.au
Turint klausimų prašome rašyti X
TS organizaciniam komitetui, v.s. Henrikui Antanaičiui: palanga1942@hotmail.com tel. 61-3-98578338
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Rinkimai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą (2)
Tęsinys iš balandžio 18 d.

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439 įvyks 54-asis metinis
Lietuvių Fondo (LF) narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir į LF Kontrolės komitetą.
Į LF tarybą trejų metų kadencijai bus išrinkti 5, į Kontrolės komitetą vienerių metų kadencijai – 3 nariai. Papildomi
kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą galės būti siūlomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu. Suvažiavime pasiūlyti kandidatai turės pristatyti trumpą savo biografiją ir atsakyti į pateiktus klausimus.

Kandidatai į Lietuvių Fondo Kontrolės komitetą
tvarkant LF finansus, galėčiau konsultuoti finansiniais ir kitais apskaitos klausimais. Būdamas prekybos auditorius aš suprantu finansinės veiklos svarbą ir, manau, kad
galėčiau padėti LF sėkmingai šią
veiklą plėtoti.

Ričardas Chiapetta

Rimas Kapačinskas

LF narys esu nuo 2005 metų. Dirbu ,,Accenture” kompanijoje, žmogiškųjų išteklių srityje, esu atsakingas
už kompensacijų išmokas. Prieš tai
dirbau finansininku. Visą gyvenimą
esu skautas, o nuo 2012 metų einu Akademinio skautų sąjūdžio pirmininko
pareigas. Jau daug metų esu Pasaulio
lietuvių centro tarybos narys. Pernai pirmą kartą kandidatavau į LF
Kontrolės komisiją, kadangi noriu
geriau suprasti, kaip veikia LF. Matau,
kad lietuviškoms organizacijoms labai
reikalinga LF finansinė parama. Taip
pat manau, kad norint padėti organizacijoms pasiekti savo tikslus, kurie
laikui bėgant keičiasi, Fondui į savo
veiklą reikia įtraukti šiek tiek daugiau
narių.
Tikiu, kad mano žinios finansinėje ir žmogiškųjų išteklių srityse
bus naudingos dirbant LF Kontrolės
komitete.
Vėl sutikau kandidatuoti, nes,
mano manymu, vieneri metai per
trumpas laikotarpis pasiekti tai, ko
nori pasiekti, ir išmokti tai, ko nori išmokti.

ĮMane į LF narius įrašė tėvai. Beveik visas mano gyvenimas susijęs su
lietuviškomis organizacijomis, kurias
remia LF. Baigiau Maironio lituanistinę mokyklą, esu skautas, šokau lietuvių tautinių šokių grupėje, dalyvauju lietuviškuose renginiuose. Matant, kiek LF aukoja lietuvybei ir lietuviškoms organizacijoms, man pačiam kyla noras padirbėti šioje organizacijoje, nes jaučiu didelį dėkingumą
už didelius Fondo darbus išlaikant
lietuvybę, remiant JAV Lietuvių Bendruomenės ir lietuviškų organizacijų
projektus. Išgirdęs, kad galima kandidatuoti į LF Kontrolės komisiją, nutariau pasiūlyti savo kandidatūrą. Jei
būsiu išrinktas, savo konkrečiais darbais galėsiu prisidėti prie gražios LF
veiklos.
2013 metų pavasarį baigiau Tulane University, kur apsigyniau finansų
magistro laipsnį ir tapau kvalifikuotu
finansų specialistu. Po universiteto
baigimo dirbu ,,PricewaterhouseCoopers” kompanijoje buhalteriu.
Manau, kad mano darbo patirtis ir
išsilavinimas padėtų man rengiant ir

Kazys Bradūnas

,,Liepė man būti”
Eilėraščiai
Vilnius, 2017 m., Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 179 psl.
Šiame Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje sutelkti jo
eilėraščiai religine tema. Eilėraščius parinko ir įvadą parašė pranciškonas br. kunigas Julius Sasnauskas. Kaip įvade rašo kunigas J. Sasnauskas, ,,šis rinkinėlis, iš anksto
vadintas ‘Bradūno maldaknyge’, tikrai galėtų būti pavyzdys, kaip gražiai ir neįkriai galima bendrauti su Dievu.”

Knygą ,,Liepė man būti” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 15 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Vacys Juozas Šaulys
LF nariais kartu su žmona Viktorija Dirgėlaite esame nuo 1980
metų. Fondo nariais yra ir mūsų vaikai: Aras, Linas ir Žibutė. Seniai,
kaip ir visa mano šeima, esu įsitraukęs į lietuvišką veiklą: užaugau ateitininku, dirbau Studentų
sąjungoje, rėmiau Santarą-Šviesą.
Daugelį metų dirbau su ,,Lithuanian Mercy Lift”. Vieną kadenciją
buvau LF valdybos narys, PLB Revizijos komisijos narys, šiuo metu
esu Draugo fondo tarybos narys.
1969 m. įgijau chemijos bakalauro laipsnį Illinois Institute of
Technology ir ten pat tęsiau studijas
aplinkos inžinerijos srityje. Visas
mano darbas buvo susijęs su aplinkosauga. Už darbą šioje srityje ne
kartą esu gavęs ne tik JAV, bet ir
kitų valstybių apdovanojimus. Darbo reikalais daug kartų lankiausi
įvairiose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.
Kelionės į Lietuvą buvo susijusios ne
tik su profesine veikla, bet ir konkrečia pagalba: padedant ,,Lithuanian Mercy Lift” 16-likai Pabaltijo
bibliotekų padovanota literatūros
aplinkosaugos klausimais, Lietuvos
mokykloms – 100 kompiuterių, įvairioms institucijoms Lietuvoje – Aplinkos apsaugos ministerijos padaliniams, Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Kauno technikos
universitetui, Klaipėdos ir Vilniaus
universitetams, Kauno Vytauto Didžiojo universitetui bei Fizikos instituto Atmosferos laboratorijai – padovanota per 500,000 dol. vertės analitinės technikos.
Pabaiga
LF info
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MADOS SKRYNIA
Parengė Loreta Steffens
Mados vėjai – gaivūs kaip
pavasaris. Šįkart jie mums
atpūtė jauną dizainerį vardu
…Vėjas. Šiandieniniame puslapyje taip pat – pasakojimas apie dėvimo meno parodą ir maloni naujiena –
romantiškoji Ramunė
Piekautaitė sukūrė savo
vardo kvepalus. Tegu švelnūs
pavasariniai mados vėjai
nuneša jus į savo nuostabų
pasaulį!

rinkimas yra tiesiog pritrenkiantys
savo unikalumu.
„Louis Vuitton” meno direktorius Nicolas Ghesquiere taip apibūdino Vėjo laimėjimą: „Vėjas turi labai
stiprią viziją. Tai yra kažkas nepaprasto pamatyti jauną žmogų, kuris
turi tokį nepaprastą degantį norą kažko pasiekti drabužių dizaino srityje.
Jis labai rimtai žiūri į drabužių kūrimo meną, ir aš jaučiu, kad Vėjas tikrai labai toli eis”.
Vėjo Kruszewski istorija yra tikrai
nepaprasta. Jo tėvai susipažino studijuodami Paryžiuje, vėliau apsistojo
Kanadoje, Montrealio mieste. Jo mama
nuo pat jaunystės labai domėjosi mada
ir mėgo garsių dizainerių drabužius.
Vėjas pradėjo siūti nuo 10 metų, o nuo
16 metų savo darbų nuotraukas pradėjo
kelti į internetą.

Mados skrynia – I
NESUSTABDOMAS MADOS VĖJAS

Šiandienos mados puslapyje norėtume
supažindinti su vienu talentingiausių
jaunosios kartos lietuvių kilmės drabužių dizaineriu Vėju Kruszewski.
metais Vėjas gavo vieną
prestižiškiausių mados apdovanojimų – LVMH (Louis Vuitton
Moet Hennesey). Šis prizas yra teikiamas patiems iškiliausiems ateities talentams. Komisiją sudaro garsiausi
mados dizaineriai bei garsiausių mados namų vadovai – Marc Jacobs (Marc
Jacobs), Karl Lagerfeld (Fendi), Riccardo Tisci (Givenchy), Nicolas Ghesquiere (Lous Vuitton), Pierre-Yves
Roussel (LVMH mados namų grupės
prezidentas) ir dar daug kitų iškilių
mados vardų.
Šio prizo laimėtojas gauna didelę
finansinę paramą bei komisijos narių
pagalbą kuriant savo mados namus.
Praėjusiais metais šį apdovanojimą
gavo 19-metis Vėjas Kruszewski, kuris
komisijos narių buvo pavadintas mados vunderkindu ir didžiausiu ateities
kartų dizaineriu.
Šio jaunojo dizainerio kuriami
drabužiai yra skirti gatvei ir laisvalaikiui, tačiau Vėjas paprastiems drabužiams suteikia savotiško subtilumo
ir rafinuotumo.
Iš pirmo žvilgsnio jo drabužiai
neatrodo kažkuo labai išsiskiriantys,
bet giliau įsižiūrėjus pamatai, kad jų
struktūra, siluetas ir tekstilės pasi-

2016

Lietuvių kilmės drabužių dizaineris Vėjas
Kruszewski bei jo sukurti drabužiai.
„Tai buvo savotiškas eksperimentas ir iššūkis – norėjau pasižiūrėti, ar
aš tai sugebėsiu”. Dizaineris savo karjerą pradėjo nuo žurnalų siuvimo pamokų, perėjo prie „Celine” ir „Balenciaga” konstravimo ypatybių bei vasarą padėdavo tėvų uniformų siuvimo
fabrike.
Po mokyklos baigimo Vėjas persikelė į Torontą siekti savo tikslo. Po keturių mėnesių jis susipakavo visą kolekciją ir išskrido į New Yorką demonstruoti savo darbų mažytėje „Chelsea” galerijoje.

džiaugiuosi, kad pačių garsiausių mados namų vadovai sutiko man padėti ir
išmokyti laviruoti tuose painiuose labirintuose.”
Dizaineris nemėgsta šnekėti apie
savo amžių: „Tai tiesiog pretekstas”, –
taip jis apibūdina jam lipdomą vunderkindo ir genijaus etiketę. Jis nenori nereikalingo dėmesio tik dėl savo
jauno amžiaus. „Mano darbas ir kūryba turėtų būti patys svarbiausi dalykai mano kuriamose kolekcijose, o
visa kita yra tik pretekstas sureikšminti tai, kas yra nesvarbu.”
Tokio optimizmo ir talento šiam
dizaineriui galima tik pavydėti ir, atrodo, kad šios savybės niekados neišblės, o garsas apie jo nepaprastą talentą
ir kūrybą pasieks net pačius atokiausius pasaulio kampelius, juk neveltui
jo vardas yra Vėjas.

Vėjas yra vienas jauniausių dizainerių, kada nors nominuotų LVMH
prizui. Visi buvo pritrenkti tokio dizainerio amžiaus ir talento. Tačiau
kad ir koks neprityręs, jis iš karto patraukė žurnalo „CR Fashion Book”
redaktoriaus akį, ir šis paskatino jį dalyvauti šiame konkurse. Dizaineris
yra nepaprastai dėkingas savo komandai, kuri padeda jam visais kūrybos klausimais.
Savo požiūriu į drabužių kūrybos
procesą ir mados namų kūrimą jis
laužo visus mados steoreotipus. Jam
nereikia studijuoti mados koledže ar
paskui metai po metų plušėti kokiuose nors garsiuose mados namuose visų
vaikomu internu. Ne, jis viską daro
pats be baimės ir su dideliu entuziazmu. Meistriškumas sukurti kažką nepaprasta iš pačio paprasčiausio daikto
ir laimėjo Vėjui prestižinį LVMH prizą.
„Kai tik pradėjau dirbti, mano
tikslas buvo paimti mums visiems pažįstamus daiktus ar tekstilę ir visa
tai pakeisti į nepažįstamą ir naują
daiktą”, – Vėjas Kruszewski pasakojo
„Vogue.com”.
Aukščiausias drabužių dizaino ir
meno apdovanojimas paskatino dizainerį persikelti į Paryžių, kurio dėka
jam bus atvertos visų garsiausių mados
namų durys. Vėjas Kruszewski pasakoja: „Aš nepaprastai vertinu kuratorių pagalbą, kuri buvo didelė prizo
dalis. Kuriant mados namus yra tiek
daug darbo, o aš tikrai esu ‘žalias’ biznio pasaulyje. Pradedant nuo finansų
ir baigiant, kaip visa tai įsprausti į realaus pasaulio rėmus. Aš tikrai labai

Mados skrynia – II
WOW DIZAINO PARODA
Šių metų vasarį Salem mieste,
MA, viename garsiausių JAV „Peabody Essex” meno muziejų, buvo atidaryta įspūdingiausia mados, stiliaus ir
meno paroda. Parodos pavadinimas
WOW (World of WearbleArt) atspindėjo kiekvieno joje apsilankiusio meno
qourmet emocijas – kur tik pasisukdavai, galėjai išgirsti šį anglų kalbos
žargoną, išreiškiantį gausybę emocijų,
kurių net neįmanoma apibūdinti žodžiais.

Vienas iš „Peabody Essex” meno muziejaus
parodos WOW eksponatų.
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WOW konkurso unikaliausius, impozantiškiausius, keistai nepaprastus 32
dėvimo meno kūrinius. Sumaniai
konstruoti iš įvairių medžiagų – pradedant mediena, aliuminiu ir baigiant
taksidermija bei stiklo papuošimais –
šie meno kūriniai šlovina turtingą kūrybiškumą ir peržengia visas nešiojamų drabužių meno ribas.
WOW (World of WearableArt) paroda vyks iki birželio 11 dienos Salem
mieste, MA, „Peabody Essex” muziejuje.

Mados skrynia – III
RAMUNĖS PIEKAUTAITĖS VIZIJA

Jau 25 metus Naujoji Zelandija organizuoja metinį drabužių dizaino
konkursą, į kurį yra kviečiami skulptoriai, kostiumų dizaineriai, tekstilės menininkai ir visų kitų meno šakų
atstovai ištirti ir panagrinėti sąsajas
tarp mados ir meno, o taip pat „perkelti
meną nuo sienų ant kūno”. WOW (nešiojamo meno pasaulis) konkursas
yra didžiausias Naujosios Zelandijos
meno renginys, pritraukiantis menininkus iš viso pasaulio. Kiekvienais
metais šio renginio kulminacija įvyksta ant madų podiumo 50 000 žmonių demonstruojant nepaprastus meno ir
mados kūrinius.

Šiais metais galimybė pamatyti
WOW meno kūrinius buvo suteikta ir
JAV meno bei mados gerbėjams. „Peabody Essex” muziejui buvo suteiktos išskirtinės teisės rodyti šią interaktyvią
ir teatrališką parodą. Paroda buvo organizuota kartu su Naujosios Zelandijos vyriausybe. Galima pamatyti

Kiekviena moteris ir mergina, išgirdusi Ramunės Piekautaitės vardą,
mintyse išvysta lengvos ir besiplaikstančios suknelės viziją. Dizainerė nuo
pat kūrybinio kelio pradžios atkreipė
į save dėmesį kurdama neeilinio lengvumo ir polėkio drabužius. R. Piekautaitė yra labiausiai nusipelniusi romantiškų drabužių dizainerė.

Pripažinimą Lietuvoje ir užsienyje šiai drabužių dizainerei pelnė
ypatingas braižas, kuris apibūdinamas
romantiškumo, jausmingumo, prabangos ir aristokratiškumo epitetais.
Artėjant vasarai ypač norisi lengvų,
elegantiškų ir grakštumo suteikiančių
drabužių. Pastaroji dizainerės kokteilinių bei vakarinių suknelių kolekcija pasižymi ypač lengvais siluetais ir subtiliomis formomis. R. Piekautaitė šiai kolekcijai naudojo gerai
jos gerbėjoms pažįstamus audinius
bei įvairias jų kombinacijas – šilką, šifoną, vilną, tiulį, aksomą, nėrinius
bei odos akcentus. Jaunesniems mados
mylėtojams didelį įspūdį paliks žaismingos detalės, tokios kaip juodi veliūriniai kaspinai ar burbulai, suteikiantys rafinuotumo. Kolekcijoje vyrauja dizainerės mėgstamos pastelinės
spalvos ir atspalviai. Ši paletė dvelkia
tyrumu ir skaidrumu. Dizainerė savo
minimalistiniam braižui liko ištikima
ir šioje suknelių kolekcijoje. Kaip teigia R. Piekautaitė, „Ši proginių drabužių kolekcija puikiai tinka ir intriguoti siekiančiai, ir elegantiškai poniai”. Gal todėl šiai kolekcijai pristatyti dizainerė pasirinko išskirtinę aktorę Severiją Janušauskaitę. Šis bendradarbiavimas gimė labai natūraliai
ir iš abipusio susižavėjimo bei meilės
madai.
„Severiją pirmą kartą pamačiau
žiūrėdama filmą ‘Žvaigždė’, – pasakojo

Ramunė Piekautaitė vardinių kvepalų reklamoje.

R. Piekautaitė, – mane iš karto sužavėjo jos sukurtas personažas. Net jeigu kolekcijų pristatymams renkuosi klasikinio tipažo modelius, kurie pernelyg
neužgožia kūrinių, šįkart nusprendžiau
padaryti išimtį. Severija taip tiksliai atitiko mano kūrybos moters idealą, kad
išdrįsau ją pakviesti būti vakarinių
drabužių kolekcijos veidu. Todėl džiugu, jog į savo įtemptą grafiką ji sugebėjo
įtraukti ir fotosesiją Vilniuje.”

juntama didelė ‘Film Noir’ įtaka, – vyrauja juodos spalvos, fatališkos moters
įvaizdį kuria sąmoningai pasirinkti
moteriškas linijas subtiliai paryškinantys siluetai. Paskutinis akcentas,
įspūdingai vakarinei suknelei suteikiantis finalinį štrichą, yra „Ramune
Piekautaite Eu de Parfum” kvepalai.
„Mano mūza – miesto gatvėje sutikta nepažįstamoji. Grakščiais žingsniais ji skuba tolyn, vėjui žaidžiant jos
plaukų sruogomis ir plevenančiais
drabužiais. Daugelį metų rengiau šią
paslaptingą moterį, pabrėždama subtilų moteriškumą ir eleganciją, šiandien jos paveikslui suteikiu ilgai ieškotą baigiamąjį potėpį – ‘Ramunės
Piekautautės’ kvepalų aromato dvelksmą, mano asmeninį parašą”, – taip
apie savo sukurtus kvepalus pasakoja
pati dizainerė.
Kvepalai „Ramunė Piekautaitė”
buvo kuriami daugiau nei dvejus metus, bendradarbiaujant su pasaulinę
šlovę pelniusiu parfumeriu Thomas
Fountaine. Unikalaus dizainerės kūrybos braižo perteikiamas aromatas –
iššūkis net ir patiems iškiliausiems.
Prireikė daugybės diskusijų, kol, susitikus dviejų talentingų menininkų vizijoms, gimė jausmingas kvapas, vertas Ramunės Piekautaitės vardo.
Aristokratiškas santūrumas ir
subtilus moteriškumas – laikui nepavaldžios vertybės, „Ramunės Piekautaitės” kvepalų natomis pakylėjančios
kiekvieną moterį.

Ramunės Piekautaitės drabužių kolekcijos veidas – aktorė Severija Janušauskaitė.
Naujausia R. Piekautaitės kolekcija, skirta vakarui bei kokteilio vakarėliams, puikiai atitinka modernų S. Janušauskaitės išvaizdos tipažą. Kaip teigia pati dizainerė, kiekvienai kolekcijai
įtakos daro jos pačios bei klienčių norai,
tačiau kurdama ji visą laiką ieško netradicinių sprendimų. Šioje kolekcijoje

Kvepalus rasite tik „Ramunė Piekautaitė” parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Druskininkuose bei
internetinėje parduotuvėje ramunepiekautaite.com.

Naudotasi įvairiais šaltiniais
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Prezidentūra prieš Seimo narių skaičiaus mažinimą
Vilnius (ELTA) – Būtinybės mažinti Seimo narių skaičiaus nėra, ir
niekas negali garantuoti, kad sumažinus parlamentą jis dirbs efektyviau,
sako Prezidentės vyriausiasis patarėjas vidaus politikos klausimais Mindaugas Lingė.
„Vargu ar kas nors galėtų garantuoti, kad, sumažinus Seimo narių
skaičių, bus išrinkti geresni politi-

kai”, – kalbėjo M. Lingė.
Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė Seimo narių skaičiaus mažinimui
nuo 141 iki 101, tačiau parlamentarų
projektą nagrinėjusi Teisingumo ministerija pažymėjo, kad, nepaisant sumažėjusio gyventojų skaičiaus Lietuvoje, į užsienį išvykę piliečiai taip pat
turi teisę balsuoti, todėl rinkėjų skaičius nuo 1990-ųjų pasikeitė nežymiai.

Sugrįžta Atviros Lietuvos fondas
Vilnius (Diena.lt) – Po aštuonerių
metų pertraukos veiklą atnaujinta Atviros Lietuvos fondas (ALF).
„ALF suvienyti intelektualai sekė
aktualijas, jautriai stebėjo Lietuvos
valstybei bei visuomenei kylančias
vidaus bei išorės grėsmes ir 2015 metų
pabaigoje nusprendė imtis iniciatyvos. Šiais metais sausio 19 dieną iniciatyvinės grupės susirinkime išrinkta
ALF valdyba, patvirtinta veiklos strategija”, – pranešė fondas.
Naujausia fondo iniciatyva – remti viešosios politikos analizės centro –
Vilniaus politikos analizės instituto –

steigimą ir veiklą. Kitos pagrindinės
veiklos kryptys – edukacijos bei viešinimo kampanijos nevyriausybiniam
sektoriui ir proeuropietiškoms nuostatoms stiprinti.
ALF yra nepriklausoma, pelno
nesiekianti organizacija, įkurta Vilniuje 1990 metais, remiant JAV verslininkui ir filantropui George Soros.
Anot pranešimo, 1990–2008 metais ALF
inicijavo, įgyvendino, rėmė per 50 švietimo, mokslo, kultūros, informacinės,
pilietinės visuomenės ugdymo projektų bei programų. Paramai skirta
daugiau nei 70 mln. JAV dolerių.

Rasti nacių įstaigų dokumentai
Vilnius (BNS) – Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotojai prie sugriuvusio namo
pamatų rado nacistinės Vokietijos okupacinės administracijos
Lietuvoje įstaigų veiklos dokumentų.
Rastame stikliniame inde
buvo penki virvele perrišti dokumentų ritiniai.
„Restauratoriams iš indo ištraukus ritinius paaiškėjo, kad
jie yra labai prastos būklės, labai Radinys labai sunykęs, tačiau dokumentų turinį atDiena.lt nuotr.
šlapi ir purvini, aplipę žemė- statyti įmanoma.
mis, nuo jų sklido stiprus pelėsių
kvapas. Ritinių pakraščiai sutrūniję ir cinės administracijos Lietuvoje įstaistipriai pažeisti drėgmės. Kadangi ras- gų 1942–1944 metų veiklos dokumentų dokumentų fizinė būklė labai bloga, tai”, – teigia Lietuvos ypatingasis arrestauratoriai net nebandė ritinių iš- chyvas.
Kas paslėpė indą su dokumentais,
vynioti, todėl nustatyti kokie tiksliai
dokumentai yra sudėti inde nustatyti kas yra dokumentų sudarytojas ir
apie ką yra paslėpti dokumentai, nunepavyko”, – teigiama pranešime.
„Atliekant pirminę vieno doku- statyti kol kas nepavyko.
Rasti dokumentai bus restauruomentų ritinio, kuris buvo išvyniotas
radimo metu, apžiūrą, nustatyta, kad jami Lietuvos centriniame valstybės
jame yra nacistinės Vokietijos okupa- archyve.

„Tautiška giesmė“ skambės nuo 100 piliakalnių
Vilnius (Alkas.lt) Šiemet, liepos 6ąją, 9 val. v. (Lietuvos laiku) minint Lietuvos piliakalnių metus „Tautiška giesmė” bus giedama net nuo 100 piliakalnių įvairiose mūsų valstybės vietose.
Tiesa, ruoštis šiai Lietuvos valstybės
dienos šventei kviečiama jau dabar.
Balandžio 22 d. „Mes Darom” vajaus
rengėjai kviečia drauge sutvarkyti
šiuos piliakalnius.
Atrinkti piliakalniai bus pažymėti tam skirtame interneto puslapyje, kur
žmonės turės galimybę užsirašyti ir
rengti bendrą tautinės giesmės giedojimą. Kiekvienas atrinktas piliakalnis
turės ir savo „Tautiškos giesmės” šauklį – žymų to krašto asmenį, visuomenės
veikėją ar bendruomenei nusipelniusį
žmogų, kuris užduos pirmąją gaidą
vieningam giedojimui.
„100 piliakalnių pasirinkta ne tik
dėl to, kad šie metai – Lietuvos piliakalnių metai. Artėja valstybės šimtmetis. Vieningas ‘Tautiškos giesmės’
giedojimas nuo 100 Lietuvai svarbių pi-

liakalnių gali būti puikia pirmąja 100mečio šventės gaida. Juk būtent ta vieninga giesmė liepos 6-ąją jau tapo išskirtiniu būdu švęsti Valstybės dieną”, – teigia šventės sumanytojas Raimundas Daubaras. Piliakalnius, ant
kurių bus giedama „Tautiška giesmė”
atrinko Lietuvos savivaldybės. Buvo
siekiama atsižvelgti į istorinę jų reikšmę, taip pat į tai, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų ne mažiau kaip vienas
šiame renginyje dalyvaujantis piliakalnis. Iš viso Lietuvoje šių pagoniškos
kultūros vertybių priskaičiuojama
apie 840, o jų tankumas mūsų šalyje yra
vienas didžiausių pasaulyje.
„Tautiška giesmė aplink pasaulį”
gimė prieš aštuonerius metus, kai buriuotojai, „Tūkstantmečio odisėjos”
metu jachta „Ambersail” apsukę Žemės
rutulį ir aplankę pasaulio lietuvių bendruomenes, pakvietė visus tautiečius
švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį vieningai vienu metu giedant tautišką
Lietuvos giesmę.

Britanija šaukia pirmalaikius rinkimus
Londonas (BNS) – Britų ministrė pirmininkė Theresa May, Didžiajai
Britanijai rengiantis keblioms deryboms dėl išstojimo iš Europos Sąjungos, netikėtai sušaukė pirmalaikius visuotinius rinkimus birželio 8 dieną.
„Mums reikia visuotinių rinkimų
ir mums jų reikia dabar. Šią akimirką
turime vienintelį šansą tai padaryti, ...
kol neprasidėjo išsamios derybos”, –
sakė T. May, kuri anksčiau neigė, kad
žengs tokį žingsnį.
Kalbėdama T. May perspėjo, kad
„susiskaldymas Westminsteryje kels
pavojų mūsų gebėjimui paversti ‘Brexit’ sėkme”.
Pasak jos, parlamento netrukus
bus paprašyta balsavimu nuspręsti,
ar rengti rinkimus.
Šis dramatiškas pareiškimas buvo

paskelbtas po sąmyšio britų politikoje
šaliai per referendumą nubalsavus už
„Brexit”.
Pagal Britanijos įstatymus, ministrė pirmininkė gali sušaukti rinkimus, jei už tai nubalsuoja du trečdaliai parlamentarų. Pagrindinės opozicinės leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbyn anksčiau sakė, kad paremtų tokį sprendimą.
ES lyderiai, išskyrus T. May, per
viršūnių susitikimą balandžio 29 dieną turi susitarti dėl derybų Britanijos
išstojimo klausimu strategijos.
Pačios derybos turėtų prasidėti
anksčiausiai gegužę ar birželį. Europos
Komisija yra sakiusi, jog nori, kad
derybos būtų užbaigtos vėliausiai 2018
metų spalį. Britanija išstotų tikriausiai
2019 metais.

Ragina su Rusija kalbėtis griežtai
Washingtonas (ELTA) – JAV vyriausybės patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Herbert Raymond
McMaster pareiškė, kad pats metas
pradėti griežtai kalbėtis su Rusija dėl
šalies paramos Sirijos vyriausybei ir
griaunančių jos veiksmų Europoje.
Anot jo, Rusijos parama Sirijos
prezidento Bashar al Assad vyriausybei yra besitęsiančio Sirijos pilietinio
karo priežastis.
Anksčiau šį mėnesį Jungtinės
Valstijos atakavo Sirijos kariuome-

nės oro pajėgų bazę, taip reaguodamos
į B. al Assad vyriausybės įvykdytos
cheminės atakos padarinius. Cheminės atakos metu sukilėlių kontroliuojamoje teritorijoje žuvo mažiausiai 70
žmonių.
Sirija neigia įvykdžiusi cheminę
ataką, o Rusija įspėjo, kad JAV raketų
smūgis prieš Sirijos oro pajėgų bazę
gali turėti labai rimtų pasekmių. Augant įtampai, kiek anksčiau Maskvoje
apsilankė JAV valstybės sekretorius
Rex Tillerson.

Italija vėl nepaiso sankcijų Rusijai
Simferopolis (Diena.lt) – Dėl Ukrainos ambasados Italijoje skundo
iš Rusijos stendo Veronoje vykstančioje parodoje „Vinitaly” buvo pašalintas Krymo gamintojų vynas.
„Iš tiesų, Krymo produkcija buvo pašalinta
iš Rusijos stendo. Organizatoriai paaiškino, kad
tai padaryta, nes Ukrainos ambasados Italijoje Garsios ir populiarios parodos rengėjai buvo priversti pašalinti
atstovai kreipėsi į šalies ukrainietišką vyną iš Rusijos ekspozicijos. Arena.it nuotr.
teisėsaugos institucijas”,
– pareiškė Rusijos žemės ūkio minis- jungtas po 2014 metų kovą įvykusio vietos referendumo. Ukraina referendumo
terija.
Savo vyną į parodą atvežė keletas rezultatų nepripažįsta ir pusiasalį laiKrymo vyno gamyklų, įskaitant ga- ko savo teritorija, kuri yra laikinai okumyklas, kurioms taikomos Vakarų puota. Europos Sąjungos šalys, įskaitant Italiją, ir Jungtines Valstijas Rusankcijos.
Krymas prie Rusijos buvo pri- sijos veiksmus vadina aneksija.

Rusijos diplomatija erzina Gruziją
Tbilisis (BNS) – Tbilisis griežtai
kritikuoja prasidedantį Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo vizitą Gruzijos separatistiniame
Abchazijos regione ir sako, kad ši kelionė pažeis tarptautinius įstatymus.
Gruzijos užsienio reikalų ministras Michailas Džanelidzė sakė, kad
šis vizitas yra provokuojantis žingsnis.
„Tarptautinė bendruomenė vienareikšmiškai palaiko Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą. Rusijos užsienio reikalų ministerijos vadovo vizitu Abchazijoje ignoruojamos
tarptautinės normos ir principai”, – pabrėžė jis.
Maskvos remiama Abchazija ir
Pietų Osetija su Tbilisiu konfliktavo
nuo praeito amžiaus 10-o dešimtmečio
ir buvo faktiškai jai nepavaldžios.
Daug metų didėjusi įtampa 2008-ųjų
rugpjūtį prasiveržė trumpu, bet in-

tensyviu Rusijos ir Gruzijos karu, po
kurio Maskva pripažino abiejų separatistinių teritorijų nepriklausomybę.
Gruzijos premjero ypatingasis atstovas ryšiams su Rusija Zurabas Abašidzė sakė, kad S. Lavrovo vizitas Abchazijoje yra šiurkštus kėsinimasis į
Gruzijos suverenumą.
„Visa tai yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Taip šiuos žingsnius vertina tarptautinė bendruomenė”, – sakė Z. Abašidzė.
S. Lavrovas planuoja aptarti su Abchazijos vadovais galimybes bendradarbiauti saugumo srityje, taip pat diskutuoti apie regione besiklostančią padėtį ir Gruzijos siekį tapti NATO nare.
Gruzija nepripažįsta Abchazijos ir
Pietų Osetijos nepriklausomybės ir
tebelaiko šiuos regionus savo teritorijomis.
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VERSLO N AUJIENOS
Psichologijos dėsniai talkina pardavėjams Lietuva rengs čekių loteriją
Trejus metus brandinta idėja įgauna pavidalą – Lietuva rengs čekių loteriją. Tokia žaidimo forma tikimasi
sumažinti šešėlinę ekonomiką. Tačiau
varžytis dėl prizų galės ne visi prekių
ir paslaugų pirkėjai, o loterijos nauda
abejojantys ekspertai sako, kad ji bus
įdomi tik pirmus kelis mėnesius ir realios naudos neduos.
Nori išbandyti laimę loterijoje –
prašyk pirkimo čekio. Turguje, kavinėje, grožio salone, autoservise. Pagal
Finansų ministerijos planus, loterija
Lietuvoje vyks nuo rudens, bet dalyvauti joje galės tik tie, kurie perka labiausiai šešėlio apimtuose sektoriuose. Todėl, pavyzdžiui, parduotuvėje

Pardavėjas turėtų žinoti psichologijos dėsnius.

Sprendimas pirkti ne visada būna sąmoningas, tad, jei pardavėjas supranta vartotojo psichologiją, lengviau gali jį paversti klientu, tvirtina Rokas Golcas,
„Google AdWords“ ir „Google Analytics“
specialistas.
Golcas mokė, kaip pasitelkti
pažintinės psichologijos dėsnius ir padidinti e. prekybos
pardavimus. Pardavėjai taiko daug
skirtingų psichologinių gudrybių, tačiau p. Golcas įspėja iškart nediegti
viso jų rinkinio ir išbandyti priemones
po vieną.
„Inkaravimo” dėsnis pasireiškia
tada, kai sprendimą lemia tik pradinė
informacija arba tik dalis visos informacijos. Vartotojas, pirmiausia pamatęs didesnę kainą, vėliau su ja lygina sumažėjusią. Pagal šį dėsnį geriausias būdas parduoti 5.000 USD vertės laikrodį – greta padėti kainuojantį
35.000 USD.
Vežimo efektas prilygsta bandos
jausmo poveikiui, kai vartotojas patiki daugumos nuomone. E. parduotuvėje pasirodanti informacija „dabar šią
prekę apžiūri 4 žmonės”, „paskutinį
kartą šią prekę įsigijo prieš 5 minutes”,
„kartu pirko ir šias prekes”, kaip ir komentarai apie siūlomą produktą, sudaro įspūdį, kad daiktas populiarus ir
skatina veikti – jį įsigyti.
Veiksmingas gali būti ir kontrastas, kai internete įvairiais efektais,
dizaino sprendimais vartotojui sukuriamas įspūdis, kad svetainė ar produktas skiriasi nuo kitų.
Pagal Barnumo efektą, žmonės
informaciją apie save, pritaikytą jiems
yra linkę vertinti kaip tikslesnę, todėl
yra ir didesnė tikimybė, kad jis įsigys
produktą, kuris esą siūlomas tik jam.
Suveikia ir Masalo efektas, kai
renkantis iš dviejų skirtingo dydžio ir
kainos variantų, kad būtų lengviau apsispręsti, pasiūloma dar ir trečia galimybė. Pavyzdžiui, klientas gali rinktis
iš dviejų kavos puodelių: vienas kainuoja 2 Eur, kitas – yra didesnis, bet
kainuoja 3,5 Eur. Tam, kad klientas

R.

Publicspendforum.net nuotr.

pirktų brangesnės kavos, šalia pasiūlomas dar vienas kavos puodelis už 5
Eur, bet dydžiu panašus į antrąjį.
Hiperbolinis diskontavimas veikia tada, kai žmogus atsiduria situacijoje, kurioje gali rinktis mažesnę
naudą gauti greičiau nei didesnę vėliau. Pavyzdžiui, pirkėjui siūloma nulinių palūkanų galimybė, pirkimas išsimokėtinai. Esą net jei ilgalaikėje
perspektyvoje daiktas pabrangs, žmogus bus linkęs produktą gauti iškart,
tad jį pirks.
Perteklinės informacijos dėsnį
R. Golcas pritaiko ilgiems produktų aprašymams internete. Vartotojai nori
matyti daugiau informacijos. Toks poreikis gali būti susijęs su saugumo
įspūdžiu – jei informacijos apie prekę
yra daug, vadinasi ji kokybiška.
„Geriausia pateikti daugiau informacijos, net jei pardavėjo nuomone
ji yra perteklinė”, – nurodė R. Golcas.
Praradimo jausmas yra stipresnis nei malonumas ką nors gavus, tad
pardavėjams verta išnaudoti ir praradimo vengimo dėsnį. Šią priemonę, p.
Golco teigimu, dažnai naudoja automobilių pardavėjai, suteikiantys galimybę išbandyti nemokamai. Klientas
pavažinėja automobiliu su įvairias
priedais, o vėliau pasako kainą ir siūlo dalies priedų atsisakyti, kad būtų pigiau.
„Kadangi ji viršija jo biudžetą,
pardavėjas pasiūlo išimti kai kuriuos
priedus, o pirkėjas sutinka. Nors kaina ir yra didesnė nei jis planavo, automobilį jau išbandė, tad nori prarasti kuo mažiau”, – sakė jis.
Rizikos kompensavimo e. prekyboje pavyzdys – įvaizdis, kad interneto svetainė atrodo saugi. Jį vartotojams
sukuria svetainėje esančios piktogramos „Saugu”, „Patikima”.
Pozicionavimo efektas – vartotojo
tendencija reaguoti priklausomai nuo
to, kaip formuluojama žinutė – „10
proc. riebumo”, „iki nemokamo pristatymo pabaigos liko”.
Gabija Vaitkevičienė
„Verslo žinios”

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų balandžio 19 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,93 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,70 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,70 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,19 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,66 €

gauti čekiai loterijoje nedalyvaus.
Įgyvendinti čekių loteriją valstybei kainuos, skaičiuojama, apie 50
tūkstančių eurų. Numatytas mėnesio
prizinis fondas – 13 tūkstančių eurų: 5
tūkstančiai – vienam žmogui, o kas savaitę dar 10-čiai – po 200 eurų.
Mokesčių inspekcijos teigimu,
verslui atnaujinti kasos aparatų dėl loterijos nereikės.
Ekspertai sako, kad tokia loterija,
kovojant su šešėliu, nepakenks, tačiau stebuklų tikėtis tikrai nereikia.
Šiuo metu ketvirtadalis ekonomikos Lietuvos veikia šešėlyje.
„Valstietis”

Lietuva pasirengusi eksporto šuoliui
Nepaisant „Brexit” ir neapibrėžtumų ES politinėje padangėje, Europos
ekonomika nesustoja augusi, o kartu
su ja auga ir lietuviškų prekių ir paslaugų paklausa, atsigauna reeksportas. Įsisukantis eksporto ratas skatins Lietuvos įmones investuoti į gamybos pajėgumus, o tai paklos pagrindą eksportui toliau augti.
„Verslios Lietuvos” analitikai
prognozuoja, kad lietuviškos kilmės
prekių eksporto (be energetinių produktų) vertė 2017 metais, palyginti su
2016 metais, turėtų augti 6,3 proc. O

2018 metais lietuviškų prekių eksporto plėtra bus dar spartesnė – 7,6 proc.
Pasak eksporto paslaugų įmonės
„Fortis Consulta”, per artimiausius 3
mėnesius paklausos augimo užsienio
rinkose tikisi 17 proc. Lietuvos įmonių.
Didžiausi optimistai – baldų gamintojai, iš jų 32 proc. tikisi eksporto augimo. Padidinti eksportą tikisi 29 proc.
drabužių gamintojų, 23 proc. – geležies
ir plieno gaminių gamintojų, 19 proc.
– maisto ir gėrimų pramonės įmonių.
BNS

Auga būsto kainos Lietuvoje

Būsto kainos Lietuvoje sparčiai auga.
Metinis būsto kainų augimas Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje buvo
vienas didžiausių Europos Sąjungoje.
Praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2015 metų spalio-gruodžio mėnesiais – būstas Lietuvoje pabrango 9,5 proc., rodo paskelbti ES
statistikos tarnybos duomenys. Labiau būstas brango tik Čekijoje (11
proc.) ir Vengrijoje (9,7 proc.).

Sa.lt nuotr.
Latvijoje būstas per metus pabrango 9 proc., Estijoje – 7,7 procento.
Per ketvirtį – ketvirtąjį 2016 metų
ketvirtį, palyginti trečiuoju ketvirčiu,
būsto kainos Lietuvoje išaugo 1,8 proc.,
Latvijoje – 2 proc., Estijoje – 1,1 procento.
Visoje ES būsto kainos per metus
vidutiniškai padidėjo 4,7 proc., o per
ketvirtį – 0,8 procento.
„Diena.lt”

Vis daugiau nepasitikinčių euru
Pasaulio centriniai bankai vis
dažniau renkasi svarą sterlingų vietoj
bendrosios Europos valiutos, rodo atliktas tyrimas.
Kaip parodė 80-ies pasaulio centrinių bankų, atsakingų už atsargų
valdymą, apklausa, bankai gerokai
sumažino savo aktyvų apimtis eurais,
o kai kurie respondentai tvirtina visiškai jų atsisakę. Jų bendros investicijos sudaro 6 trilijonus eurų. Priešingai, svarą investuotojai vertina
kaip gana stabilią valiutą.
Pasaulio centriniai bankai baiminasi politinio nestabilumo Europoje, jiems nerimą kelia lėti Bendrijos
augimo tempai ir Europos centrinio
banko vykdoma kreditavimo-pinigų
politika. Visa tai slopina pasitikėjimą
bendrąja Europos valiuta.

Britų ekonomika, priešingai, vertinama kaip saugiausia investicijoms
ilgalaikėje perspektyvoje, nepaisant
netikrumo, susijusio su šalies išstojimu iš Europos Sąjungos. Kaip teigia 71
proc. apklaustųjų, „Brexit” neturėjo
įtakos svaro patrauklumui trumpalaikėje perspektyvoje.
Pasaulio centrinių bankų atstovų
teigimu, artimiausius keletą metų investicijoms į svarus sterlingų prireiks
didelio budrumo, ir vis dėlto „Brexit” gali sudaryti galimybių geresniam jų portfelių diversifikavimui.
80 proc. respondentų teigimu, Donald Trump išrinkimas JAV prezidentu niekaip nepaveikė jų nuomonės
dolerio investicinio patrauklumo atžvilgiu.
BNS
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S V E I K ATA
Atidžiai pasirinkite probiotikus

Verta
žinoti

Jogurtas yra fermentuotas pieno
produktas, kuriame gausu gerųjų bakterijų – probiotikų. Tačiau jogurtuose
ne visuomet jų galima rasti. Probiotikai yra sunaikinami, jei jogurtai gamybos metu buvo kaitinami ar pasterizuojami, ir po to nepraturtinami
bakterijomis. Jogurtus renkantis ieškokite su atžyma ,,live active culture”
(gyvi mikroorganizmai) ar ieškokite jogurto, kurio sudėtyje yra probiotikai,
tokie, kaip Lactobacillius acidophyilus,
L.bulgaricus ir kiti. Tokį jogurtą vartodami pagerinsite virškinimą ir sustiprinsite imuninę sistemą.

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ
Dauguma mūsų stengiamės sveikai
maitintis, bet kartais, visko nežinodami, neteisingai vartojame gerus produktus ir sumažiname jų naudą. Šiame
straipsnyje supažindinsiu, kaip teisingai maitintis, kad vartojami maisto
produktai teiktų naudą organizmui.

Pusryčiams vartokite
sumaltas sėlenas
Sėlenos yra vertingas maisto produktas, kuriame gausu omega-3 riebalinių rūgščių, skaidulų, antioksidantų (lignanų – angl. lignans), padedančių sumažinti cholesterolio kiekį
bei pagerinti širdies darbą. Vartojant
nesmulkintas skaidulas, jos praeina
virškinimo traktą nesuvirškintos, ir organizmas negauna naudos, kurią turėtų gauti. Prieš vartojant sėlenas siūloma sumalti ar įsigyti jau sumaltas.

Sumažinkite kalorijas
vaisių kokteiliuose
Vaisių kokteiliai dažnai vartojami
įvairiu paros metu. Juk taip yra lengva sudėti į trintuvą mėlynes, riešutus,
chia sėklas, garbanotus kopūstus (angl.
kale), bananus, kokoso pieną. Tokiame
kokteilyje yra daugiau kaip 500 kal., todėl jie tinka neturintiems antsvorio asmenims, taip pat norintiems svorio
priaugti bei intensyviai sportuojantiems. Norint išvengti kalorijų ,,bombos” siūloma vartoti mažesnes porcijas
(8–12 uncijų), o taip pat stengtis sumažinti kalorijų kiekį. Tam tikslui
naudokite didesnį kiekį daržovių ir sumažinkite sėklų bei riešutų.

Negerkite kavos kartu su
vitaminais bei maisto papildais
Kofeinas, esantis kavoje bei arbatoje, gali sumažinti vitaminų ir mineralų, tokių, kaip kalcis, geležis, vit. B
ir D pasisavinimą. Rytais mes geriame
kavą ir tuo pačiu metu sugeriame vitaminus. Reikia atsiminti, kad ne tik
kava ir arbata sutrukdo įsisavinti vitaminus, bet taip pat ir coca cola gėrimai. Mėgaukitės rytine kava, o vitaminus ir maisto papildus išgerkite po
valandos.

Vartokite pupeles su
sumažintu druskos kiekiu
Pupelės yra puikus skaidulų ir

baltymų šaltinis. Jas paruošti užima
daug laiko, todėl dažnai skubantys asmenys renkasi pupeles skardinėse. Tačiau reikia atsiminti, kad jose gali
būti nemažai druskos pvz., viename
puodelyje – 1 000 mg, o tai sudaro du
trečdalius dienos normos. Pirkdami pupeles atkreipkite dėmesį į jų sudėtį.
Rinkitės tas, kurios turi atžymas ,,no
salt added” (be druskos) ar ,,low sodium” (mažai druskos). Jei tokių negalite rasti, nupilkite skystį ir kelis kartus praskalaukite. Taip sumažinsite
druskos kiekį net 40 proc.

Gaiviuosius gėrimus (angl. soda)
pakeiskite vaisiais

liks pakuotės dugne, ir jūsų organizmui nebus naudos. Prieš vartojant –
stipriai sukratykite.

Nepamirškite salotų padažo
Daržovėse yra gausu riebaluose
tirpių vitaminų, tokių, kaip vit. A, E,
K, o taip pat antioksidantų, kuriuos organizmas pasisavina tik ištirpusius
riebaluose. Jei vartojate daržovių salotas be aliejaus ar kitokių aliejinių padažų, jūsų organizmas neįsisavina salotose esančias naudingas medžiagas.
Siūloma daržovių salotas gardinti
aliejaus pagrindu pagamintais padažais, riešutais, sėklomis. Tuomet daržovės tikrai bus naudingos.

Nepiktnaudžiaukite
sportiniais gėrimais
Sportiniai gėrimai yra skirti atstatyti skysčių ir elektrolitų kiekį, kuris prarandamas aktyviai sportuojant.
Daugiausiai prakaituojama ir netenkama skysčių žaidžiant futbolą, bėgant maratoną. Sportiniuose gėrimuose yra gausu druskų ir cukraus, todėl jie nesiūlomi vartoti paprastų fizinių pratimų metu. Tokiais atvejais
geriausias pasirinkimas – paprastas
vanduo.
Paruošta remiantis:
,,Chicago Tribune”,
www.sulieknėk.com

Didžiausią dalį cukraus amerikiečiai gauna gerdami įvairius gaiviuosius gėrimus. Kaip žinoma, šie
gėrimai neturi maistinės vertės, kai tuo
tarpu vaisiai, nors cukraus juose gausu, praturtina organizmą skaidulomis, vitaminais, mineralais ir antioksidantais. Be to, vaisių mes nesuvalgome tiek daug, ir negauname tiek
daug cukraus, kaip gerdami gaiviuosius gėrimus. Išgėrę 20-ties uncijų butelį gaiviojo gėrimo, mes gauname 16
arbatinių šaukštelių cukraus, kas atitinka 6 suvalgytus bananus. Todėl vietoje menkaverčių gėrimų siūloma rinktis vaisius ar jų sultis.

Domėkitės pagaminto
maisto sudėtimi
Daugelį metų buvo siūloma rinktis maistą, kuriame nebūtų riebalų,
cukraus, gliuteno. Tačiau labai svarbu įsitikinti, kas yra maisto sudėtyje.
Perdirbtame maiste, atžymėtame ,,fatfree” (be riebalų), ar ,,sugar – free”(be
cukraus), gausu įvairių konservantų
bei perdirbtų maisto priedų. Skaitykite
aprašymus, iš ko maistas pagamintas, ir rinkitės kuo natūralesnį.

Pieno pakaitalus prieš
vartojant sukratykite
Pieno pakaitalai, pagaminti iš sojos, migdolų, anakardžių bei ryžių,
yra praturtinti kalciu bei vitaminu D.
Šie priedai pasiskirsto skystyje netolygiai, ir nusėda ant pakuotės dugno.
Jei prieš vartojant šiuos pieno pakaitalus nesukratysite, kalcis ir vit. D

Giedrė Gillespie, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę
paramą.

Joana Stoškus, gyvenanti Palos Park, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis skamba
tarp mūsų.

Dainius Kugauda, gyvenantis Plainfield, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius skiriame Jums.

Birutė Kliorienė, gyvenanti Pasadena, CA, kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.
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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

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

Atvelykio skanėstai

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

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ

Apelsinų tortas

Varškinis ,,tinginys”

Reikės:
2 apelsinų
7 kiaušinių
1 puodelio cukraus
7 oz (200 g) minkšto sviesto
10 vnt. biskvitinių sausainių
(„damų” pirštelių ar pan.)
1 puodelio graikinių riešutų
šokolado drožlių (nebūtinai)
Kremui:
2,5 puodelio riebios grietinės
1/2 puodelio cukraus
nutarkuotos vienos citrinos žievelės
1 citrinos sulčių
Vieną apelsiną gerai nuplauti ir
virti vandenyje apie 30 minučių.
Išvirusį apelsiną supjaustyti, išrinkti sėklytes ir gabaliukus (su žievele) sutrinti elektriniu trintuvu arba
sumalti. Atskirai susmulkinti riešutus
ir sausainius.
Atskirti kiaušinių trynius nuo baltymų. Trynius ištrinti su 2/3 puodelio
cukraus, tuomet sudėti minkštą sviestą ir vėl viską gerai ištrinti. Plakant
gautą masę suberti smulkintus riešutus, sausainius ir apelsiną.
Baltymus išplakti iki standumo
su likusiu 1/3 puodelio cukraus. Atsargiai, po truputį įmaišyti baltymus į
tešlą, stengiantis, kad išliktų oro burbuliukai, kurie suteiks kepiniui purumo.
Orkaitę iš anksto įkaitinti iki 180
C (350 F).
Apvalią torto formą iškloti kepimo
popieriumi, formos kraštus ištepti
sviestu.
Į formą supilti 1/2 tešlos turinio, išlyginti paviršių ir kepti 25–30 min.
Jei turite dvi vienodas formas, galite paraleliai kepti ir antrąjį tešlos
lakštą; jei ne – tuomet vieną po kito. Iškepusius lakštus reikia atvėsinti iki
kambario temperatūros.
Pagaminti kremą. Šaltą grietinę išplakti su cukrumi iki standumo, įmaišyti tarkuotą citrinos žievelę ir citrinos
sultis (pagal skonį).
Ant didelės plokščios torto lėkštės
dėti vieną lakštą, aptepti kremu, ant
viršaus dėti kitą lakštą ir vėl aptepti
kremu. Papuošti apelsinų skiltelėmis.
Galima dar pabarstyti šokolado drožlėmis.

Reikės:
14 oz (400 g) paprastų sausainių
1/2 puodelio varškės
7 oz (200 g) sviesto (minkšto)
3/4 puodelio cukraus
1/2 puodelio džiovintų abrikosų
1/2 puodelio džiovintų slyvų
1/2 puodelio graikinių riešutų (susmulkintų)
šaukštelio vanilinio cukraus,
nutarkuotos citrinos ir apelsino
žievelės
Abrikosus ir slyvas nuplauti, užpilti karštu vandeniu ir pamirkyti kelias minutes. Tuomet vandenį nupilti, vaisius nusausinti ir supjaustyti
nedideliais kubeliais.
Sviestą išsukti su cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki purumo (neturi
likti cukraus kristaliukų).
Varškę pertrinti per sietelį, įmaišyti į išsuktą sviestą, įberti tarkuotas
citrinos ir apelsino žieveles, suberti
kapotus riešutus, supjaustytus džiovintus abrikosus ir slyvas, išmaišyti.
Sausainius laužyti nedideliais
gabalėliais ir berti į masę. Neskubėkite suberti visų – dėkite po truputį ir
maišykite. Galbūt neprireiks viso
kiekio sausainių – masė neturi būti labai sausa.
Ištiesti maistinę plėvelę, sukrėsti gautą masę, tolygiai ją paskirstyti
ir standžiai susukti į ,,dešrą”.
Galus užrišti. Kiek ,,dešrų” gausite – vieną, dvi ar tris – priklausys
nuo to, kokio ilgio ir storio jas suksite.
Gautą gaminį padėti ant medinės
lentelės, ant viršaus uždėti kitą lentelę, o ant jos – ką nors sunkaus, kad
susislėgtų.
Galima varškės masę sukrėsti
ir į kokią nors formą. Tuomet ją reiktų iškloti maistine plėvele taip, kad
liktų dideli kraštai – sukrėstą masę
jais bus galima uždengti (be to, bus patogu pyragą iškelti iš formos, kai jis
sustings). Formoje esančią masę taip
pat reikia paslėgti. Paslėgtą ,,Tinginį”
palaikyti kelias valandas kambario
temperatūroje, vėliau padėti į šaldytuvą, kad sustingtų.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

IŠNUOMOJA

Remkime
Draugo fondą

www.draugofondas.org

Villa Park (tarp Lombard ir Elmhurst)
nuosavo namo pusrūsyje išnuomojamas nedidelis butas. Tel. pasiteirauti
630-205-5489

„Kazys Bradūnas. Archyvai”
Archyvinis leidinys
Sudarytoja ir teksto autorė – Virginija Babonaitė-Paplauskienė
Kaunas, Maironio lietuvių literatūros
muziejus, 2016 m., 279 psl.
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje
Virginija Babonaitė-Paplauskienė,
Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja, sutelkė medžiagą, parinktą iš muziejuje saugomo Kazio Bradūno archyvinio rinkinio. Knygoje taip pat skelbiama
nauja medžiaga, kurią pateikė Bradūno dukros Elena ir Lionė. Knyga
vaizdžiai atskleidžia Kazio Bradūno
gyvenimą ir kūrybą. Knygos skyreliai: Lietuva (1917–1944); Vokietija
(1944–1949); Amerika (1949–1992);
Lietuva (1992–2009); Kūryba. Kiekvieno skyrelio pradžioje – išsami Virginijos Paplauskienės parašyta
įžanga. Knyga iliustruota poeto, jo šeimos, jo bendraamžių nuotraukomis. Knygoje atspausdinti poeto sukurtų eilėraščių rankraščių pavyzdžiai, jo laiškai, poezijos rinkinių viršelių atvaizdai. Knyga yra kartu ir Kazio Bradūno kartos, išeivių rašytojų, kultūrininkų veiklos istorija.

Knygą ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 20 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Skanaus!
Jūsų Indrė

Teiraukitės tel. 773-585-9500

SKELBIMAI • 773-585-9500
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Tapyba po Vilnių keliaus troleibusais

Artnews, LRT, Alfa.lt, 15 min.lt, Made in Vilnius nuotraukos
Atkelta iš 1 psl.
Projekte pristatoma jaunoji tapytojų karta ypatinga tuo, jog ji formavosi veikiama skaitmeninių medijų, o patys multimedijų ekranai padarė ryškią įtaką šiuolaikinės visuomenės santykiui su atvaizdais. Troleibusas veikia tarsi socialinio tinklo siena,
ant kurios įkūnyta šiuolaikinė tapyba, jungia įvairiausias miestiečių ir svečių grupes. Menininkai siūlo pamąstyti, kas atsitinka, kai tapyba išeina iš parodų salės ir keliauja po miestą, sukurdama įvykį vilniečių kasdienybėje, nustebindama miesto svečius,
pademonstruodama jiems mūsų miesto gyvybingumą, reflektyvų bei autoironišką santykį su dabartimi. Siekiama tapybą perkelti į šiuolaikinę erdvę, pristatyti ją kaip modernią meno formą, sudominti praeivius gatvėse, supažindinti su lietuvių kūrėjų darbais. Organizatoriai šį projektą vadina „žvilgsniu į
fizinės tikrovės ir virtualėjančio mūsų bendravimo
sankirtas”. Į gatves išriedėję spalvingi troleibusai vilniečius sieks sudominti šiuolaikine tapyba.
Tapyba gali būti šiuolaikiška, o galerijų lankymas – anaiptol nenuobodus užsiėmimas, svarbiausia
į tai pažiūrėti kūrybiškai. Tuo įsitikinę meno labo-

ratorijos „ŠČ/ShCh” kūrėjai, į Vilniaus gatves išleidę
savo kūrinius – originalius troleibusus, kurių kiekvienas virto įspūdingu meno kūriniu. Jaunosios kartos tapytojai troleibusus pavertė virtualiais savo paveikslais.
Projektas „Tapybos maršrutizatoriai” – tik dalis šių menininkų sumanumo. Kas dar laukia vilniečių, jie paslapties neišduoda.

Gal ir Kaune?
Kalbama, kad idėja jau susidomėjo ir Kaunas, todėl projekto organizatoriai viliasi, kad jis turės tęsinį
ir kituose miestuose.
Projekto pristatyme dalyvavo ir patys menininkai, darbų autoriai. Tapytojas Linas Jusionis troleibusą vadina itin romantiška, studentavimo laikus
primenančia susisiekimo priemone. Perteikti savo
kūrybą ant jo jam buvo smagus iššūkis.
„Tai visai kita erdvė. Staiga čia, ant troleibuso,
atsiranda kūrinys. Lyg ir turėtum meno darbų eiti
žiūrėti į galeriją, bet esi priverstas pamatyti gatvėje. Esi pasiruošęs ignoruoti reklamą, įprastą ant tro-

Scenoje – spektaklis ,,Piemenukų dienos”.

leibusų, tačiau tuo pačiu – priverstas pamatyti meno
kūrinį”, – kalbėjo jis.
Panašiai kalbėjo ir dailininkė Jolanta Kyzikaitė. „Temas dažniausiai renkuosi iš medijų triukšmo.
O dabar išeina taip, kad darbai gimsta iš ten, iš kur
juos paimu. Tai tarsi tokia vaizdų ekologija”, – kalbėjo ji.
Tapytojas Simonas Kuliešis sakė, jog šio projekto
idėją drauge su Dariumi Jaruševičiumi brandino
kone dvejus metus. „Tapyba labai glaudžiai susijusi su trajektorija, maršrutizatoriumi, tai priartina
žiūrovą prie meno, o kartu iškelia ir tam tikrą klausimą žmogui, kad nebūtinai reikia eiti į galeriją. Keliaujančio atvaizdo principas – lyg tam tikras palengvinimas”, – sakė jis.
Tapytojas Adomas Danusevičius tapybos darbų
perkėlimą ant troleibusų žaismingai prilygina tam
tikrai grafičių formai, per kurią menas su žiūrovu
ima tiesiogiai kontaktuoti.
„Tapybos maršrutizatoriai” po Vilnių kursuos
tris mėnesius, iki birželio vidurio.

ČLM archyvo nuotraukos

Lietuviško žodžio šventė
Atkelta iš 1 psl.
O džiaugėsi visi. Džiaugėsi tie, kurie laimėjo ir džiaugėsi tie, kurių draugai laimėjo. Buvo gera išgirsti: „Kitąmet aš dar labiau pasistengsiu ir mane
pakvies į sceną ...”
Mokyklos šauniausia skaitovė,
perskaičiusi daugiausiai knygų, buvo
paskelbta 3B mokinė Gerda Žurumskaitė (mokyt. R. Gudzevičienė).
Lietuviško žodžio šventės metu
vyksta mokyklos metraščio viršelio
rinkimai. Viršelio piešinį piešia visa
mokykla, bet laimėtojas būna tik vienas. Šiemet mokyklos metraščio viršelį
papuoš mokyklos abiturientės Aistės
Petraitytės piešinys.
Antrasis, kuris surinko kiek mažiau balsų, buvo mokinukas Tauras
Alonso. Jis atbėgęs po šventės į moky-

tojų kambarį nuoširdžiai teiravosi:
,,Kiek man trūko, kad nugalėčiau?”.
Berniukas pasidžiaugė, kad jau ne
pirmą kartą atsidūrė taip arti pergalės.
Tauras nestokojo optimizmo ir patikino: greitai ateis tas laikas, kai ir jo piešinys puikuosis ant metraščio viršelio.
Buvo daug nustebusių, laimingų
mamų ir tėčių. Savo mokiniais didžiavosi ir mokytojai. Mokslo metų
konkursų nugalėtojų darbai kasmet sudedami į mokyklos metraštį. Jį vartydami gali pasidžiaugti visi mokinių artimieji – tetos, dėdės ir seneliai. Mokyklos metraštis – puiki dovana draugams, toli gyvenantiems giminaičiams.
Šventei gražią programą, pavadintą ,,Piemenukų dienos”, parengė 4A
mokytoja Danutė Petraitienė ir jos
auklėtiniai. Ją papildė kanklių ir dainų skambesys (muzikos mokyto-

ja/akompaniatorė Genutė Razumienė). Pasirodymo metu vaikai, susėdę
prie scenoje įrengto laužo, dainavo lietuvių liaudies dainas, papasakojo apie
senąsias lietuvių buities tradicijas – ganiavos pradžią – Jurginių šventę. Taip
pat supažindino su piemenukų sakytais pašmaikštavimais, paerzinimais,
papasakojo apie ganiavos pabaigą –
žiemos šauktuves. Juk seniau gyvulėlius ganydavo vaikai – jie ir būdavo piemenukai. Kad nebūtų nuobodu ganyti,
jie prisigalvodavo visokiausių linksmybių, žaidimų ir kitų gudrybių. „Piemenukų dienos” buvo šviesus ir nuoširdus spektakliukas.
Čikagos lituanistinės mokyklos
bendruomenė džiaugiasi, kad prie geriausių mokinių apdovanojimų šešerius metus iš eilės prisideda Rašymų
šeimos fondas, kuris skiria pinigines

Parengė Vitalius Zaikauskas
dovanas mokyklos rašymo konkurse
prizines vietas laimėjusiems vaikams.
Visus kitus prizus skiria mokykla iš
savo fondų. Šiais mokslo metais Rašymų šeimos fondas skyrė piniginius
prizus visiems mokyklos apdovanojimams. Juos gavo rašymo, skaitymo ir
dailiojo skaitymo konkursuose laimėję mokiniai. Nuo kitų mokslo metų mokykla kviečia prisijungti visus, norinčius paremti mokinių konkursus ir
sukurti viena stiprų „Mokinių apdovanojimų fondą”. Mokyklos bendruomenė dėkoja R. ir A. Rašymų šeimai už
dosnią paramą.
Esame dėkingi ir mokyklos renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn-Stašaitis už nuostabiai surengtą
pavasarinę mokyklos lietuviško žodžio šventę.

Konkurso nugalėtojas
Nathan Juozas Krumhorn
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Clevelando „Švyturys” kviečia į

Dar aidi Tavo žingsniai,
Dar šviečia Tavo šypsena,
Nors amžinybės toliai
Mus išskirti bando.
Mus jungs tikėjimas,
Kad Tu – kažkur šalia!

„Juventus–2017”

Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad
po ilgos ligos Evanstone, St. Francis ligoninėje, 2017 m. balandžio
3 d. Amžinybės slenkstį peržengė mūsų brangi dukra ir sesuo

A†A
RITA RAMINTA JELIONYTĖ

OLGA ČAPKEVIČIENĖ
asak amerikiečių poeto Ralph
Waldo Emerson, dideli ir įspūdingi pasiekimai neįmanomi be
entuziazmo. Tokiais žodžiais geriausiai
tiktų pristatyti clevelandiečių tautinių šokių šventę „Juventus – 2017” (iuventus – lotynų k. reiškia „jaunystė”),
kuri Clevelande vyks jau trečią kartą.
„Juventus” įkūrėjai Aušrinei Širvinskienei, vadovei Eglei Žukauskienei,
„Švyturio” šokėjams ir Clevelando lietuvių bendruomenei entuziastingai suglaudus pečius, šių metų gegužės 19–21
dienomis į „Juventus – 2017” jaunystės
ir draugystės šventę atvyksta Čikagos
„Grandis”, Lemonto „Spindulys”, Toronto „Gintaras” ir Argentinos „Nemunas” tautinių šokių atlikėjai.
Didžiulis noras draugauti, repetuoti, koncertuoti, kartu pasijusti dalimi kažko didesnio ir svarbesnio buvo
pagrindinė varomoji jėga rengiant pirmąjį „Juventus” festivalį 2010 metais.
„Buvome maži ir norėjosi glaustis prie
kitų, – prisimena „Švyturio” tautinių
šokių grupės vadovė Aušrinė Širvinskienė. – Patys surengti koncertą dar nepajėgėme, tad glaudėmės prie chorų ir
dainininkų pasirodymų”.
Tuomet Aušrinei Širvinskienei ir
„Švyturio” šokėjams pavyko įsiprašyti į Toronto „Gintaro” tautinių šokių
koncerto programą. Kitais metais vyko

P

pasirodymas Čikagos šokių pokylyje.
Šios viešnagės įžiebė mintį patiems
švyturiečiams pasikviesti šokėjus iš Toronto ir Čikagos į pirmąjį Clevelando
„Juventus – 2010” festivalį, kurio nepaprasta sėkmė nustebino ir svečius, ir
žiūrovus, ir pačius šeimininkus. Sėkmę
lėmė nenuilstančių clevelandiečių, lietuvių bendruomenės entuziazmas ir
vaišingumas, nes lėšų nebuvo. „Skolinomės stalus, indus, patys siuvomės
drabužius ir staltieses”, – prisimena A.
Širvinskienė.
Įgyta patirtis ir meilė šokiui nugalėjo ir 2013 m., kai clevelandiečių
„Švyturio” dešimtmetį buvo nutarta
švęsti kartu su svečiais šokėjais antrajame „Juventus-2013” festivalyje.
Ateinančiais metais mūsų brangi
Lietuva minės Nepriklausomybės šimtmetį. Tad šis festivalis tebūnie geriausia mūsų jaunimo, vilties ir šviesos
dovana. Trečiojo tautinių šokių festivalio „Juventus – 2017” šventinis koncertas, pavadintas „Uždekim aukurą Tėvynei” vyks Clevelando Shore kultūros
centre, 291 E. 222nd St, Euclid, OH,
44123, gegužės 20 d., šeštadienį, 1 val. p.
p. Maloniai kviečiame ir nekantriai laukiame.
Norintiems paremti festivalį ir sužinoti daugiau informacijos kreiptis į
Virginiją Rubinsky tel. 216-486-9023
arba tinklalapyje: www.juventus 2017.com

Balandžio 23 dieną,
sekmadienį, 3 val. p. p.
kviečiame į Jungtinės dailės parodos

ATGIMIMAS
ATIDARYMĄ
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Koncertas, vaišės, loterija
Piešimo konkursas vaikučiams

Gimė 1957 m. lapkričio 11 d. Čikagoje.
Nuliūdę liko: mama Sofija Rimavičiūtė-Jelionienė, sesuo Virginija Guoda Mohsini, jos vyras Tariq ir jų vaikai Sanya ir Remy,
dėdienė Irena Rimavičienė su šeima, tetos Olga Kačinskienė ir
Sonia Untulienė su šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Rita Raminta buvo duktė a. a. Adolfo Leono Jelionio.
Ji buvo baigusi Columbia College Čikagoje, Kr. Donelaičio
Aukštesniąją mokyklą ir dvejus metus studijavo Pedagoginiame
Lituanistikos institute, priklausė Lietuvų skautų sąjungai ir Lietuvos Dukterų draugijai.
Atsisveikinimas su velione įvyks penktadienį, balandžio 28
d. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 11 val. ryto Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje. Lankymas nuo 10 val. ryto. Po šv. Mišių Rita
Raminta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.
Velionės atminimui vietoje gėlių prašome aukoti Camp Rakas – Lithuanian Scouts arba jūsų pasirinktai labdaros organizacijai.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mylimas vyras, tėvas, senelis ir prosenelis

A†A
VAIDEVUTIS BRAKAUSKAS
žemišką kelionę užbaigė 2017 m. balandžio 14 d. savo namuose,
Aurora, IL.
Gimė 1934 m. gegužės 4 d., Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Vida (Kaminskaitė), dukros: Živilė su vyru
Harry Schultz; Audronė su vyru Steve Scott, Saulė su vyru Jim
Matrisciano; sūnūs: Šarūnas (Sharky) su žmona Alda Pleirys, Kęstutis, Gintaras su žmona Beth; anūkai: Eric su žmona Melia, Steven,
Victor, Krista, Micheal, Andrew, Dylan ir Claire; proanūkiai Harper
ir Adler; pusbroliai: Adomas Didžbalis su šeima, Vida Bendoraitis
su šeima, Onytė Stoškus su šeima bei daug giminių Lietuvoje.
Atsisveikinimas su a. a. Vaidevučiu vyks balandžio 22 d., šeštadienį, nuo 3 val. p. p. iki 8 val. v. Petkus laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti atsisveikinime.
Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvos vaikų globos būreliui
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL
60439 arba el. paštu: indretijunelis@sbcglobal.net
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugofondas.org
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■ Balandžio 22 d., šeštadienį, 7:30 val.
v. galerijoje ,,Siela” – Nedos Malūnavičiūtės ir Olego Ditkovskio koncertas ,,Muzikiniai monologai”.
■ Balandžio 23 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. kviečiame atvykti į šv. Mišias Jaunimo
centre tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont Av., Chicago, IL 60636). Šv. Mišias
atnašaus kunigas Jaunius Kelpšas. Palaikykime šią gražią, neseniai atgimusią tradiciją – kartą per mėnesį susirinkti pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po

šv. Mišių – vaišės Jaunimo centro kavinėje. Laukiame visų.
■ Balandžio 28 d., penktadienį, 6:30 val.
v. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)
patalpose (307 W 30th Street, New York,
NY 10001), vyks Daniaus Glinskio paskaita
– profesinis pasakojimas apie New Yorko Šv.
Patriko katedros restauraciją. Architektasrestauratorius apžvelgs kai kuriuos New Yorko architektūros bruožus, papasakos apie
restauracijos subtilybes, susijusias su Šv.
Patriko katedra ir kitais New Yorko istoriniais objektais. Įėjimo kaina – auka.
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■ Balandžio 22 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL) bus pristatoma nauja lietuvių kilmės amerikiečių rašytojo Kendall Svengalis knyga ,,The Great
Emerson Art Heist”. Bus galima įsigyti knygų. Susitikime dalyvausiantis autorius pasakos apie romano kūrimą, skaitys ištraukas, dalins autografus. Koncertuos jaunieji pianistai. Kviečiame atvykti. Auka 5 dol.,
muziejaus nariams – nemokamai.
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■ Birželio 15–18 d. New York City Center (131 West 55 Street, New York, NY
10019), vyks Maskvos Vachtangovo teatro gastrolės – bus vaidinamas Rimo Tumino režisuotas spektaklis „Dėdė Vania”.
Spektaklis rodomas Antono Čechovo festivalio „Vyšnių sodas” metu. Daugiau informacijos tel. 212-581-1212 arba el. paštu: citytix@nycitycenter.org.
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http://draugokalendorius.org

Balandžio 30 d., sekmadienį,1:30 val. p. p.
meno ansamblis ,,Dainava” kviečia į pavasarinį koncertą ,,Saulėtekis”
Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629.

Bilietai 25 dol. (perkant iš anksto), 30 dol. koncerto dieną, jaunimui iki 17 m. – 10 dol.
Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėje www.dainava.us,
lietuviškose parapijose, PLC raštinėje ir Old Vilnius Cafe.
Koncerto metu, apsauga ir automobilių eismu rūpinsis Illinois Homeland Security (IHS)
dalinys ir Holy Cross Hospital Security. Automobilius bus galima nemokamai statyti
Holy Cross ligoninės garaže.

Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

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

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

Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

