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Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 95-eri
ŠIAME NUMERYJE:

G

egužės 17 dieną, trečiadienį, Seime vyko renginiai, skirti Steigiamojo Seimo dienai ir 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 95-mečiui paminėti.
Seimo Vitražo galerijoje atverta Seimo kanceliarijos
parengta paroda „Ne vienai valandai: Lietuvos Valstybės
Konstitucijai – 95ĺ, skirta Lietuvos Konstitucijos istorinei
raidai XX amžiuje.
Seimo Konstitucijos salėje surengta apskritojo stalo diskusija „Lietuvos konstitucingumo raida”. Apskritojo stalo diskusijos dalyvius pasveikino Seimo pirmininkas prof.

Viktoras Pranckietis, pranešimus skaitė Lietuvos istorikai
ir teisininkai: Lietuvos istorijos instituto doc. dr. Algimantas Kasparavičius, Konstitucinio Teismo pirmininkas
dr. Dainius Žalimas, Mykolo Romerio universiteto doc. dr.
Gintaras Šapoka, istorikė dr. Danutė Stakeliūnaitė, Lietuvos
istorijos instituto doc. dr. Vladas Sirutavičius, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas dr.
Stasys Šedbaras, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, Kauno technologijos universiteto istorikė dr. Audronė Veilentienė.
– 2 psl.

Madisone gyvuoja lietuviška veikla

Garsaus dueto koncertas
New Jersey – 4 psl.

Ambasadorius R. Kriščiūnas kalba pokylio svečiams.

NIJOLĖ ETZWILER
,,Mados skrynia”:
pasitinkam vasarą – 8 psl.

adisono-Vilniaus susigiminiavusių miestų organizacija
(Madison-Vilnius Sister Cities Inc. – MVSC) seniai rado
formulę, kaip suruošti sėkmingą metinį pokylį. Susirenkame puošnioje ,,Madison Club” salėje, gardžiuojamės
ypač skaniu maistu su lietuviškais priedais (šaltibarščiais, „Napoleonu”), trumpai aptariame praėjusių metų veiklą ir išklausome įdomaus svečio kalbos. Šiais metais pokylis vyko gegužės 6 d., šeštadienį. Buvo ypač malonu, kad pokylyje da-

M

Gedimino Vidugirio nuotr.

lyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir miela, jauna dainininkė iš Čikagos Agnė Giedraitytė.
Pokylio vakarą pradėjo MVSC organizacijos pirmininkė Daina Zemliauskaitė-Juozevičienė, kuri aptarė praėjusių metų užmojus ir pasiekimus. 2016-ieji metai buvo labai skaudūs, nes
mirė keturi mylimi organizacijos nariai: valdybos direktoriai
profesorius Alfred Senn, Irena Katelė ir John Slezic bei ,,Žaibo” ansamblio šokėjas David Etzwiler.
Nukelta į 7 psl.

Tam, kuriam teko geras žentas, įsigijo sūnų, o kuriam blogas, neteko ir dukters – Demokritas
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kiLeaks” įkūrėjui Julian Assange. Vogš Prancūzijos – viltingos žinios.
dama slaptus elektroninius laiškus iš
Prancūzija išsirinko naują PreJAV
ir Vakarų politikų kompiuterių jo
zidentą. Juo tapo ne su Rusija
komanda milžiniškos žalos atnešė vipusiau atvirai – pusiau slaptai flirsam demokratiniam, civilizuotam patavusi kraštutinių dešiniųjų lyderė
sauliui.
Nors bandoma lengvatikius įtiMarine Le Pen, o proeuropietiškų pakinti,
esą
J. Assange komanda nešališka
žiūrių kandidatas Emmanuel Mac–
vienodai
kritiška ir Maskvai, ir WasKRIAUČIŪNAS
ROMUALDAS
ron.
hingtonui, akivaizdu, kad žalos iš paDžiugu dar ir todėl, kad su Rugrobtos ir paskui viešai paskelbtos konsijos prezidentu Vladimiru Putinu
fidencialios informacijos patyrė tik Vadraugiškus santykius palaikiusi, iš Eukarai. Rusijos politikų nuostoliai – žyIr vis dėlto E. Macron išrinkimas – tai spjūvis
ropos Sąjungos (ES) išstoti šalį raginusi kandidatė
miai menkesni.
kompiuterines atakas prieš nepalankius Vakarų porinkimuose ženkliai atsiliko nuo ES vienybę išlaiTad turiu vilties, kad pasauliui jau nusibodo Ekvalitikus organizuojančiam Kremliui. Tiesa, Prancūzija
kyti siekusio kandidato. Šiandien jau visi žinome:
doro
ambasadoje Londone tūnančio J. Assange tennesugebėjo
nuo
vagystės
apsaugoti
kandidato
į
preMarin Le Pen nesurinko nė 40 proc. rinkėjų balsų,
zidentus elektroninių laiškų. Tai akivaizdus Pran- dencingos, kryptingos intrigos. J. Assagne, žinoma,
o E. Macron perkopė 60 proc. barjerą. Žodžiu, atocūzijos slaptųjų tarnybų neigia savo kaltę. Bet sunku patikėti, kad po pasaulį
„achilo kulnas”. Po ame- išsibarsčiusi jo komanda niekuo dėta siekiant parikietiškų skandalų dėl kenkti E. Macron laimėti prezidento postą. Labai įdoHillary Clinton elektroni- mu bus sužinoti, ar programišiams pavyks pavogti asnių laiškų vagysčių JAV te- meninius A. Merkel laiškus, kai ji sieks Vokietijos
ritorijoje oficialusis Pary- kanclerės pareigų. O jei pavyks pagrobti, tai kokį požius negalėjo nežinoti apie veikį tie laiškai turės vokiečių rinkėjams – atmes juos
egzistuojančius pavojus kaip tendencingus ar priims domėn? Norėtųsi, kad PaPrancūzijoje. Turėjo ir lai- ryžiaus sėkmė pasikartotų ir Berlyne.
Prancūzijos sėkmė svarbi ir Lietuvai. Ne tik toko pasiruošti deramai atremti Rusijos finansuoja- dėl, kad ES vienybė – tai saugumo garantas Lietuvai.
mų programišių interven- Paryžiaus atvejis suteikia vilčių, kad 2019-aisiais ir
cijas. Tikriausiai ėmėsi mes išsirinksime tinkamą šalies Prezidentą.
rimtų darbų. Bet tenka priNet nereikia aiškinti – Kremliuje jau senų sepažinti, kad neapsisaugojo. niausiai svarstoma, koks lietuvis šiandieninei RusiTačiau laimėtojai ne- jai būtų pats priimtiniausias. Rusija jokiu būdu nenori,
teisiami. Prancūzijos pre- kad Lietuva išsirinktų antrąją Dalią Grybauskaitę.
zidento rinkimai parodė, Jam naudingiausias būtų prorusiškas. Pavyzdžiui, pakad programišių atakos našus į Seimo narys Mindaugą Bastį, kuris ne viesiekiant purve išmurkdyti nerius metus palaikė ryšius su savąją energetinę tvarAnt tėvo kelių – sūnus Aras, ant mamos – Aidas. Po poros metų prie judviejų prisidėjo Rusiją kritikuojančius JAV ką Lietuvoje įvesti siekusiais rusų politikais, versliŠeimyninio albumo nuotrauka ar ES politikus ne visuo- ninkais, žvalgybininkais. Rusijai tiktų net ir toks kanir Aldas. 1965 m.
met veiksminga. Gal pran- didatas, kuris parlamentaro M. Basčio draugystėse su
trūkis milžiniškas.
cūziška sėkmės istorija atšaldys Rusiją nuo aktyvių Rusijos atstovais nemato jokių pavojų.
internetinių provokacijų Vokietijos rinkimų išvakaTiesa, kai kurie politikos apžvalgininkai sako,
Žodžiu, analizuodami praėjusius prezidento
rėse? Juk programišių atakos – daug kaštuojantis už- rinkimus Prancūzijoje, prognozuodami būsimus
esą prorusiška kraštutinių dešiniųjų lyderė niekur
siėmimas.
nedingo. Jie teisūs. Niekad nesusigundyk atšvęsti
rinkimus Vokietijoje, nepamirškime ir savųjų akpergalės, nes pergale per daug ilgai besidžiaugianGalų gale E. Macron pergalė – tai spjūvis ir „Wi- tualijų.
čiųjų dažnai laukia skaudus pralaimėjimas. Bet teisūs ir tie, kurie pastebi: M. Le Pen kritimas per daug
akivaizdus, kad būtų galima abejoti Prancūzijos pasirinkimu. Proeuropietiškų nuostatų kandidato
pergalė net leidžia spėlioti, kad panašiai susiklostys rinkimai ir Vokietijoje – europietišką vienybę išAtkelta iš 3 psl.
saugoti trokštanti, kritiškai į Kremlių žvelgianti, bet
klaidų dėl masiško emigrantų įsileidimo padariuDiskusiją vedė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
si Angela Merkel nebūtinai pralaimės.
pirmininkas J. Sabatauskas ir Seimo Švietimo ir moksBeje, nepamirškime dar vienos reikšmingos delo komiteto narys, istorikas dr. Arūnas Gumuliauskas.
talės. Rinkimų išvakarėse programišiai įsilaužė į E.
Lietuvos istorijoje pirmą kartą demokratiniuose
Macron ir jo komandos kompiuterius – pavogė
rinkimuose išrinktas Steigiamasis Seimas į pirmąjį
šimtus tūkstančių konfidencialių, asmeninių laišposėdį susirinko 1920 m. gegužės 15 d. Kaune. Tą pačią
kų. Pavogti laiškai, primaišius ir sąmoningai išdieną Steigiamasis Seimas įgyvendino 1918 m. vasario
galvotus, ir specialiai sukurtus, buvo išmesti į vie16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akte jam skirtą misišąją erdvę būtent tą valandą, kai E. Macron jau neją – proklamavo Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos
begalėjo nei pasiaiškinti, nei pakomentuoti. E.
valstybę paskelbė demokratine Respublika.
Macron sukompromituoti turėję laiškai internete paTarp svarbiausių Steigiamojo Seimo darbų yra pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos
skelbti likus parai iki rinkimų dienos, kai griežtai
Valstybės Konstitucijos – priėmimas 1922 m. rugpjūčio 1 d. Konstitucija buvo krikščionių demokdraudžiama ir reklama, ir kandidatų kalbos. E. Macratų, valstiečių liaudininkų, socialdemokratų ir tautinių mažumų atstovų derybų ir susitarimų
ron komandai beliko ... tylėti ir laukti atomazgos.
objektas, kompromisas, teisiškai rodantis to meto visuomenės daugumos interesų pusiausvyrą.
Priimant šią Konstituciją teisininkas Mykolas Romeris rašė: „Nemanome, kad mūsų
Bet nepasitikėjimo šešėlį ant E. Macron švarko
Konstitucija gyvens tiek amžių, kiek gyvens ir Lietuva, ir kad mes sugebėsime sugauti ir mūsų
mesti turėjusi programiškių avantiūra įtakos neKonstitucijos įstatymu užburti visą Lietuvos ateities paslaptį, sudarydami visiems amžiams tinturėjo jokios arba ji buvo menkutė. E. Macron tapo
kamą Konstituciją. Bet vis dėlto konstitucijos įstatymas turėtų būti pastovus ir todėl taip sustaneginčijamu lyderiu. Žinoma, labai teisingai pasitytas, kad tiktų ne vienai valandai ir net ne vienai piliečių kartai.” Nepaisant permainingų istoelgė oficialusis Paryžius, paskelbęs, kad pavogtų
rinių aplinkybių ir Lietuvos visuomenei tekusių iššūkių, 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija
elektroninių laiškų platintojų laukia griežta bauper visą XX amžių liko sektinu pavyzdžiu.
ELTA
džiamoji atsakomybė. Ši žinia kai kuriuos Kremliaus
šalininkus tikrai sudrausmino. Juk niekas nenori
sėdėti belangėje.
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55-ieji veiklos metai – ar keisis kryptis?
Lietuvių Fondo suvažiavime – dideli pasiekimai ir mintys apie ateitį
RAMUNĖ LAPAS
Jau kelerius metus iš eilės kaip ,,Draugo” redaktorė dalyvauju pavasarį rengiamuose Lietuvių
Fondo (LF) metiniuose suvažiavimuose. Jau pažįstama jo tvarka, turinys, tačiau per šiemetinį, 54-tąjį
suvažiavimą, vykusį gegužės 6 dieną, išryškėjo kai
kurios tendencijos ir nuskambėjo įdomių minčių.

Dalyviai
Suvažiavimo pradžia – įprasta: Lietuvos himnas,
kurį sugiedojo pasitempę Maironio lituanistinės mokyklos ketvirtokai; pristatomas Prezidiumas (LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas, valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, sekretorė Laima Apanavičienė); invokacija, kurią sukalba Pal. J. Matulaičio misijos klebonas Algis Baniulis. Toliau – mirusiųjų pagerbimas. Dr. Antanas Razma jaunesnysis
uždega žvakę savo tėvo, LF įkūrėjo dr. Antano Razmos ir visų, iškeliavusių Amžinybėn per šiuos metus, nuo suvažiavimo iki suvažiavimo, atminimui.
Skaitomos pavardės, jų sąrašas ilgas – per 70.
Pristatomi JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) atstovai, dalyvaujantys suvažiavime. Pirmą kartą į jį
atvyko JAV LB Krašto valdybos (KV) vicepirmininkė
informacijai Laima Liutikienė. Ji perskaitė KV
pirmininkės Sigitos Šimkuvienės sveikinimą ir
padėką LF už paramą įvairiems JAV LB projektams.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkės Dalios Henke sveikinimą suvažiavimo dalyviams perskaitė PLB valdybos narė, Ekonomikos

Į suvažiavimo dalyvius kreipiasi LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Prie stalo – LF valdybos ir tarybos
pirmininkai, Marius Kasniūnas ir Saulius Čyvas.
Arūno Klibo nuotraukos
– kad LF ragintų visus atrasti savo santykį su Lietuva
– nebūtinai grįžtant, yra daugybė būdų”. Kalbos pabaigoje jis pateikė labai konkretų pasiūlymą – kad
kiekvienoje LF teikiamoje paraiškoje atsirastų dar
vienas klausimas: kokia šio projekto, šios paramos
nauda ir prasmė Lietuvai? Konsulas ragino suvažiavimą priimti rezoliuciją, kuriuo anketa būtų papildyta šiuo klausimu.

Tendencijos

Dr. A. Razma jaunesnysis uždega žvakę savo tėvo, LF įkūrėjo dr. A. Razmos ir kitų Amžinybėn iškeliavusių Fondo narių atminimui.
reikalų komisijos pirmininkė, Food Depot International prezidentė Angelė Kavak. Savo sveikinimą ji
palydėjo subtilia reklama – Fondo vadovybei įteikė
didžiulį ,,Močiutės” duonos kepalą.
LF narys, LR generalinis konsulas Marijus Gudynas savo sveikinimo kalboje pastebėjo, kad idėja,
kuria dr. A. Razma su bendraminčiais gyveno, kurią augino, gyvena ir po jo, net jį praaugo. ,,Lietuvybė
be palaikymo gęsta – Fondas sumanytas, kad ji neužgestų. Lietuvybė yra verta išsaugoti, ta idėja ver,
– sakė konsulas. Pastebėjęs, kad LF idėja prisidėjo
ir prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, konsulas pasiūlė suvažiavimui mintį, kad šiandien
Fondas galėtų plėstis toliau, apimdamas kitas Lietuvių Bendruomenes, tokias kaip Airijos, Australijos ir t.t. Ir visgi pagrindinė mintis, kurią pabrėžė
M. Gudynas savo kalboje, ir kurią ne kartą LF renginiuose yra išsakęs buvęs LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, – ,,pagalba geografinei Lietuvai yra svarbiausia”, nes ,,lietuvybė be Lietuvos nebus prasminga. Ir nesvarbu, kur mes gyvename, turime ją auginti”.
,,Noriu paprašyti, – sakė konsulas M. Gudynas,

Tik įėjus į salę krito į akis, kad suvažiavime dalyvaujančių – mažiau nei pernai. Pernai buvo mažiau
nei užpernai. Tą patvirtino dalyvių balsų skaičiavimas. Nors kvorumas buvo (282 nariai su 7 773 balsais),
tiesiogiai, t.y., asmeniškai suvažiavime dalyvavo tik
52 nariai (su 1726 balsais); kiti 230 narių (su 6047 balsais) dalyvavo paštu.
Mažesnį susidomėjimą organizacijos darbu (nepaisant labai įspūdingos sukauptos sumos, kuri artėja prie 40 milijonų dolerių) savo kalboje pabrėžė ir
LF tarybos pirmininkas S. Čyvas, pastebėjęs, kad
senų narių palikimai yra didesni nei naujų narių įnašai. Pažymėjęs, kad JAV LB, su kuria Fondas glaudžiai bendradarbiauja, projektai reikalaus vis didesnės ir didesnės paramos, Tarybos pirmininkas susirūpinęs klausė: ,,Kokia ateitis? Ar galim užtikrinti, kad LF gyvuos dar 50 metų?”
Atrodo, kad ne tik mažesnių pokario inteligentų sukurtų įstaigų, organizacijų, bet net ir tokios galingos bei turtingos institucijos, kaip LF pagrindinis
rūpestis yra tas pats: kaip patraukti naujosios kartos dėmesį, kaip užtikrinti pradėtų darbų tęstinumą?
Tiesa, Fondo nariai nesėdi sudėję rankų, ieško sprendimų. Tam buvo sudarytas ir Plėtros komitetas, kurio vieną projektą – visuomenės apklausą – pristatė

Suvažiavimo dalyviai – Lietuvių Fondo nariai iš arti ir toli.

tarybos narė Agnė Vertelkaitė (vietoj negalėjusios dalyvauti komiteto pirmininkės Ritos Kisielienės).
Daugelis narių sutinka, kad reikia permąstyti Fondo tikslus ir veiklą, tad šia apklausa siekta išgirsti didesnės žmonių grupės nuomonę. Buvo apklausti
565 asmenys, daugiauia iš JAV. Dauguma apklaustųjų
žinojo apie LF ir jiems rūpi jo veikla. Per 40 proc.
mano, kad LF turėtų apimti visą pasaulį. Pagrindinės paramos sritys – švietimas, jaunimas ir kultūra.
Dalyviai, be kita ko, siūlė sugalvoti, kaip pritraukti
trečiabangių. Išsamūs šios apklausos rezultatai netrukus bus pristatyti visuomenei.
Antra vertus, džiugu, kad norinčiųjų dirbti šioje organizacijoje atsiranda, jos komitetai vis jaunėja. Šis suvažiavimas rinko 5 narius į LF tarybą ir 3
– į Kontrolės komisiją. Kaip jau buvo skelbta, jais tapo:
Tauras Bublys, Milda Davis, Juozas Kapačinskas, Gintaras Vaišnys, Dalius F. Vasys (taryba) bei Ričardas
Chiapetta, Rimas Kapačinskas ir Vacys Juozas Šaulys (Kontrolės komitetas).

Darbai
Didesnę suvažiavimo dalį, kaip paprastai, sudarė
įvairių komitetų veiklos pranešimai. LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas savo žodžiais dar labiau
pabrėžė tarybos pirmininko S. Čyvo mintį, kad ,,LF
neturi pabaigos, neturi generacijų skaičiaus”. ,,Vyresnės generacijos tą supranta, reikia, kad ir jaunesnės tai suprastų, – teigė jis. – Visų mūsų užduotis – uždegti idėja tuos, kurie nėra nariai. Nepalikim
to darbo tik tarybai ir valdybai”. Valdybos pirmininkas pakvietė visus į LF 55-erių metų sukakties pokylį, kuris įvyks lapkričio 4 dieną.
Nukelta į 15 psl.
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RY T YS

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

Atvelykio vaišės sužavėjo lietuvių parapijos kaimynus
Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčioje buvo aukojamos Atvelykio šv. Mišios. Prie altoriaus (iš
kairės): šv. Mišių patarnautojas, kun. Danielius Staniškis, Philadelphijos arkidiecezijos mons.
Daniel Kutys, klebonas kun. Petras Burkauskas, šv. Mišių patarnautojas, angliškų skaitinių skaitytoja ir lietuviškų skaitinių skaitytoja Roma Krušinskienė.

TERESĖ GEČIENĖ
o poros metų pertraukos Šv. Andriejaus lietuvių parapijos Philadelphijoje klebonas kun. Petras
Burkauskas kreipėsi į parapijos komitetą su raginimu vėl surengti Atvelykio
stalą. Gerai, kad darbščioji komiteto pirmininkė Angelė Puodžiūnienė buvo pasilikusi savo kompiuteryje visą tokio renginio organizavimo archyvą. Tačiau,
dar net neatidarius kompiuteryje saugotų sąrašų, komiteto posėdžio metu
buvo pasiūlyta Atvelykio stalo patiekalų
įvairovė – vaišių stalą puoš mišrainės,
įdaryti ,,zuikiai”, kiti mėsos kepsniai.
Visų nuostabai jauniausias komiteto narys Audrius Palionis pasižadėjo ne tik
iškepti kumpį, išvirti šaltieną, bet ir baltus bei raudonus krienus pagaminti.

P

Nuo monsinjoro įspūdžių
priklausys parapijos likimas
Jau vasario mėnesį A. Puodžiūnienė paruošė renginio skelbimus lietuvių ir anglų kalbomis ir visiems komiteto nariams išdalijo išplatinti po dešimt bilietų. Kiekvieną sekmadienį po
šv. Mišių skubėjome į parapijos salę
platinti bilietų. Savaitinių internetu
siunčiamų Philadelphijos Lietuvių
Bendruomenės „Pranešimų” dėka pradėjome gauti bilietų užsakymų.
Kito parapijos komiteto posėdžio
metu klebonas kun. P. Burkauskas
pranešė, kad Atvelykio sekmadienį
Šv. Andriejaus parapiją lankys ir šv. Mišias atnašaus arkidiecezijos vizitatorius mons. Daniel Kutys. Nors pavardė
skamba lietuviškai, jis yra lenkų kilmės. Nuo monsinjoro D. Kutys įspūdžių
parapijoje priklausys, ar Šv. Andriejaus
parapija išliks ir bus lietuviška.

Lietuviškos parapijos sujungimas
Iš keliasdešimties Pennsylvanijos
valstijoje gyvavusių lietuviškų parapijų liko vienintelė Šv. Andriejaus parapija su lietuviškomis šv. Mišiomis, atnašaujamomis kiekvieną sekmadienį.
Philadelphijoje buvo trys lietuvių parapijos. Prieš keliolika metų seniau-

sioji, Šv. Kazimiero, parapija tapo Šv.
Andriejaus parapijos „koplyčia” (worship center), kurioje dar aukojamos šv.
Mišios, tik anglų kalba, ir į amžinąją
kelionę palydimi nuo senų laikų priklausantys parapijos nariai. Kunigas P.
Burkauskas atsakingas už Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimiero parapijas ir jose
aukojamas šv. Mišias.
Prieš dvejus metus antroji lietuvių
– Šv. Jurgio – parapija buvo sujungta su
kitomis trimis to rajono parapijomis ir
tik vienas kunigas aptarnauja visas keturias. Šv. Jurgio ilgametis klebonas,
Lietuvos Vyčių dvasios vadas prelatas
Juozas Anderlonis iškeltas klebonu į
amerikiečių parapiją.
Tad Atvelykio sekmadienis parapijos komitetui tapo svarbiu egzaminu,
siekiant įrodyti arkidiecezijos atstovui,
kad parapija lietuviams yra tikrai reikalinga. Sekmadieniais lietuviškos šv.
Mišios yra aukojamos 10:30 val. ryto, o
angliškos – 12:15 val. po pietų. Gerai,
kad parapiją lanko ir joje yra veiklūs
ne tik lietuviai, bet ir aplinkiniai gyventojai.
Parapijos komitete taip pat yra ir
mūsų kitataučių kaimynų, kurie Atvelykio šventėje suorganizavo savo
stalą. Ir dar pasisiūlė prisidėti prie vaišių ir padėti ruoštis renginiui. Klebono nutarimu Atvelykio sekmadienį
vyko tik vienerios Mišios, 11 val. ryto.
Monsinjoras D. Kutys tą rytą 9 val. šv.
Mišias atnašavo Šv. Kazimiero parapijoje, o 11 val. – Šv. Andriejaus parapijoje.

anksčiau pažadėtų patiekalų.
Atvelykio sekmadienį nuo pat
ankstyvo ryto su lėkštėmis ir puodais
rinkosi komiteto nariai ir visi kiti,
pažadėję vaišių stalą užpildyti įvairiausiais skanėstais. Įėję į parapijos
salę visi nustebo, kaip gražiai ir puošniai viskas atrodė. Beveik visų renginių „gėlininkė” Gema Kreivėnaitė stalus ir šį kartą papuošė savo sukurtomis
puokštėmis.
Pilnėjo ir bažnyčia, kuri yra beveik
miesto centre, atsinaujinusiame rajone, kuriame vis sunkiau rasti vietos automobiliams. Svarbiausia, kad visi
giedotojai jau buvo savo vietose. Choras užgiedojo, ir prie altoriaus žengė
monsinjoras D. Kutys, lydimas klebono kun. P. Burkausko su parapijos įkūrėjų atžala kun. Danieliumi Staniškiu. Šv. Mišios šį kartą vyko anglų kalba, bet skaitiniai – dviem kalbomis –
lietuviškai ir angliškai. Iškilmingai lietuviškai giedojo choras, vadovaujamas Ilonos Babinskienės. Giesmes paįvairino angliškų šv. Mišių solistė
Mary Ann Tancredi.
Po šv. Mišių Atvelykio vaišių dalyvius parapijos salėje muzikos garsais
pasitiko Lynne Cox vadovaujama kaimo kapela „Varpelis”. Mons. D. Kutys
pašventino vaišių stalą, klebonas sukalbėjo maldą. Klebonas pakvietė Dalią Jakienę pasveikinti švenčiančius tą
dieną gimtadienius. Klebonas dėkojo
visiems, kurie suruošė šią gražią šventę ir ypač A. Puodžiūnienei, be kurios
ši šventė kažin ar būtų įvykusi. Gerb.
Angelei buvo įteikta rožių puokštė.

Dainius Balis, padedamas dukrytės Sofijos, pakvietė pasivaišinti. Salės
gale Antanas Krušinskas pilstė vyną ir
kitus jo paties nupirktus ir atvežtus gėrimus. Valgėme, gėrėme ir visais skanumynais atsigėrėti negalėjome. Amerikiečiai dalyviai vis kartojo, kaip viskas skanu, kokia vaišių įvairovė.

Renginį ruošė daug
darbščių rankų
Renginys puikiai pasisekė daugelio rankų ir piniginių aukų dėka. Be
pirmininkės Angelės Puodžiūnienės
parapijos komitete yra Jonas Dunčia,
Teresė Gečienė, Dalia Jakienė, Eleonor
Jozefowski, Dalia Kairiūkštienė, Roma
ir Antanas Krušinskai, Janina Marmokienė, Audrius Palionis, Danutė
Surdėnienė, Kristina Volertienė ir kaimynystėje gyvenanti, visapusiškai prie
parapijos komiteto darbų prisidedanti Carole McKelvey.
Visuose parapijos reikaluose daug
padeda Lietuvos garbės generalinė
konsulė Krista Bard. Darbu, maistu ir
aukomis prisidėjo daug žmonių, net buvusių parapijos narių, kurie gyvena kitose valstijose, bet tokioms progoms
grįžta arčiau savo šaknų. Tikimės,
kad mūsų pastangos Šv. Andriejaus lietuvių parapiją išlaikyti buvo pastebėtos ir įvertintos.
Teresė Gečienė – Philadelphijos Lietuvių Bendruomenės savaitinio internetinio naujienlaiškio „Pranešimai”
redaktorė.

Atvelykio renginio dalyviai parapijos salėje vaišinosi skaniais patiekalais ir džiaugėsi įdomia programa. Prie priekinio stalo sėdi mons. Daniel Kutys ir Lietuvos generalinė garbės
konsulė Krista Bard.

Surengė gražią šventę
Dar balandžio pradžioje, prieš Velykas, norinčių dalyvauti renginyje
skaičius augo ir galop buvo pranešta,
kad visi bilietai parduoti. Likus savaitei iki renginio kilo rūpestis, ar užteks planuoto maisto pavaišinti visus.
A. Puodžiūnienė priminė, kad yra užsakytas keptas paršiukas, kurį sekmadienio rytą teks parsivežti iš mėsinės. Ar užteks vieno paršiuko pavaišinti 150 dalyvių? Roma Krušinskienė
pasisiūlė iškepti dar du „zuikius” ir pagaminti dar vieną mišrainę be kitų, jau

Atvelykio sekmadienis Šv. Andriejaus parapijos komitetui tapo svarbiu egzaminu įrodyti
arkidiecezijos atstovui, kad parapija lietuviams yra reikalinga. Dalis komiteto narių (iš k.):
Kristina Volertienė, Roma Krušinskienė, Dalia Jakienė, Antanas Krušinskas, Teresė Gečienė,
su gėlėmis pirmininkė Angelė Puodžiūnienė ir pirmųjų parapijos steigėjų anūkė Ellie Jozefowski.
Antano Krušinsko nuotraukos

New Jersey lietuviai mėgavosi „Muzikiniais monologais”
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SIMONA MILIŪNAITĖ

Balandžio 28 dieną New Jersey koncertinę programą
„Muzikiniai monologai” atliko svečiai iš Lietuvos Neda Malūnavičiūtė ir Olegas Ditkovskis. Žinomas duetas žiūrovams dovanojo gerų emocijų bei pateikė
staigmeną.
eda Malūnavičiūtė ir Olegas Ditkovskis puikiai papildo vienas kitą. Neda – Lietuvos
džiazo vokalistė, fleitininkė, tarptautinių
Balstogės vokalistų ir Estijos džiazo festivalių laureatė. 2012 metais „Birštonas Jazz” festivalyje atlikėja
buvo apdovanota už reikšmingiausią indėlį į Lietuvos džiazą. Olegas Ditkovskis – muzikantas, aktorius,
kompozitorius, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas.
New Jersey valstijoje, Jackson mieste, Estų namuose nuskambėjusioje programoje buvo atlikti
„Muzikiniai monologai”, kurią sudarė akustiniam
skambesiui pritaikyti Andriaus Borisevičiaus kūriniai iš pop muzikos repertuaro, Andriaus Kulikausko bei Aido Giniočio kūriniai ir Olego Ditkovskio dainos pagal įvairių poetų tekstus. Kaip teigia Neda:
„Grojome tai, ką grojame ir Lietuvoje. Kas mus pačius
‘užveda’, kas miela širdžiai, kas jautru, muzikalu, išraiškinga, kokybiška ir nėra banalu”.
Po New Jersey valstijoje vykusio koncerto atlikėja
džiaugėsi: „Jackson miestelio lietuviai bandė išspausti maksimumą. Žavėjo jų entuziazmas ir noras
mums suteikti kuo geresnes sąlygas. Mes su Olegu tai
vertiname. Mūsų paklausyti atvyko tie, kurie labai norėjo su mumis susitikti. Visi, kurie buvo mūsų koncerte, mus priėmė ir sutiko labai šiltai ir draugiškai”.
Atlikėja išskyrė vieną esminį skirtumą tarp
Lietuvos ir JAV žiūrovų – tai nostalgija. Džiazo festivalių laureatė neslėpė liūdesio, kad jaunosios kartos lietuviai nebepasirodo koncertuose: „Pastebėjome, kad mūsų bendraamžių lietuvaičių vaikai jau nebedalyvauja mūsų koncertuose. Jiems, ko gero, nebeįdomu. Jie gimę ir augę ne Lietuvoj, šiek tiek nutolę, ir tai natūralu, nors labai gaila”.
Koncerto metu Neda ir Olegas lietuvių bendruomenei buvo paruošę staigmeną. Programoje pagroję Valerijaus Šerelio dainą, atlikėjai susirinkusiesiems pristatė šį puikų žmogų. Visų nuostabai sce-

N

New Jersey valstijoje, Jackson mieste, Neda Malūnavičiūtė ir Olegas Ditkovskis pristatė programą „Muzikiniai moNijolės Baršauskienės nuotr.
nologai”.

noje pasirodė pats Valerijus Šerelis – Lietuvos karininkas, buvęs specialiųjų operacijų pajėgų eskadrono „Erelis-02” (dabar – SOP „Aitvaras”) Afganistane vadas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos viršininko pavaduotojas kariniam
rengimui, pulkininkas leitenantas, poetas ir bardas.
Neda ir Olegas džiaugėsi, kad klausytojai šiltai
priėmė netikėtai jų atsivežtą svečią ir bičiulį iš Lietuvos. V. Šerelis ne tik pristatė savo sentencijų ir minčių knygelę „5.56x100 šovusių į galvą minčių, arba
auliniais batais pramintų minčių”, bet ir atliko keletą savo kūrybos dainų. Kaip teigia Neda, žiūrovams
tai buvo maloni staigmena.
Prie koncerto New
Jersey sėkmės prisidėjo
daug Bendruomenės narių, parodžiusių svečiams vaizdingas apylinkes ir pasirūpinusių,
jog koncertas vyktų
sklandžiai. Šarūnas Stančauskas, Kostas Maštauskas – garso technikos žinovai, Asta Šuminskienė, Livita Skučkaitė, Giedrius Makselis, Virgis Bražinskas,
Reda Šešelgienė – lietuviai, prisidėję prie koncerto organizavimo bei
globoję atlikėjus.
Susirinkusiems
klausytojams dėkoja JAV
Lietuvių Bendruomenės
Centrinės New Jersey
apylinkės pirmininkė
Rasa Miliūtė bei atlikėja
Neda. Atlikėjai viešnage Jungtinėse Amerikos
Valstijose liko labai patenkinti: „Didelis ačiū
Rasai Miliūtei, kurios dėmesys ir noras, kad viskas būtų gerai, pasiteisino. Taip pat noriu pasakyti visiems Amerikos
lietuviams didžiulį ačiū.
Mylėkite Lietuvą, kokia
bebūtų prasta ekonominė situacija, kvaila valdžia ir tokie patys įstaLaisvą laiką svečiai iš Lietuvos leido New Jersey apylinkės paplūdimiuose. Iš kairės sto- tymai... Bet Lietuvoj dar
vi: Valerijus Šerelis, Indrė Sofija Ditkovskė, Olegas Ditkovskis ir (priekyje) Neda Malūna- vis tiek yra daug ir gravičiūtė.
žių dalykų ir čia gyvena

Neda Malūnavičiūtė džiaugėsi New Jersey lietuvių šiltu sutikimu.
N. Malūnavičiūtės „Facebook” paskyros nuotraukos

Viešnagės metu svečiai apsilankė ir New Yorke. Iš kairės stovi: atlikėja Neda Malūnavičiūtė, pulkininkas leitenantas Valerijus Šerelis ir JAV LB Centrinės New Jersey apylinkės pirmininkė Rasa Miliūtė; tupi – atlikėjas Olegas Ditkovskis su
žmona Indre Sofija Ditkovske.
nuostabūs žmonės, kurie ne visada pajėgia šypsotis...
Bet užtat jie yra tikri”.
Viešnagės Amerikoje metu Neda ir Olegas aplankė Čikagą, kur surengė vieną koncertą, kelias dienas poilsiavo išsvajotame New Orleans, laisvą laiką
leido New Jersey apylinkėse esančiuose kurortuose prie Atlanto vandenyno bei New Yorko mieste.
Atlikėjai leidosi į dvi savaites trukusį nuotykį
kartu su savo antrosiomis pusėmis: „Norėjom, kad
tai būtų ne tik darbinė, bet ir poilsinė kelionė, norėjosi aplankyti draugus ir pamatyti kuo daugiau
Amerikos. Norėjome keliauti su savo antromis pusėmis”. Moteris neslėpė, kad koncertinę programą
pamatyti norėjo ir daugiau lietuvių bendruomenių
JAV, tačiau atlikėjams vienas pagrindinių dalykų yra
kokybė, o ne kiekybė. Todėl duetas surengė tik du
koncertus, o visą likusį laiką skyrė kelionei po
Jungtines Amerikos Valstijas.
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SKAUT YBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Majos kampelis

Jūrų jaunių iškyla

MAJA CHIAPETTA
Pagaliau – pavasaris! Artėja vasara, o tai reiškia, kad
artėja skautų vasaros stovykla! Besiruošdamos skautų stovyklai Nerijos tunto jūrų jaunės ir jų vadovės iškylavo ir stovyklavo. Nors stovyklavome tik vieną naktį ir arti namų – Willow Springs miestelyje – buvo labai smagu. Sesės daug ką veikė ir daug ko išmoko.
Atvykusios į stovyklavietę šeštadienio popietę
mergaitės išsiskirstė į dvi grupes. Pirma grupė
plaukė laiveliais, o antroji ėjo pasivaikščioti ir pasimokyti naudotis kompasais bei atpažinti kelio ženklus. Sesės, kurios plaukiojo laiveliais, išmoko pažinti
laivo dalis, susipažino su vandens pavojais ir pasipraktikavo plaukioti. Visos sesės turėjo progos
plaukti – buvo baidarių, kanojų ir žvejojimo valčių.
Kai kurios sesės labai gerai mokėjo irkluoti, o kitos
niekada nebuvo įlipusios į tokius laivelius. Sesės padėjo viena kitai ir sužinojome daug naujų dalykų –
kaip sukti laivelį, plaukti į priekį ir atgal, ką daryti, jeigu kiltų pavojus ir kt. Visoms buvo labai smagu, nors kai kurios sesės iš pradžių bijojo, bet jau dienos pabaigoje taip gerai pasijuto, kad nebenorėjo išlipti iš valčių ir baidarių.

Jūrų jaunės ruošia dovanėles mamytėms.

Kol pirma grupė plaukiojo laiveliais, kita grupė ėjo per mišką iki pievos. Miške, ant takelio, mergaitės matė daug kelio ženklų ir turėjo nuspręsti, ką
visi tie ženklai reiškia. Kelio ženklai padėjo mergaitėms surasti pievą. Toje pievoje jos turėjo progos
naudotis kompasais. Jos žaidė smagų žaidimą ir dabar geriau pažįsta kompasą.
Po to grupės apsikeitė užsiėmimais, kad visos
galėtų ir plaukioti, ir išmokti kelio ženklus bei sugebėti orientuotis aplinkoje.
Artėjo vakaras, visos buvo išalkusios. Sesėms
reikėjo užsikurti laužą, paruošti lauko virtuvę ir pasiruošti vakarienę. Vakarienei gaminome tacos. Visos sesės smagiai darbavosi – kas kurstė laužą, kas
pjaustė daržoves... Vakarienė buvo labai skani!
Po vakarienės lipome į mašinas ir važiavome į
„Little Red Schoolhouse”, kur vyko astronomijos pamoka. Buvo įdomu sužinoti apie žvaigždes ir planetas. Net turėjome progos naudotis žiūronais ir teleskopais ir pamatyti mėnulį bei žvaigždes. Matėme
net Jupiterį!
Grįžusios į stovyklavietę, pavalgiusios naktipiečius prie laužo, dainavome skautiškas dainas. Vakarą baigėme sugiedojusios „Ateina naktis”.
Po ilgos dienos buvome pavargusios ir gerai miegojome. Kai atsikėlėme kitą rytą, sukūrėme laužą ir
pasigaminome pusryčius. Visos
mergaitės ir vadovės dirbo kartu ruošdamos labai skanius pusryčius – tai buvo lašiniai, blynai,
vaisiai, kiaušiniai ir duona. Tą
sekmadienį buvo Motinos diena,
tad kūrėme mamoms dovanėles.
Po to, greitai persirengėme išeiginėmis uniformomis ir nuėjome prie ežero.
Prie ežero jūrų jaunės kandidatės Nida, Gabija, Barbora ir
Austė davė įžodį ir tapo jūrų
jaunėmis. Ne tik mergaitės davė
įžodį, bet ir viena iš jų vadovių
nusipelnė paskautininkės laipsnio. Sveikiname sesę Kariną Cicėnienę ir naujas jūrų jaunes,
linkime joms gero vėjo!
Buvo labai smagi iškyla, o
dabar nekantriai laukiame Rako
skautų vasaros stovyklos!

„Nerijos” tunto jūrų jaunės iškylauja, mokosi naudotis
kompasu ir kelio ženklais. Majos Chiapetta nuotraukos

Darbo savaitgalis Rake
Ieškome darbščių, lietuviams skautams neabejingų savanorių. Jei mokate grėbti lapus, dažyti sienas, remontuoti stogą ar statyti pastatą,
esate labai laukiami! Šį savaitgalį, gegužės
19–21 dienomis, Rako stovykloje, MI, vyks talka.
Daugiau informacijos suteiks sesė Renata Borucki: sese.renatab@gmail.com.
Jei negalite atvykti, bet norite kaip nors padėti, galite paremti stovyklos atnaujinimo darbus finansiškai. Informaciją apie tai tinklalapyje: www.camprakas.org.

Jubiliejinė X tautinė stovykla Australijoje
2018 m. sausio 2–12 d.
Kviečiame atvykti!

„Baltasis gandras”

Stovyklavietė bus įrengta Clifford Park
https://www.vicsouts.com.au/clifford-park
(Melbourno priemiestyje Wonga Park – 24 mylios nuo miesto centro, 31 mylia nuo
Tullamarine oro uosto.

kviečia visus Lietuvių skautų sąjungos narius – mažus ir didelius, tėvelius ir senelius liepos 15–29 dienomis kartu stovyklauti gražiuose

Išsami informacija apie Jubiliejinę stovyklą:
,,Facebook”: www.facebook.com/Jubiliejine-X-ta-Tautine-Stovykla-Australijoje
Australijos skautų tinklalapyje: www.lietuviuskautai.com.au

Rako miškuose. Registracijos lapus

Taip pat galima rašyti X TS organizaciniam komitetui arba

bei kitą informaciją rasite

v.s. Henrikui Antanaičiui: palanga1942@hotmail.com, tel. 61-3-98578338.

tinklalapyje: www.camprakas.org.
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Madisone gyvuoja lietuviška veikla
Atkelta iš 1 psl.
inksmiau nuteikė pranešimas
apie organizacijos praėjusių
metų parengimus. Gegužės mėnesį svečias Audrius V. Plioplys kalbėjo
apie savo projektą ,,Hope and Spirit”
(Viltis ir dvasia). Liepos mėnesį ,,Žaibo” lietuvių tautinių šokių ansamblis
buvo išlydėtas į Baltimorės miestą, kur
kartu su 1 800 kitų šokėjų dalyvavo XV
Šokių šventėje. Rugpjūčio mėnesį vyko
narių piknikas ir iškyla baidarėmis.
Spalio mėnesį organizacija kartu su kitais surengė University of Wisconsin – Eau Claire profesoriaus Harry Jol
paskaitą apie holokaustą (The Hol-

tuvos Nepriklausomybės paskelbimo
šimtmetį 2018 metais ruošiamės švęsti ypatingu koncertu, kuriame bus atliekama Kęstučio Daugirdo kantata
,,Dainuojanti revoliucija”.
Prezidentė D. Juozevičienė žodį
perdavė svečiams. Ambasadoriaus R.
Kriščiūno kalba šiame renginyje buvo
paskutinis įvykis įtemptame jo trijų
dienų viešnagės Madisone tvarkaraštyje. Gegužės 4 d., ketvirtadienį, jis aplankė tarptautinę biotechnologinių
gaminių bendrovę ,,Thermo Fisher
Scientific”. Gegužės 5 d., penktadienį,
ambasadorius susitiko su Wisconsino
valstijos vicegubernatore Rebecca Kleefisch, aplankė
,,Epic” korporaciją, kuri teikia
programinę įrangą sveikatos
apsaugos įmonėms, dalyvavo
pokalbyje WKOW televizijos
studijoje (27 kanalas). Šis kanalas yra ABC televizijos bendrovės filialas Madisone. Ambasadorius R. Kriščiūnas taip
pat aplankė ,,Oshkosh Defense” korporaciją ir skaitė paskaitą University of Wisconsin ,,Pyle Center” patalpose.
Vienas iš paskaitos rengėjų –
CREECA (Rusijos, Rytų Europos ir Centrinės Azijos centras). Šeštadienį ambasadorius
aplankė Wisconsino valstijos
parlamento rūmus ir užkopė į
rūmų kupolą. Jis apžiūrėjo
Madisono miesto centrą ir
universiteto miestelį. Savo apsilankymą Madisone baigė
kalba MVSC pokylyje. Kalbos
tema – Lietuvos ir Amerikos
santykiai šiandieniniame pasaulyje. Tarp klausytojų buvo
daug lietuviškai nekalbančių
amerikiečių. Todėl ambasadorius kalbėjo angliškai (ir
labai sklandžiai!). Savo kalboje jis pateikė daugybę duomenų ir statistikos.
Dainuoja Agnė Giedraitytė.
Programa baigėsi Agnės
Nijolės Etzwiler nuotr.
Giedraitytės koncertu, kurį ji
atliko keturiomis kalbomis.
Pradėjo labai gražiai atlikdacaust Escape Tunnel). Lapkričio mė- ma lietuvišką dainą ,,Tai gražiai mane
nesį organizacija dalyvavo tarptautinio augino”. Po to skambėjo solistės mėšvietimo savaitės programoje, kurią giamos dainos iš miuziklų ,,The Sound
suruošė JAV Užsienio reikalų depar- of Music” ir ,,Cats”. Tada ji padainatamentas (US Department of State). vo klasikines arijas: ,,Tėve mūsų”,
Gruodžio mėnesį vyko kalėdinis po- Cherubino ariją iš operos ,,Figaro veskylis, kurio dalyviai finansiškai pa- tuvės” ir romansą prancūziškai. Parėmė Vilniuje veikiančią labdaros or- baigai padainavo dainą ,,The Imposganizaciją ,,Gyvenam”.
sible Dream” iš miuziklo ,,Man of La
Naujieji metai pradėti populia- Mancha”, tačiau ją atliko lietuviškai.
rios rašytojos Rūta Šepetys apsilan- Agnė Giedraitytė užbūrė klausytojus,
kymu ir kalba. Jos apsilankymą MVSC kurie išprašė ,,bisą” ir pageidavo, kad
surengė kartu su CREECA (Rusijos, kitais metais solistė vėl pasirodytų.
Rytų Europos ir Centrinės Azijos centVakaro metu veikė loterija. Dalyru) ir Lietuvos Respublikos garbės viai laimėjo gintaro, „Švyturio” alaus,
konsule Wisconsinui Leslie Liautaud. lietuviškų likerių ir šokoladų, knygų,
Vasario mėnesį organizacija surengė organizacijos narių Dainos Juozeviparodą Madisono miesto apygardos čienės ir Audros Maciūnaitės sukurtų
pastate. Paroda pasakojo apie 1991 paveikslų ir Algimanto Kezio nuometų sausio įvykius Lietuvoje ir jų iš- trauką. Metinio pokylio pabaigai kitą
liekamąją svarbą. Organizacija daly- dieną organizacijos nariai susirinko
vavo tarptautiniame metiniame Ma- dviračių iškylai gražiais Madisono
disono festivalyje, suruošdama parodą miesto dviračiams skirtais takeliais.
ir informacinį stalą. Festivalyje taip
MVSC ir Madisono lietuvių benpat pasirodė ,,Žaibo” ansamblio šokė- druomenė dabar laukia metinio pikjai. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios niko, kuris vyks rugsėjo 23 d. Daugiau
šventes atšventėme vakariene, kurios informacijos: http://www.madisonmetu buvo rodomi lietuviški filmai. Iš vilnius.org/.
to išaugo nauja tradicija – mažame vietiniame kino teatre buvo suruoštas pirmasis lietuviškų filmų vakaras. LieVertė Rimas Černius

L

Ambasadorius R. Kriščiūnas ir Wisconsino vicegubernatorė Rebecca Kleefisch.

Ambasadoriaus R. Kriščiūno pokalbis su WKOW Kapitolijaus biuro vadovu Greg Neumann
Gedimino Vidugirio nuotr.
stoties studijoje.

Pagerbtas L. Donskio
atminimas

Iš k.: Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Jolanta Donskienė, Prezidentas Valdas Adamkus.
žsienio reikalų ministerijoje gegužės 17 dieną įvyko iškilmingas
renginys, skirtas profesoriui Leonidui Donskiui ir jo indėliui į europietiškų vertybių sklaidą atminti. Nuo šiol profesoriaus L. Donskio puoselėtas vertybes ateities kartoms primins „Europos” vardu pavadinta viena iš Užsienio reikalų ministerijos salių.
Renginio metu Jolanta Donskienė Užsienio reikalų ministerijai įteikė 30 L. Donskio knygų įvairiomis užsienio kalbomis, buvo atidengta menininko Sauliaus Valiaus kurta prof. L. Donskiui atminti skirta lentelė, svečiai nuomonėmis dalinosi diskusijoje „Europietiškumo trajektorija Leonido Donskio intelektinėje biografijoje”. Renginyje dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus.
Lentelės atidengimo metu užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pažymėjo, kad ministerija savo veikla prisidės prie pagrindinių
L. Donskio vertybių puoselėjimo, organizuos renginius ir diskusijas, prisidėsiančias prie vienos iš daugelio profesoriaus puoselėtų vertybių –
klausytis ir išgirsti, būti atviriems dialogui.
Renginyje taip pat dalyvavo dr. Arūnas Gelūnas, Vytauto Didžiojo
universiteto atstovai, prof. Irena Veisaitė, teisininkas Yves Plasseraud, L. Donskio bendražygiai.
URM info ir nuotr.

U
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MADOS SKRYNIA
Parengė Loreta Steffens

Loretos grožio
paslaptys
Atėjus pavasariui ir artėjant vasarai
visos moterys nori atnaujinti savo garderobą, pakeisti šukuoseną, pritaikyti
sau įvairias makiažo naujoves. Jeigu
svorio ir neįmanoma numesti per
vieną dieną, tai su nauju garderobu bei
subtiliai paryškintais veido bruožais
galima vizualiai užmaskuoti tuos kelis nereikalingus kilogramus ir paslėpti
išvargusią po žiemos veido odą. Šiandien kalbiname grožio specialistę Loretą Lisovskają. Loreta yra profesionali vizažistė (makiažo dailininkė). Ji
mielai sutiko atsakyti į mūsų klausimus ir pasidalinti savo grožio paslaptimis.

Lūpų balzamą ir rankų kremą.
Jūsų nuožiūra, kokios šio pavasario ir vasaros makiažo tendencijos?
Pavasaris ir vasara – tai ryškios spalvos, taip ir
mados kryptys viskas dabar yra ryšku. Tačiau nereikia pamiršti, kad ryškiai dažydamos akis, lūpas,
turėtumėme paryškinti tik švelnios spalvos akcentais
ir atvirkščiai.
Kokį makiažą pasiūlytumėte dienai ir kokį vakarui?
Jeigu dieną neturite laiko, siūlyčiau paryškinti
akis. Tiesiog pakoreguokite antakius ir padažykite
akis tušu. Patarčiau nepamiršti BB kremo, kuris kovoja su odos trūkumais ir suteikia odai natūralų švytėjimą, drėkina bei tobulina odos išvaizdą. Vakariniam makiažui siūlyčiau išryškinti akis. Daugumos moterų akių formai tinka vadinamos „Smokey
Eyes”. Rekomenduoju blakstienas pasidažyti vėduokle. Tokį efektą tikrai įmanoma išgauti tik su vienu produktu – blakstienų tušu. Blakstienų tušas yra
tiesiog būtina dekoratyvinės kosmetikos priemonė –
jis ne tik padidins jūsų akis, bet jas dar labiau atvers
ir suteiks joms gilesnės išraiškos. Lūpas galite dažyti
„nude” ar tik blizgį suteikiančiu lūpdažiu. Be abejo,
reikia nepamiršti prieš darant makiažą nuvalyti veido odą ir patepti drėkinamuoju kremu arba makiažo baziniu kremu. Tik taip jūsų makiažas atrodys nepriekaištingai ir laikysis ilgiau.

Miela Loreta, kada prasidėjo Jūsų pažintis su dekoratyvine kosmetika?
Dekoratyvinė kosmetika mane domino jau nuo
13 metų. Visada turėjau pavyzdį savo tetą, kuri yra
vyresnė 4 metais. Ji pamokydavo naudotis kosmetika.
O po kurio laiko pati pradėjau dažytis ir sulaukdavau gerų draugių atsiliepimų.
Kas padėjo tobulėti šioje srityje?
Pirmiausia draugės ir kolegės, kurios įvertindavo mano makiažą. Po kurio laiko jos pradėjo manęs prašyti jas pagražinti. Komplimentai ir patenkintos draugės skatino mane tobulėti. Tada nutariau
profesionaliai išplėsti savo akiratį ir baigiau individualius profesionalaus makiažo kursus.
Kuo labiausiai didžiuojatės savo profesinėje veikloje?
Gebėjimu suprasti klienčių norus.
Kas Jus įkvepia naujoms idėjoms?
Mane įkvepia populiariausia Rusijos vizažistė
ir makiažo meistrė Goar Avetisyan.
Be kokių grožio priemonių Jūs pati negalite gyventi?

Grožio specialistė Loreta Lisovskaja.
Būtinai turiu turėti drėkinamąjį kremą, micelinį vandenį veidui valyti, blakstienų tušą ir vasarai
būtinai įsigyju BB (ang. beauty balm, blemish
balm – kitaip sakant kremas ir skysta pudra viename – Red.) kremą su SPF.
Kokią kosmetikos priemonę visada nešiojatės su savimi?

Kokias kosmetikos priemones svarbu turėti kiekvienai
moteriai?
Manyčiau, kiekviena moteris privalo turėti makiažo pagrindą, blakstienų tušą, skaistalus ir klasikinius lūpų dažus, pavyzdžiui, raudonus, jie tinka bet
kuriam amžiui. Taip pat patarčiau investuoti į trijų
spalvų akių vokų šešėlių paletę.
Ar brangesnės kosmetikos priemonės visada reiškia geresnę kokybę?
Siūlyčiau nepagailėti pinigų tokioms kosmetikos
priemonėm kaip makiažo pagrindas, tušas ir akių
pieštukas. Nekokybiškas makiažo pagrindas gali
anksčiau laiko odą pasendinti ar sudirginti. Taip pat
pigesnės priemonės užkemša poras ir labiau yra matomos. Tušą geriau rinktis brangesnį, nes jis yra kokybiškesnis. Ypač jei jūsų akys yra jautrios. Pigesnis
akių pieštukas gali neatlaikyti visos dienos išbandymo ir nutekėti.
Ar tiesa, kad tamsūs akių šešėliai ir ryškus makiažas
moteriai prideda amžiaus?
Mano manymu, taip – ypač vyresnio amžiaus moterims.
Patarkite, kaip pasidažyti, kad atrodytum, jog nenaudojai dekoratyvinės kosmetikos?
Pirmiausia visus nešvarumus nuo veido reikėtų nuvalyti miceliniu vandeniu. Taip pat labai svarbu yra sudrėkinti veido odą, net ir pačią riebiausią.
Tik tada lengvai patepti skysta veido pudra arba BB
kremu. Po to lengvai veidą papudruoti biria pudra,
kad visa tai užsifiksuotų. Norint atrodyti natūraliai,
patarčiau būtinai skruostikaulius paryškinti gaivios
spalvos skaistalais, nes jie suteikia veidui šviežumo
ir skaistumo. Nepamirškite paryškinti akių tušu ir
jokiu būdu nepamirškite padailinti antakių. Lūpas
patepkite lūpų balzamu. Su tokiu makiažu atrodysite
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kaip išsirinkti saulės akinius
Pasirodžius pirmiesiems pavasariniams saulės
spinduliams vienu pagrindiniu įvaizdžio akcentu
tampa saulės akiniai. Geros kokybės madingi
akiniai turėtų ne tik papildyti jūsų garderobą,
bet ir apsaugoti akis nuo pavojingų ultravioletinių saulės spindulių. Kadangi kriterijų renkantis saulės akinius yra tikrai nemažai, pasistengsime išskirti svarbiausius aspektus,
kurie padės lengviau susivokti akinių pirkimo
labirintuose.

Apvaliam veidui tinkantys akiniai. „Teen Vogue”.

Funkcija svarbiau nei stilius
Prieš įsigyjant saulės akinius reikėtų įsitikinti, kad jie
tikrai apsaugos jūsų akis nuo pavojingų saulės spindulių.
UV (ultravioletinę radiaciją skleidžiantys saulės spinduliai)
gali ne tik pažeisti akis, bet ir sukelti pavojingas akių ligas.
Taigi pirmas kriterijus turėtų būti 100 proc. UVA ir UVB
apsauga. Akiniai, kurie yra pažymėti UV 400 paprastai apsaugo akis nuo abiejų rūšių pavojingų saulės spindulių. Tai
turėtų būti aiškiai pažymėta ant pačių akinių ar jų rėmelių. Neaukokite savo akių sveikatos dėl stiliaus ar grožio.

Poliarizuoti akiniai
Poliarizuoti akinių stiklai puikiai filtruoja nuo vandens
ir kelio atsimušančius spindulius. Tokie akiniai yra rekomenduojami žmonėms, daug laiko praleidžiantiems prie
vandens ar kelyje. Jie pasižymi ryškesniu ir aiškesniu vaizdu nei paprasti akiniai. Jeigu planuojate šią vasarą praleisti
prie vandens ar kelyje, būtinai įsigykite akinius su poliarizuotais stiklais.
labai natūraliai ir neiššaukiančiai.
Kokių makiažo priemonių artėjant vasarai patartumėte atsikratyti?
Vasaros metu geriau nesinaudoti
skysta pudra, nes ji užkemša poras ir
nuo karščio gali nutekėti.
Kokia savo atrasta grožio paslaptimi galėtumėte pasidalinti su mūsų skaitytojomis?
Kad paslapties ir neturiu… Tačiau galiu pasigirti gera veido oda,
nes visada prieš miegą nusivalau makiažą ir patepu veido odą drėkinamuoju kremu. Tad patarčiau visoms,
kad ir kaip būtumėte pavargusios, neikite miegoti su makiažu, nes tai tikrai
pakenks jūsų odai.
Kaip mūsų skaitytojos galėtų susisiekti su Jumis ir sužinoti daugiau grožio paslapčių?
Mano „BeautyLo” grožio puslapį
galima rasti „Facebook” paskyroje.
Ačiū Jums už patarimus ir atskleistas
grožio paslaptis. Linkime Jums sėkmės gražinant moteris.

Ovaliam veidui tinkantys akiniai. „Teen vogue”.
sikabinami ant kaklo. Jeigu ketinate tik kaitintis saulėje,
gulėti pliaže, galite rinktis įmantresnių formų akinius, kurie apsaugotų akis ir kartu gražiai atrodytų. Jeigu galvojate, kad ši vasara bus ypač įdomi, įsigykite kelias poras akinių įvairioms progoms.

Nustatykite savo veido formą
Saulės akinių patogumas
Jeigu norite, kad saulės akiniai paryškintų jūsų veido
bruožus, prieš renkantis akinius jums reikėtų nustatyti, kokios formos yra jūsų veidas – apvalus, ovalo, širdies ar kvadratinis. Kaip tai galima nustatyti pačiam? Paprastai kvadratinės formos veidas turi tvirtą, ryškų žandikaulio kontūrą. Ovalo formos veidas pasižymi iškiliais skruostikauliais. Apvalios formos veidas turi minkštesnius, apvalesnius veido bruožus, o širdies formos veidas pasižymi platesne kakta ir mažesniu smakru.

Ne ką svarbesnė savybė renkantis saulės akinius yra
jų patogumas – kaip jūs jaučiatės juos dėvėdami – ar jie nespaudžia nosies, ar lengvi, ar nekrenta žemyn, kai pasukate
galvą ar pasilenkiate, ar nespaudžia ausų, ar linzės nėra per
arti jūsų akių ir neliečia blakstienų, ar jaučiate, kad galėtumėte su jais išbūti visą dieną ir nepajusti nepatogumo.
Jeigu į visus šiuos klausimus atsakėte teigiamai, sveikinu
suradus jums tinkamus ir patogius akinius. Dabar belieka
laukti šiltesnių orų ir – pirmyn į pliažą!

Išsirinkite veido formai
tinkamus akinius
Nustatę savo veido formą drąsiai keliaukite į parduotuvę rinktis jums tinkamiausių saulės akinių, kurie ne tik
apsaugos jūsų akis, bet ir suteiks jūsų veidui tam tikro paslaptingumo ir šarmo. Kuo daugiau parduotuvėje pasimatuosite saulės akinių, tuo labiau pajusite, kokie akiniai jums
tinka. Kad ir kaip viliotų įsigyti saulės akinius internetinėje
parduotuvėje, patarčiau vis dėlto juos rinktis parduotuvėje, kol gerai susipažinsite, kokie akiniai jums labiausiai tinka. Jeigu jūsų veido forma yra kvadratinė, jums labiausiai
tiks apvalesni akiniai, kurie suminkštins jūsų veido linijas.
Jums labai tiks aviatoriaus stiliaus akiniai, kurie niekada
neišeina iš mados. Jeigu jūsų veido forma yra ovalo, jums
labai pasisekė – tokios formos veidui tiks visokių stilių ir
formų saulės akiniai. Galite netgi pažaisti su įvairiomis akinių formomis ir siluetais. Tai suteiks jums žaismingumo ir
netikėtumo. Apvalūs veidai geriausiai atrodo su geometrinių formų akinių rėmeliais. Jums tiks klasikinio tipo akiniai. Širdies formos veidams labiausiai tiks lengvesnių rėmelių akiniai. Su dideliais geometriniais akinių rėmais veidas bus nepastebimas ir paskęs visose įmantriose geometrinėse formose. O jeigu labai sunku apsispręsti akinių gausybėje, atsiminkite taisyklę – rinkites akinius, kurie yra absoliuti priešingybė jūsų veido formai.

Kvadratinei veido formai tinkantys akiniai. „Teen vogue”.

Kur daugiausiai nešiosite
saulės akinius?

Loretos Lisovskajos foto albumo nuotraukos

Priklausomai nuo to, kur daugiausiai laiko praleisite
šią vasarą, jums reikės įsigyti labiausiai tam gyvenimo ir
aktyvumo laipsniui tinkamus akinius. Jeigu ketinate daug
laiko praleisti paplūdimyje žaidžiant pliažo rankinį ar užsiimti kitais aktyviais pliažo užsiėmimais, jums reikės saulės akinių, kurie būtų patogūs, patvarūs ir su juostele pa-

Širdies formos veidui tinkantys akiniai. „Teen vogue”.
Nuotraukos iš internetinio puslapio iš „BeautyEditor”.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Š. Korėja išbandė galingą ginklą
Dvigubai pilietybei pritaria 60 proc. gyventojų
Vilnius (BNS) – 60 procentų Lietuvos gyventojų pritaria, kad naujosios
kartos emigrantams būtų leidžiama turėti dvigubą pilietybę, penktadalis lietuvių yra nusistatę prieš tokią galimybę, rodo atlikta apklausa.
Apklausoje gyventojų buvo teiraujamasi, ar jie pritaria, ar nepritaria,
kad Lietuvos pilietybę būtų leidžiama
turėti asmenims, išvykusiems iš Lietuvos po nepriklausomybės atkūrimo
ir įgijusiems kitos šalies pilietybę.
Atsakymą „tikrai pritariu” pasirinko 23 proc. respondentų, 37 proc.

sakė „greičiau pritariantys”.
14 procentų apklaustųjų teigė nepritariantys, o 6 proc. pasirinko variantą „tikrai nepritariu”. Penktadalis lietuvių šiuo klausimu neturi nuomonės.
Šiuo metu Seime pateiktas įstatymas, kuris leistų dvigubą pilietybę
emigrantams, išvykusiems į NATO ir
Europos Sąjungos šalis. Kritikai sako,
kad jis gali prieštarauti Konstitucijai.
Daug teisininkų mano, kad dėl dvigubos pilietybės įteisinimo reikia rengti referendumą.

„Zapad” pratybos kelia nerimą
Vilnius (BNS) – Rugsėjį pasienyje vyksiančios Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad” kelia
nerimą dėl simuliuojamų
puolamųjų veiksmų prieš
NATO aljansą, sako krašto
apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
„Turbūt didžiausia
problema iki šiol buvusi,
kad tos pratybos tikrai didžiulės, bet skaidrumas tik- Krašto apsaugos ministras R. Karoblis neramiai laukia
rai yra mažas. Švelniai ta- pratybų „ Zapad 2017“.
Ve.lt nuotr.
riant, yra nesmagu, yra simuliuojamos atakos prieš vadinamą- metiniame grėsmių vertinime nurosias aukštesnio pajėgumo šalis, tai doma, kad šalies vakarinėje dalyje ir
yra NATO aljansas”,– sakė R. Karoblis. Karaliaučiaus krašte karines pajėgas
Pasak jo, pratybose yra simuliuo- sustiprinusi Rusija šiuo metu sugebėjami puolamieji veiksmai prieš Lenkiją tų per 24–48 valandas pradėti kovos
veiksmus prieš Baltijos valstybes.
ir Baltijos šalis.
Žvalgybos tarnybos taip pat per„Tai yra ne gynybos, tai yra, matyt, puolamojo pobūdžio, simuliacija spėjo dėl galimų provokacijų pasienyprieš NATO, konkrečiai – ir prieš Bal- je per rugsėjį vyksiančias Rusijos ir
tijos šalis ir, matyt, Lenkiją. Taip, tai Baltarusijos karines pratybas „Zapad
žvalgybos duomenys – ir mūsų, ir są- 2017”.
Baltarusijos gynybos ministras
jungininkų – pirmiausia, kalbame
apie pratybas, nėra jokių preliudijų tuomet pranešė, kad pratybose „Zaapie pilną ar dalinį konfliktą”, – sakė pad 2017” rugsėjo 14–20 d. dalyvaus 13
tūkst. karių, o jos bus gynybinio pobūkrašto apsaugos ministras.
Pasak jo, didžiausia šiuo metu džio. Lietuvos žvalgybos teigimu, „labai
numatoma pratybų rizika – galimos tikėtina, kad tikrasis mokymų dalyvių
klaidos: paklydimas, „lokalūs bandy- skaičius bus didesnis, o mokymų scemai patikrinti budrumą kitomis prie- narijuje bus numatytas ginkluotas
konfliktas su NATO”. Dalis mokymų
monėmis”.
Valstybės saugumo departamento vyks greta Lietuvos sienos, į Baltaruir Antrojo operatyvinių tarnybų de- sijos teritoriją bus perdislokuota daug
partamento balandį paskelbtame kas- Rusijos karių ir kovinės technikos.

Neramina Letuvos ekonomikos ateitis
Vilnius (LRT.lt) – Trumpuoju laikotarpiu Lietuvos ekonominės perspektyvos atrodo teigiamos, tačiau
kyla abejonių, ar per ilgesnį laiką šalis sugebės pasivyti Vakarų Europą,
teigia Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) misijos Lietuvoje vadovas. Anot
Christoph Klingen, būtinos struktūrinės reformos, o švietimo sistemoje
reikia sujungti institucijas, sukurti
lankstesnes programas.
„Klaustuką kelia vidutinio ir ilgo
laikotarpio ekonominės perspektyvos.
Ar gali Lietuva pragyvenimo lygiu toliau vytis Vakarų Europą? Perspėjimo
ženklas yra tai, kad pastaruosius trejus metus Lietuvos produktyvumo lygis nesugebėjo vytis. Imtis šio iššūkio
būtinos struktūrinės reformos, dėl to
pasiektas konsensusas, dabar tik reikia
išsirinkti pačias perspektyviausias
sritis ir jas atkakliai įgyvendinti”, – po
dvi savaites trukusios misijos rezultatams, Vilniuje sakė Ch. Klingen.
„Švietimo reforma būtų mūsų pri-

oritetų sąrašo viršuje”, – pridūrė jis.
TVF misijos vadovas tikino, kad
svarbu pertvarkyti inovacijų skatinimą: Lietuva šioje srityje pasiekia per
mažai, palyginti su tuo, kiek išleidžia.
„Reikia sujungti institucijas, yra
per daug siaurų programų – mūsų
nuomone, reikalingos platesnės ir
lankstesnės programos”, – aiškino
TVF vadovas.
Pasak jo, būtina fiskalinė reforma,
kuri padėtų šaliai augti bei didintų pajamų lygybę.
TVF misijos šių metų rekomendacijos yra panašios į praėjusių metų,
sutampa su dalimi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
bei Europos Komisijos rekomendacijų,
Ch. Klingen teigė, kad reformos yra sudėtingos ir negalima tikėtis staigaus
proveržio.
Tačiau jis tikino pastebintis progresą – pavyzdžiui, reformuojant darbo
santykius, be to, jaučiamas idėjų antplūdis dėl to, kas turėtų būti padaryta.

Seulas (BNS) – Šiaurės Korėja paskelbė sėkmingai išbandžiusi naujo tipo raketą, o
analitikai nurodė, kad per pastarąjį paleidimą buvo nuskrietas beprecedentis nuotolis
ir tai reiškia, kad JAV karinės
bazės Ramiajame vandenyne
tampa pasiekiamos šios komunistinės valstybės raketoms.
Šiaurės Korėjai taikomos
Jungtinių Tautų sankcijos,
įvestos už jos branduolinę ir raketų programas, kurios kelia Šalies vadovas Kim Jong-Un asmeniškai stebėjo raNetranews.com nuotr.
didžiulį tarptautinį susirūpi- ketos bandymą.
nimą.
Raketa buvo paleista neįprastai me Ramiajame vandenyne, nurodė jis
aukšta trajektorija. KCNA nurodė, ir pažymėjo, jog „kur kas svarbiau, jog
kad ji pasiekė 2 111,5 km aukštį, nu- tai rodo didžiulę pažangą kuriant tarpskriejo 787 km ir nukrito Japonijos žemyninę balistinę raketą (ICBM)”.
Šiaurės Korėja sako, kad jai reikia
(Rytų) jūroje.
Šie duomenys rodo, kad naujo- atominių ginklų apsisaugoti nuo insios raketos veikimo spindulys gali vazijos grėsmės. Šalis nuo praėjusių
metų pradžios jau įvykdė du bransiekti 4 500 km, sako analitikai.
Šis bandymas „parodė tokį raketos duolinius bandymus ir išbandė deveikimo lygį, kokio Šiaurės Korėjoje šimtis raketų.
Pchenjanas siekia pasigaminti badar nematėme”, rašė aeronautikos inžinerijos specialistas John Schilling. listinių raketų, galinčių nešti branRegis, buvo išbandyta vidutinio duolines kovines galvutes ir smogti tainuotolio balistinė raketa (IRBM), kuri kiniams Jungtinių Valstijų žemyninėje
galėtų smogti JAV karinei bazei Gua- dalyje.

JAV karo laivai išplaukia į jūrą
Tokijas (ELTA) – JAV karinių
jūrų pajėgų smogiamajai grupei su
atominiu lėktuvnešiu „Ronald Reagan” priešakyje buvo įsakyta išplaukti
į jūrą iš Jokosukos bazės prie Tokijo su
ilgalaike misija.
Smogiamosios grupės maršrutas
nenurodomas. Be atominio lėktuvnešio, ją sudaro mažiausiai vienas raketinis kreiseris ir mažiausiai du raketiniai eskadriniai minininkai. Paprastai junginį lydi smogiamasis ato-

minis povandeninis laivas.
Grupės išplaukimas gali būti susijęs su įtampos didėjimu regione, kadangi Šiaurės Korėja sėkmingai paleido dar vieną balistinę raketą į Japonijos jūros zoną. Šiuo metu prie Korėjos pusiasalio jau yra JAV karinių
jūrų pajėgų smogiamoji grupė su atominiu lėktuvnešiu „Carl Vinson” priešakyje. Be to, regione užfiksuoti keli
Amerikos atominiai povandeniniai
laivai.

Vokietija perspėjo E. Macron neskubėti
Berlynas (BNS) – Vokietija perspėjo naująjį Prancūzijos prezidentą
Emmanuel Macron neskubėti imtis
radikalių Europos Sąjungos reformų,
nes toli siekiantiems veiksmams prireiktų keisti sutartį, o tai šiuo metu ne
realu.
E. Macron yra sakęs, kad reikėtų
sudaryti atskirą euro zonos biudžetą
19-kai valstybių, vartojančių bendrą
valiutą; jis dar siūlė, kad ši zona turėtų savą parlamentą ir atskirą finansų
ministrą.

Sutarties pataisas turėtų patvirtinti visos 28 Bendrijos narės, bet tai
„šiuo metu yra ne realu”, – sakė ji.
E. Macron įveikus kraštutinių dešiniųjų lyderę Marine Le Pen, šiek tiek
nusiraminusi Vokietijos žiniasklaida
vėl perspėja, kad ES reformų siekiantis naujasis Prancūzijos prezidentas
gali brangiai kainuoti Vokietijai.
Naujausiame numeryje „Der Spiegel” pateikė E. Macron nuotrauką su
užrašu „Teurer Freund” (Brangusis
draugas).

Popiežius priėmė astronomus
Roma (Vatikano radijas) – Popiežius Pranciškus susitiko su astronomais iš įvairių šalių, dalyvaujančiais
Vatikano observatorijos surengtame
suvažiavime, skirtame visatos pradžiai ir jos vėlesnei evoliucijai.
Pasak popiežiaus, tai iš tiesų labai
plati tema, peržengianti vien mokslo ribas, liečianti taip pat filosofijos, teologijos ir netgi dvasinio gyvenimo sferą.
Popiežius paminėjo belgų kunigą ir
tuo pat metu fiziką ir astronomą Georges LemaĒtre, kuris suvokdamas įtampą tarp mokslo ir tikėjimo, visada aiškiai pabrėždavo teologijos ir mokslo metodologinį skirtingumą, kai tuo pat
metu jo gyvenime mokslas ir tikėjimas
buvo harmoningai suderinti. Mokslo ir
teologijos atskyrimas, kurį matome

jau šv. Tomo Akviniečio raštuose, apsaugo tiek mokslą, tiek ir teologiją
nuo kenksmingų susipainiojimų.
Stebėdami visatos erdvės ir laiko
begalybę, mes, žmonės, suvokiame
savo mažumą ir iš mūsų širdžių išsiveržia psalmininko klausimas: „kas
yra žmogus, kad jį atsimeni, kas yra
mirtingasis, kad juo rūpiniesi” (Ps
8,5). Albert Einstein mėgdavo sakyti,
kad „amžina visatos paslaptis yra jos
pažinumas”. Pasaulio buvimas ir jo pažinumas nėra chaoso ar atsitiktinumo
rezultatas, bet yra Dievo išminties kūrinys.
Popiežius dėkojo astronomams už
jų darbą, ragino visada drąsiai ieškoti tiesos, jos nebijoti, vengti gynybinio
uždarumo, visada su nuolankumu priimti mokslo atradimų naujoves.
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VERSLO N AUJIENOS
Vyriausybė įvardijo iš šešėlio ketinamą
ištraukti lėšų sumą

Atidaryti e-parduotuvę per dieną?
tidaryti elektroninę parduotuvę tampa vis paprasčiau:
nebereikia ilgų ir sudėtingų
procesų, samdyti brangiai kainuojančių programuotojų ar derėtis su
bankais dėl apmokėjimo būdų. Visa
tai galima atlikti vos per dieną.

A

Pasakysite, kad tai neįmanoma?
Štai jums įrodymas, kaip tai galima padaryti:

1. Internetinio adreso
registravimas
Jeigu jau turite idėją kuo prekiauti ir turite produktus, tuomet sugalvokite pavadinimą, kuriuo turėtų
vadintis jūsų elektroninė parduotuvė.
Stenkitės pasirinkti pavadinimą
tokį, kuris būtų lengvai įsimenamas ir
trumpas. Jis taip pat gali turėti sąsajų
su jūsų produktais ar veikla. Patikrinkite ar tuo pavadinimu nėra rezervuotas interneto adresas ir jį įsigykite. Tai galite padaryti puslapiuose (jeigu parduotuvė bus Lietuvoje) domenai.lt, serveriai.lt ar hostex.lt.

2. Parduotuvės platformos
pasirinkimas
Įsigijus svetainės internetinį adresą (domeną) reikia išsirinkti sistemą,
kurios pagalba sukursite savo elektroninę parduotuvę. Tai lengviausia
atlikti per elektroninių parduotuvių
kūrimo ir nuomos sistemas, kurios
siūlo nemokamai susikurti elektronines parduotuves arba jas išsinuomoti.
Tiesa, nemokamoms parduotuvėms
dažniausiai yra taikomi tam tikri apribojimai.
Lietuvių sukurtos sistemos, tokios kaip verskis.lt ar getshopin.lt leidžia nemokamai susikurti elektroninę
parduotuvę, tačiau riboja parduodamų
skirtingų produktų asortimentą.
Tarkime, galite pardavinėti tik 10
ar 20 skirtingų produktų. Tačiau jeigu
norite prekiauti daugiau produktų,
tuomet tiesiog gali tekti mokėti apie 30
eurų nuomos mokestį per mėnesį arba
vienkartinį elektroninės parduotuvės
įsigijimo mokestį.
Taip pat galima rinktis ir užsienio
kompanijų sukurtas elektroninių parduotuvių kūrimo sistemas, tokias kaip
Shopify ar kitas.
Visos šios sistemos pateikia elektroninių parduotuvių šablonus, kuriuos galite redaguoti ir pildyti, tam nereikia jokių didelių sugebėjimų ar
programuotojo žinių.
Galite pridėti prekes, kurti ir keisti aprašymus, dėlioti kitą svetainės
turinį. Kiek laiko sugaišite šioje vietoje
priklauso nuo to, kiek ketinate keisti ir

pildyti turinį.

3. Pasirinkite mokėjimo būdą
Pasirinkus platformą ir pradėjus
tvarkyti tinklalapio turinį, galite iškart
pereiti prie apmokėjimo būdų integracijų.
Norint prekiauti internetu, derėtų turėti platų atsiskaitymo būdų
pasirinkimą, nes klientai nori atsiskaityti jiems įprastu ir patogiu būdu.
Šioje vietoje jums gali padėti Paysera mokėjimų sistema, kurią lengvai
integruosite į elektroninę parduotuvę.
Jeigu planuojate užsiimti prekyba į užsienio šalis, tuomet papildomai reikėtų pagalvoti apie šiek
tiek brangesnę įmokų surinkimo sistemą PayPal, su kuria įmokas galėsite surinkti ir tolimesnėse šalyse, ne
vien tik JAV, bet ir Australijoje, Kinijoje.

4. Tinklalapio kūrimo darbai
Sukurkite prekių grupes, užpildykite kontaktinę informaciją, iš
esablonai.lt nemokamai parsisiųskite sutarčių šablonus bei taisykles,
kurias skelbsite viešai. Sukelkite ir
aprašykite informaciją apie parduodamus produktus, sudarykite kainodarą.
Sukurkite socialinio tinklalapio
puslapį ir jį susiekite su elektronine
parduotuve. Taip pat pasirinkite, kaip
ketinate pristatyti prekes klientams bei
susitarkite su kurjeriais dėl prekių
pristatymo sąlygų ir kainos.

5. Baigiamieji darbai
Atsidarius sąskaitą ir sukūrus
įmokų surinkimo projektą, suraskite
elektroninės parduotuvės administravimo sistemoje skiltį apmokėjimo
būdai ir integruokite mokėjimo įskiepį bei suveskite įmokų surinkimo projekto duomenis.
Tad, jeigu nusprendėte pradėti
elektroninę prekybą jums padės trumpa atmintinė:
1. Internetinio adreso (domeno) registravimas – 15 min.
2. Platformos pasirinkimas ir projekto sukūrimas – 10 min.
3. Mokėjimo būdo pasirinkimas 25
min.
4. 10 prekių sukūrimas ir aprašymas – 1 val.
5. Informacija apie parduotuvę,
kontaktai – 30 min.
6. Sutarčių parengimas pagal šablonus – 1 val.
7. Svetainės testavimas – 30 min.

Vyriausybė per savo kadenciją ketina iš šešėlinės ekonomikos ištraukti 800 mln. eurų, teigia finansų ministras Vilius Šapoka. Ministras taip
pat sakė, kad siekiant kovoti su šia negerove, šį rudenį startuos ir čekių loterija.
Pasak V. Šapokos, šešėlinės ekonomikos mastas Lietuvoje ypač didelis.
„Vertinant kitų šalių kontekste
Lietuvoje šešėlis tikrai yra didelis. Iš
savo valstybės vagiame labai daug ir
tai reikia sustabdyti. Vyriausybė numačiusi iš šešėlio ištraukti 800 mln.
eurų. Tai yra milžiniška suma, bet, manau, kad tos priemonės, kurias esame
numatę, duos teigiamą rezultatą. Kviečiu visą sąžiningą verslą jungtis prie
šių paslaugų”, – sakė ministras.
Pasak jo, jeigu visa minėta iš šešėlio planuojama ištraukti suma būtų
panaudota pensijų didinimui, jas galima būtų padidinti beveik 100 eurų.
Ministro teigimu, visas dideles sumas, kurias pavyks perkelti iš šešėlio,
pirmiausia reikia naudoti kovai su
skurdu ir nelygybei mažinti.
Šių metų biudžete numatyta, kad
iš šešėlio bus papildomai ištraukta
170 mln. eurų. Tikimasi, kad rezultatas bus pasiektas efektyviau dirbant
Valstybinei mokesčių inspekcijai. Vyriausybė yra numačiusi įvairių priemonių mažinti šešėlinę ekonomiką,
viena iš jų – čekių loterija.
„Čekių loterija startuos šių metų
rudenį, ir tikiu, kad Valstybinė mokesčių inspekcija bus tam tinkamai pasiruošusi. Parengiamieji darbai jau daromi. Pirmiausia bus koncentruojamasi būtent į paslaugų sektorių, kur
daugiausia rizikų, kur čekis nėra duodamas. Prizai numatomi piniginiai
iki kelių tūkstančių eurų”, – sakė V. Ša-

poka.
Ministras taip pat teigė, kad šešėlinis verslas yra perspektyvos nebeturinti ankstesnių laikų liekana.
„Tai yra ir kultūrinis reiškinys,
kuomet buvome okupuoti ir iš anos
valstybės nugvelbti ką nors buvo įprastas reiškinys. Jau seniai gyvename nepriklausomoje Lietuvoje ir įpročiai
išlieka. Svarbu neperduoti šių įpročių
iš kartos į kartą. Ateitis priklauso tik
sąžiningam verslui. Nes tas verslas, kuris „stiprus” ir „drąsus” lindėti šešėlyje – toks verslas yra nevykėlis. Jis
pats nesuvokia, kokią žalą daro visai
valstybei”, – kalbėjo V. Šapoka, ragindamas žmones ieškoti darbo pas tokius
verslininkus, kurie dirba sąžiningai.
„Investuotojų forumo” („Investors' Forum”) vykdomoji direktorė
Rūta Skyrienė teigia, kad siekiama atkreipti Lietuvos gyventojų dėmesį į neapskaitytos ekonomikos daromą žalą
tiek valstybei, tiek kiekvienam jos gyventojui.
„Šešėlyje nusėdantys pinigai – nuslėpti ir nesumokėti mokesčiai į valstybės biudžetą – tai mūsų valstybės piliečiams nesuteiktos kokybiškesnės
viešosios paslaugos, neišplėtota infrastruktūra ir mažesnė socialinė piliečių gerovė”, – teigia R. Skyrienė, pasak kurios, nors valstybės ekonomika
stiprėja, šešėlinės ekonomikos mastas
šalyje vis dar didžiulis.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2016 m. šalyje nesumokėta 190 mln. eurų mokesčių. Paskaičiuota, kad už šią sumą būtų galima įrengti 12 tarptautinius standartus atitinkančių baseinų ar pastatyti 49
naujus ir modernius darželius.
ELTA

„Apple“ kurs naujas darbo vietas JAV
JAV technologijų milžinė „Apple”, siekdama sukurti naujas darbo
vietas Jungtinių Valstijų technologijų
sferoje, įsteigs fondą, į kurį investuos
milijardą JAV dolerių. Tai pranešė
„Apple” vadovas Tim Cook.
Papildomas darbo vietos bus sukurtos įvairiuose sektoriuose. Visa tai,
pasak T. Cook, turės ilgalaikį teigiamą

poveikį šalies ekonomikai.
Įsteigta 1976 metais, „Apple” gamina išmaniuosius „iPhone” telefonus,
„MacBook”, „iMac” kompiuterius,
taip pat daugelį kitos technikos. Korporacija yra viena didžiausių pasaulyje, jos rinkos vertė viršija 750 mlrd.
JAV dolerių.
ELTA

„Lietuvos geležinkeliai“ nebeveš į Maskvą
Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai” vagonai nebebus prikabinami prie
Rusijos traukinio, važiuojančio maršrutu Kaliningradas–Vilnius–Maskva.
Įmonė teigia taip kasmet sutaupysianti 2 mln. eurų, nes maršrutas
tapo nuostolingas.

Keleiviai ir toliau galės pasiekti
Rusijos sostinę su šios šalies traukiniais.
„Lietuvos geležinkelių” atstovai
teigia, į Maskvą vidutiniškai važiuodavo apie 20 keleivių.
LRT.lt

Ekonomika.lt

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų gegužės 17 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,62 €
Lietuvos keleiviai bus įsodinami į Kaliningradas–Vilnius–Maskva.

LG nuotr.
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Fizinio aktyvumo įtaka sveikatai
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ
Fizinis aktyvumas yra labai svarbus gerinant ir stiprinant žmogaus sveikatą bei mažinant susirgimų riziką.
Aktyvumo stoka sumažina darbingumą, gyvybingumą, neigiamai veikia centrinę nervų sistemą, sąlygoja įvairių ligų išsivystymą.
Pasaulio sveikatos organizacija fizinio aktyvumo stoką išskyrė kaip atskirą sveikatos problemą. Judėjimo naudą supranta visi, nemažai žmonių pasižada sportuoti. Padidinti fizinį aktyvumą galima ir paprastais būdais, be didelių išlaidų ir priesaikų.
Fizinis aktyvumas. Kas tai yra?
Fizinis aktyvumas – tai visuma aktyvių judesių,
kuriuos atlieka sąnariai, raumenys ir raiščiai. Judesys – tai nėra tabletė, kurią nurijus tam tikrą laiką skausmo atsikratome, bet tabletė neišsprendžia tikrosios sveikatos problemos, tos, kuri skausmą sukelia.
Judesys – galingas biologinis stimuliatorius, kurį valdo pats žmogus. Neretai judesį ir fizinį aktyvumą sutapatiname su sportu, tačiau fizinis aktyvumas yra
biologinis organizmo poreikis judėti. Judėti ir
mankštintis – būtina. Senstant ir nesimankštinant
mažėja judesių amplitudė, vystosi sustingimas ir nepaslankumas. Reguliari mankšta padidina lankstumą, ištvermingumą, sustiprina fizinę ir psichinę sveikatą.
Fizinių pratimų metu padidėja širdies susitraukimų dažnis bei išstumiamo kraujo kiekis; padidėja raumenų prisotinimas deguonimi; padidėja
kraujo spaudimas; padažnėja kvėpavimas.

Fizinio aktyvumo nauda
Reguliariai atlikdami fizinius pratimus jūs galite:
* sumažinti širdies infarto riziką;
* reguliuoti kūno svorį;
* sumažinti cholesterolio kiekį;
* sumažinti kraujo spaudimą;
* sumažinti 2 tipo diabeto ir vėžinių susirgimų riziką;
* sustiprinti kaulus, raumenis, sąnarius, sumažinti osteoporozės išsivystymą;
* sumažinti pargriuvimų riziką;
* pagerinti nuotaiką, miegą, padidinti energiją.

Fizinio aktyvumo
įtaka nervų
sistemai
Tyrimai įrodė,
kad reguliariai atliekami fiziniai pratimai
sumažina depresiją.
Pratimai sustabdo neigiamų minčių srautą,
sumažina nerimą. Būdami sporto klubuose
asmenys sutinka bendraminčius, padidėja
galimybė socialiai
bendrauti. Visa tai pagerina nuotaiką ir
miego kokybę. Fiziniai pratimai pakeičia smegenų cheminę
struktūrą: padidėja serotonino, endorfino (laimės hormonų) bei sumažėja
streso hormonų kiekis.

Raginimas būti aktyviems daug kam asocijuojasi
su brangiais sporto klubais, bet iš tikrųjų, norint pagerinti fizinį aktyvumą, reikia tik šiek tiek pakeisti savo gyvenimo įpročius:
* nesinaudokite liftu. Jei dirbate aukštai, pėsčiomis užlipkite bent keletą aukštų ir aukštų skaičių
pamažu didinkite;
* statykite automobilį ne prie pat parduotuvės ar
biuro durų, o kiek tolėliau;
* priešpiečių pertraukos metu, paskubomis užkandę, nepulkite atgal prie darbo stalo – likusį laiką
pasivaikščiokite;
* pasivaikščiokite vakarais, neleiskite laiko prie
televizoriaus ekranų;
* jei mėgstate šunis ir turite galimybių juos laikyti – įsigykite šunį. Vaikščiokite ir bėgiokite su juo
kuo ilgiau.

* siūloma pradėti nuo mažiausių krūvių, laipsniškai didinant intensyvumą, trukmę ir dažnį. Pirmąją dieną pasivaikščiokite 10–15 minučių. Įprastinėje savo veikloje krūvį laipsniškai didinkite, judėkite darbe, namuose, gatvėje
* sveikiems žmonėms siūlomas fizinis krūvis
30–45 min. trukmės, 4–5 kartus per savaitę; rekomenduojamas krūvis 5–6 valandos per savaitę, ir nereikėtų jo viršyti;
* prieš mankštą būtinas nors 5 minučių apšilimas ir mankštos pabaigoje 5 minučių laipsniškas
atvėsimas;
* pratimai turi būti pakankamo intensyvumo,
padažninantys pulsą ir kvėpavimą;
* pratimų rūšis turi atitikti jūsų amžiui, įgūdžiams, pajėgumui, turi būti saugi ir netraumuojanti;
* tinka judrūs pratimai, kai įtraukiama daugiau raumenų grupių: greitas ėjimas, bėgimas, bėgimas vietoje, plaukimas, važinėjimas dviračiu, šokiai, slidinėjimas. Pasirinkite tai, ką labiau mėgstate.

Sustiprinkite sveikatą aktyviai sportuodami

Kokių būklių atveju sportuoti nepatartina?

Kaip padidinti kasdieninį fizinį aktyvumą?

Vien vaikščiodami ir judėdami organizmo pakankamai nesustiprinsite. Tam reikia papildomai
mankštintis:

Lietuviai sveikuoliai — 2016 m. Čikagos maratono bėgikai su gen. konsulu Marijumi Gudynu.

Sportuoti nepatartina, kai yra aukštas, vaistais
nesureguliuotas kraujospūdis; bendras ūmus susirgimas ir karščiavimas; širdies ritmo sutrikimai; pulso dažnis ramybėje daugiau nei 120 kartų per minutę; tromboflebitas; sunkus vaistais nesureguliuotas diabetes.
Pagyvenusiems žmonėms saugiausia pasivaikščioti. Pastovus
vaikščiojimas gali mažinti sąnarių
ir raumenų skausmus, sustingimą,
stabdyti kaulinio audinio išretėjimą,
lėtinti diabeto eigą, pagerinti kraujotaką, stiprinti širdies raumenį
bei reguliuoti kraujospūdį. Saikingas fizinis aktyvumas, net po miokardo infarkto, padeda žmogui grįžti į normalų gyvenimą, sumažina
pakartotino infarkto bei mirties riziką.
Daug svarbiau įkalbėti judėti visai fiziškai neaktyvų asmenį, nei padidinti fizinį aktyvumą jau sportuojančiam. Bet koks fizinis aktyvumas, nors ir nedidelis, visuomet
geriau negu nieko. Pradėti mankštintis niekada nevėlu.
Apie tai, kokia fizinio aktyvumo
reikšmė sumažinant įvairių ligų riziką, skaitykite kitame laikraščio
numeryje.
Paruošta remiantis:
www.betterhealth.vic.gov.au,
www.Delfi.lt,
Čikagos generalinio konsulo archyvo nuotr.
www.medguru.lt, www.mayoclinic.org
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Pyragai pavasario stalui
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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

Tel. 331-221-9004

SKAUSMO GYDYMAS

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ

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

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

Braškių ir citrinų pyragas
Tešlai reikės:
2/3 puodelio miltų
2,6 oz (75 g) šalto sviesto (supjaustyto kubeliais arba sutarkuoto)
2 šaukštų cukraus pudros
2 didelių kiaušinių trynių
Įdarui:
2 puodelių (300 g) prisirpusių braškių
1 didelio kiaušinio + 4 trynių
2 citrinų sulčių ir nutarkuotos žievelės
2/3 puodelio riebios grietinėlės
Į persijotus miltus įtarkuoti sviestą ir pirštais trupinti tešlą iki birios
konsistencijos. Įmušti dviejų kiaušinių
trynius, rankomis išmaišyti ir formuoti tešlos rutulį. Jei ,,nekimba”,
galima įpilti šaukštą šalto vandens. Tešlą susukti į maistinę plėvelę ir dėti 15
min. į šaldiklį arba valandai į šaldytuvą.
Paruošti Įdarą:
Suplakti braškes elektriniame maišytuve. Gautą tyrę pertrinti per sietelį. Kiaušinį, trynius ir cukrų išplakti
iki vientisos masės. Įmaišyti tarkuotą
citrinos žievelę, įpilti citrinos sultis (pagal skonį – galbūt užteks vienos). Tuomet greitai plakant supilti grietinėlę ir
braškių tyrę.
Įkaitinti orkaitę iki 190 C (375 F).
Kepimo formą ištepti sviestu. Iš tešlos iškočioti maždaug 11 colių (28 cm)
skersmens lakštą, perdėti į kepimo
formą, gerai apspausti kraštus ir 10 minučių įdėti į šaldiklį.
Ištraukus iš šaldiklio, tešlą subadyti šakute ir kepti įkaitintoje orkaitėje
apie 20 minučių. Ištraukti, užpilti braškių įdarą. Tuomet sumažinti temperatūrą iki 170 C (340 F) ir kepti dar apie
20–25 min.
Iškepus ataušinti, papuošti braškėmis, pabarstyti cukraus pudra ir
patiekti.

Citrinų pyragas
Reikės:
2 puodelių miltų
5 kiaušinių
8 oz (225 g) šalto sviesto
2 puodelių cukraus
3 citrinų
druskos,
kiaušinio trynio
Citrinų įdaras ruošiamas dieną
iš anksto.
Citrinas gerai nuplauti, nusausinti ir supjaustyti labai plonais
griežinėliais (galų nenaudoti). Supjaustytas citrinas sudėti į dubenį,
užpilti cukrumi, išmaišyti ir uždengą dubenį parai palikti pastovėti
kambario temperatūroje.
Miltus sumaišyti su druska ir
persijoti. Šaltą sviestą sutarkuoti
burokine tarka ir rankomis trupinti kartu su miltais, kol viskas virs biria mase. Įpilti 1/2 puodelio labai šalto vandens ir rankomis suformuoti
tešlą. Padalinti ją pusiau, kiekvieną
dalį atskirai susukti į maistinę plėvelę ir dėti i šaldytuvą 1,5–2 valandoms.
Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 220
C (430 F).
Apvalią kepimo formą rėvėtais
kraštais ištepti sviestu. Apatinį lakštą iškočioti nelabai plonai, dėti į
formą, gražiai apspausti kraštus, tešlos perteklių nupjauti.
Kiaurasamčiu traukti iš sirupo
citrinų griežinėlius, nuvarvinti ir
dėti ant paruoštos tešlos.
Likusį sirupą nuo citrinų supilti į plakimo indą, įmušti 5 kiaušinius ir gerai išplakti. Plakinį užpilti ant citrinų.
Iškočioti antrą lakštą, užkloti
juo formą, užspaudžiant kraštus.
Tešlos paviršių galima patepti kiaušinio tryniu.
Kepti karštoje orkaitėje 15 min.,
po to temperatūrą sumažinti iki 175
C (350 F) ir kepti dar apie 15 min. ar
šiek tiek ilgiau – kol pyragas įgis gražų auksinį atspalvį (o virtuvėje pasklis nuostabus kvapas).
Pyragą reikia visiškai ataušinti ir tik tada
pjaustyti.
Skanaus!
Tikiuosi, išbandysite vieną ar kitą receptą
gausių
pavasarinių
švenčių proga, o gal ir
pasidalinsite savuoju.

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

SIŪLO DARBĄ

ADVOKATAI

„Gintaro” vasarvietė Union Pier,
MI, vasaros sezonui ieško vyro ūkio
darbams. Apgyvendiname. Darbą
pradėti kuo greičiau.
Tel. 269-469-3298

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

„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.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500
Jūsų Indrė

2018 m. Dainų šventė
„MiSijA SiBirAS” atskleidė,
suvienys tūkstančius lietuvių kur vyks šių metų ekspedicija
14

Paskutines atrankos į 2017 m. ekspediciją dienas skaičiuojantis projektas
„Misija Sibiras” skelbia, kur šiemet
tvarkys kapines bei ieškos gyvosios
mūsų šalies istorijos apraiškų. Po ilgo
ir atsakingo ekspedicijos maršruto planavimo šiemet buvo nuspręsta vykti į
Irkutsko sritį, kur sovietų represijų laikotarpiu buvo ištremta daugiau nei
12 000 lietuvių.
ati Irkutsko sritis yra be galo didelė – joje tilptų beveik 12 Lietuvų, todėl natūralu, kad per 2
savaites truksiančią ekspediciją visų
srityje esančių kapinių sutvarkyti nepavyks. Visgi, šiuo metu planuojama,
kad „Misija Sibiras’17” veiks lietuvių kapinėse Nižneudinsko ir Tulunsko rajonuose. Jeigu paaiškės, jog
visas kapinaites įmanoma pasiekti, o
atšiauri Sibiro gamta dar galutinai nepasiglemžė kryžių, dalyvių lauktų iššūkiai net 15 skirtingų kapinaičių.
Nors abu rajonai yra pakankamai patogioje vietoje, nes įsikūrę šalia Transsibiro geležinkelio, tačiau į kapinaites,
esančias netoli vienas kitų, dalyviams

P
Dainų diena Vingio parke – kiekvienos šventės kulminacija.

Likus kiek daugiau nei metams iki
vieno didingiausių valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo renginių, Lietuvos
nacionalinis kultūros centras pradeda
mėgėjų meno grupių registraciją į
2018 m. Dainų šventę „Vardan tos…".
Planuojama, kad birželio 30–liepos 6
d. vyksiančioje šventėje pasirodymus
surengs apie 40 tūkst. dalyvių. Šventėje laukiama ir užsienio lietuvių iš daugiau kaip dešimties šalių.
iuo metu šventei intensyviai rengiamasi: Dainų šventės organizacinio komiteto ir kūrybinių
grupių posėdžiuose aptariami pasirengimo šventei darbai, sprendžiami organizaciniai ir meniniai programų
klausimai, tobulinami režisūriniai sumanymai. Mėgėjų meno ansambliai atsakingai mokosi kūrinius, dalyvauja
peržiūrose, repetuoja ir ruošiasi apžiūroms. Šventės rengėjai – Lietuvos nacionalinis kultūros centras – planuoja,
kad Dainų šventės Ansamblių vakare
dalyvaus apie 5 tūkst., Folkloro dienoje – 6 tūkst. atlikėjų, Šokių dienoje suksis 8 tūkst. šokėjų, o baigiamojoje Dainų dienoje tikimasi sulaukti net 12
tūkst. dainininkų.
Jubiliejinė – 20-oji – Dainų šventė
skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti,
tad jos idėjų pagrindu tapo „Tautiška
giesmė”. Jau susiklostė tradicija, kad į
pirmą Dainų šventės renginį pakvies
Kaunas – taip pagerbiamas miestas,
kuriame 1924 m. pirmą kartą surengta
Dainų diena. Čia susirinkę meno kolektyvai iš Lietuvos ir kitų šalių paliudys, kad švenčių gyvybė neblėsta, veikiau – „dega mūsų širdyse”.
Vilniuje, Katedros aikštėje, šventės
pradžią skelbiantis renginys pasakos
apie Lietuvos įvykius ir laikotarpius,
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bus prisimenami ir pagerbiami Valstybės, Tautos, Kultūros kūrėjai – žymiausios Lietuvos asmenybės. Per Bernardinų sode ir Pilių teritorijoje rengiamą Folkloro dieną „Didžių žmonių
žemė” bus galima išgirsti lietuvių folkloro ansamblių stilingą muzikavimą,
tarmišką kalbą ir dainas. Atrasti ir išbandyti senuosius lietuvių menus kvies
Vaikų amatų miestelis.
Nuo 1998 m. į Lietuvos dainų šventės programą tvirtai įsiliejęs kanklių
muzikos koncertas „Skambėkite, kanklės” vyks Šv. Jonų bažnyčioje. Naujas
Dainų šventės sumanymas – kamerinės
vokalinės muzikos koncertas pakvies į
Lietuvos nacionalinę filharmoniją. Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai” pagerbs Mažosios Lietuvos mąstytoją, humanistą, rašytoją Vilhelmą Storostą-Vydūną.
Tradiciškai Kalnų parke vyksiantis Ansamblių vakaro „Tėvyne mūsų”
teatralizuotas koncertas atspindės valstybės pamato kertinius akmenis – tapatybę, šeimą, darbštumą ir meilę Tėvynei. Pučiamųjų instrumentų koncertas „Vario audra” kartu su svečiais
iš Latvijos ir Estijos simboliškai atkurs svarbiausius istorinius bei pastarojo laikmečio įvykius. Šokių diena
„Saulės rato ritimai” meniniais dialogais perteiks tautinių simbolių prasmę,
gamtos gyvasties išraišką, kasdienio
darbo ir sakralinių švenčių išsidėstymą
metų rate, jaunystės šėlsmą ir po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių artumo
jausmą.
Kulminacija taps liepos 6-ąją vyksianti Dainų diena „Vienybė težydi”.
Trijų dalių Dainų dienos programa pamažu išskleis pagrindines mūsų himno
idėjas, tačiau svarbiausia bus visų – Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančių lietuvių
– drauge giedama „Tautiška giesmė”.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro
info ir nuotraukos

Folkloro dienos dalyviai Katedros aikštėje.

kuomet ekspedicija pajudės Sibiro
kryptimi, skirtas ne vien dalyvių atrankai bei galutinės komandos formavimui, bet ir atsakingam darbui archyvuose, pokalbiams su buvusiais
tremtiniais, gyvenusiais Nižneudinsko bei Tulunsko rajonuose, Irkutske.
Surinkta informacija ir padės galutinai nustatyti ekspedicijos maršrutą ir
galimai pakoreguos planus. Būtent
todėl skelbdami apie būsimą maršrutą organizatoriai siekia kuo didesnio
visuomenės įsitraukimo. Kiekviena
istorija, informacija, archyvinė medžiaga, susijusi su Nižneudinsko bei
Tulunsko rajonais yra be galo svarbi,
nes leis Sibire judėti kryptingiau ir nuveikti daugiau.
„Misija Sibiras” Irkutsko srityje
lankėsi pirmosios ekspedicijos 2006-aisiais metu, dalis kapinių šioje srityje
buvo įamžintos ir „Misija Sibiras’08"
ekspedicijos metu, tačiau nuvykus į Sibirą ekspedicijas visada pasitinka gaivališka gamta ir didžiuliai atstumai.
Žinome, kad minėtuose rajonuose
tremtiniai buvo apgyvendinami nedidelėmis grupėmis kaimeliuose, todėl,
nors bendras tremtinių skaičius ir

„Misija Sibiras 2017” šiemet vyks į Irkutsko sritį.
teks žygiuoti pėsčiomis. Tam būsimus
ekspedicijos dalyvius paruoš bandomasis žygis, kurio dalyviai paaiškės kitos savaitės pabaigoje.
„Kasmet mes keliame vis aukštesnius tikslus, nes su augančia projekto bendruomene auga ir visų mūsų
bei aplinkinių lūkesčiai. Dvi savaitės
ekspedicijoje yra tas laikas, kai visi sutelkiame jėgas ir stengiamės nuveikti
daugiausiai: sutvarkyti kuo daugiau
kapinių, pastatyti daugiau lietuviškų
kryžių, susitikti su kuo daugiau Sibire tebegyvenančių lietuvių ar jų artimųjų. 16 žmonių komanda privalo išvykti su gerai apgalvotu ekspedicijos
planu savo kuprinėse, todėl šie du mėnesiai, likę iki ekspedicijos, mums be
galo svarbūs”, – teigia projekto vadovas
Ignas Rusilas.
Šiemet laikotarpis iki liepos 17 d.,

yra nemažas, tačiau atskiruose kaimeliuose lietuvių koncentracija buvo
nedidelė. Kapinės, į kurias planuojame
vykti nėra didelės, bet ten, ko gero, rasime daugybę bevardžių, apnykusių
kryžių, prie kurių norisi prisiliesti
kartu prisiliečiant ir prie mūsų istorijos”, – sako ekspedicijos vadovas Arnoldas Fokas.
Visus norinčius pasidalinti prisiminimais bei istorijomis apie Nižneudinsko bei Tulunsko rajonus, organizatoriai kviečia susisiekti el. paštu
jauniems@jauniems.lt. O jei palaikote
projekto idėją, prisidėti prie „Misija Sibiras’17” ekspedicijos galite aukojimo
tinklalapyje aukok.lt. Kiekvienas indėlis šių metų ekspedicijai padės nuveikti daugiau!
Bernardinai.lt
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55-ieji veiklos metai

A†A
ALGIS K. MATULIS

Atkelta iš 3 psl.

Maironio lituanistinės mokyklos ketvirtokai gieda Lietuvos himną.
Finansų komiteto pirmininkas Arvydas Tamulis priminė, kad jo vadovaujamo komiteto pagrindinis uždavinys – prižiūrėti finansines investicijas.
Maždaug pusė iš jų yra akcijos, kitos – rizikai sumažinti – obligacijos. LF puoselėja ilgalaikius tikslus, tad tokia įvairovė, anot komiteto pirmininko, leidžia užtikrinti pusiausvyrą tarp investicijų saugumo ir kapitalo augimo.
Iždininkas Vytenis Kirvelaitis pasidžiaugė, kad 2016 metais iš renginių
ir investicijų Fondas uždirbo daugiau kaip 2,7 mln. dolerių – per 1 mln. daugiau palyginus su 2015 metais. Praėjusiais metais taip pat padidėjo narių įnašai. Grynųjų aktyvų Fondas siekia 36,8 mln.
Pelno skirstymo komiteto darbą pristatė Juozas Kapačinskas. Jis pastebėjo, kad iš 212 gautų pareiškimų buvo nutarta paremti 169 projektus ir kad
dabar komitetas prašymus svarsto jau nebe kartą, o du kartus per metus. J.
Kapačinskas priminė, kad netrukus vyks pirmasis šių metų pelno skirstymo
komiteto posėdis.
Išsami 2016 m. LF ataskaita yra patalpinta metiniame leidinyje ,,Liepsna”, kuris išsiųstas paštu visiems LF nariams. Su LF metine ataskaita taip
pat galima susipažinti tinklalapyje www.lietuviufondas.org.

Diskusijos
Šiemetiniame suvažiavime netrūko dalyvių pasisakymų (gal kad balsų
skaičiavimo komisija užtruko šiek tiek ilgiau?). Internetinio laikraščio ,,Bičiulystė” redaktorė Ligija Tautkuvienė, oponuodama konsului M. Gudynui,
sakė mananti, kad paramos prašymuose LF turi atsispindėti projekto ryšys
su lietuvybe čia, Amerikoje, ir siūlė įtraukti šį pasiūlymą į rezoliuciją.
Ilgametė Fondo narė Marija Remienė kalbėjo, kad Fondas turi palikti ženklą čia, Amerikoje, įkurti ką nors reikalingo ir konkretaus, kad būtų aišku –
čia LF įstaiga. Ne vien pietus ruošti ir stipendijas dalinti. Ji pastebėjo, jog nebėra lietuviško radijo, silpsta ar užsidaro laikraščiai, nėra tinkamos koncertų
salės ar lietuvių namų (nors turim sporto salę), nebeliko PLC veikusios bibliotekos… Tačiau pirmiausia, pasak M. Remienės, reiktų susirūpinti lietuviško paveldo ir archyvų būkle. Tai, kas saugoma Lituanistikos tyrimo ir studijų centre – nyksta; matydamą šią liūdną būklę, ji pati atidavusi savo knygas Lietuvai. Gal LF galėtų perimti archyvus į savo rankas?
Dramatiškai nuskambėjusį LF narės pasisakymą pratęsė Jaunimo centro (JC) tarybos pirmininkė Neringa Aleksonienė. Ji pranešė, kad tėvai jėzuitai
nori perduoti savo dalį valdyti JC, ir Centras turės nuspręsti, ar priimti. Jeigu taip, tuomet buvusiame vienuolyne atsirastų galimybė įrengti archyvus
ir JC kreiptųsi į LF su prašymu padėti sutvarkyti tą JC pastato dalį.
Taip pat nuskambėjo pasiūlymai LF iš naujo išleisti vertingas istorines
ir Amerikos lietuvių istorijos knygas bei padovanoti jas Lietuvai; remti tokius projektus kaip ,,Saulės takas” Omahoje ir ,,Friendship Gardens” Indianoje, nes jie garsina lietuvių kultūrą tarp amerikiečių.
Ką gi, 55-aisiais veiklos metais LF, atrodo, tikrai nenuobodžiaus. Ar ateityje nukreips jis savo bures kita kryptimi – pamatysime. Tuo tarpu palaikykime Fondą ir palinkėkime jam sėkmės.

Prie kavos puodelio…
Su Romu Sakadolskiu

POKALBIS SU
Darius Kuolys
LIETUVOS RESPUBLIKOS
Asmeninio albuGEnERALInIU KOnSULU
mo nuotraukos
ČIKAGOJE
MARIJUMI GUDYnU

Birželio 11 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. (po 11 val. r. šv. Mišių)
Pasaulio lietuvių centro pokylių salėje
Kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
Įėjimas – laisva auka.
Bus kavutė ir pyragėliai

mirė 2017 m. gegužės 15 d., sulaukęs 63 metų.
Nuliūdę liko: vaikai Bethany Crispin ir Christina (Chris)
Ward; anūkai Jackson, Julia ir Nolan; Jennifer New ir Melissa
(Miquel) Gonzalez; ,,forever love of Tracie Ellis”.
Velionis buvo sūnus a. a. Kosto ir a. a. Zuzanos Matulių, brolis
a. a. Romo Matulio.
A. a. Algis bus pašarvotas gegužės 19 d., penktadienį, nuo 3 val.
p. p. iki 9 val. vakaro Andrew J. McGann & Son laidojimo namuose, 10727 S. Pulaski Rd. Chicago, IL.
Laidotuvės įvyks gegužės 20 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų
velionis bus atlydėtas į Trinity Lutheran Church, 11500 German
Church Rd., Burr Ridge, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Algis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Andrew J. McGann & Son tel. 773-783-7700 arba
www.andrewmcgann.com

Pasaulį sudrebino nauja
kibernetinių nusikaltėlių ataka
iekvienuose namuose šiandien
yra bent po keletą kompiuterių,
telefonų, veikia namų vaizdo
kameros, saugumo sistema, laikrodžiai, šaldytuvai, televizoriai, termostatai ir kt. Visa tai gali išvesti iš rikiuotės XXI amžiaus nusikaltėliai – kibernetiniai įsilaužėliai. Šiomis dienomis pasaulio tinklus siaubia „WannaCry” virusas, kuris pradžioje atkeliauja el. laišku. Vartotojas, gavęs laišką su užkratu, yra įtikinėjamas atidaryti kartu prisegtą bylą (angl. file). Ją
atidarius kenkimo programa užrakina
kompiuteryje esančias bylas ir prašo
sumokėti išpirką elektronine valiuta
bitkoinais, jei norima jas atgauti. Apkrėtęs vieną kompiuterį, virusas toliau
plinta tiek vietiniame, tiek pasauliniame tinkle (išnaudodamas SMB protokolo spragą, TCP prievadu 445). Nuo
viruso „WannaCry” preliminariai jau
nukentėjo daugiau nei 200 tūkst. kompiuterių, esančių 150 šalių. Apie tai
įspėja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) nacionalinis
elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinys (CERT-LT) ir interneto vartotojus
prašo būti atsargius ir imtis priemonių.
Tarptautinės IT kompanijos „Cisco” vadovas Lietuvoje A. Jaruševičius
sako, kad per metus užkrečiama milijonai kompiuterių visame pasaulyje. Išpirkos reikalaujančių virusų atakų
padaugėjo 170 kartų per metus. Daugiausia atakų vis dar įvykdoma JAV, tačiau ir Europoje, taip pat ir Lietuvoje,
šie virusai sparčiai plinta. Apie 60
procentų atakų įvykdoma prieš pavienius vartotojus, likusios – prieš įmones.
Išpirkų reikalaujama vis didesnių.
Prieš porą metų už vieną užšifruotą
kompiuterį nusikaltėliai reikalaudavo
apie 300 eurų, o praėjusiais metais – jau
beveik 700 eurų. Išpirka yra tuo didesnė, kuo svarbesnę informaciją saugo mūsų kompiuteriai. Kartais organizacijos, net ir valstybinės, moka išpirkas, nes neturi kito kelio.

K

Buvo užpulti tokie gigantai kaip
„Netflix”, „Spotify” ir panašios kompanijos, sutrikdyta jų veikla. Sutrikdomos įmonių industrinės sistemos,
gydymo įstaigų informacinės sistemos, bankinės sistemos ar kita kritinė
infrastruktūra. Užvaldžius tokias sistemas gali sutrikti elektros ar vandens tiekimas, atsiskaitymai ar net
žūti žmonės. Manoma, kad virusų rinkoje per metus plaukioja apie milijardą eurų. Didelė dalis šių pinigų panaudojama kurti naujus, sudėtingesnius virusus. Kita dalis pinigų nugula
nusikaltėlių kišenėse.
Vienas iš pagrindinių dalykų, ką
gali padaryti įmonės, kad apsisaugotų,
yra personalo mokymas, aiškinimas,
kaip atpažinti galimai užkrėstą elektroninį laišką ar dokumentą. Taip pat
įmonėms labai svarbu turėti tinkamą
elektroninio pašto apsaugos sistemą,
kuri atpažintų virusus. Pavieniai vartotojai savo kompiuterių saugumą padidinti gali naudodami „OpenDNS”
paslaugą. Ji yra nemokama, – pataria
ekspertai.
RRT interneto vartotojams rekomenduoja atnaujinti savo „Windows”
operacinę sistemą iki naujausios versijos; senesnių „Windows” operacinių
sistemų („Windows XP”, „Windows 8”
ir „Windows Server 2003”), kuriems automatiniai atnaujinimai nebėra siunčiami, naudotojams būtina įdiegti specialią pataisą ir kt. Ekspertai taip pat
pataria svarbius duomenis kopijuoti ir
laikyti ne kompiuteryje, bet atskirose
laikmenose. Jeigu sistema jau pažeista, o atsarginių duomenų kopijų nėra,
prieš išvalant sistemą patariama išsaugoti apkrėstas bylas, nes ateityje
gali būti išleistas viešas raktas byloms atrakinti. Tokios garantijos vis
dėlto nėra, kaip ir nėra garantijos, jog
atgausite savo duomenis sumokėję išpirką.
Parengta pagal ELTA
ir kt. šaltinius
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■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) gegužės 21 d. 10 val. r.
per šv. Mišias švęsime šeštąjį Velykų sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Taip pat kiekvieną
gegužės sekmadienį 15 minučių prieš šv. Mišių pradžią kviečiame kartu sukalbėti Švč.
Mergelės Marijos litaniją.
■ Gegužės 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje, 5620
South Claremont Ave., Chicago, IL, kun.
Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias. Palaikykime tradiciją kartą per mėnesį susirinkti
pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje.
Po šv. Mišių – vaišės Jaunimo centro kavinėje. Maloniai kviečiame atvykti.
■ Gegužės 21 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Beverly Shores Lietuvių klubo valdyba
kviečia į metinį susirinkimą, kuris vyks po
1 val. lietuviškų Mišių Beverly Shores
Community House. Svarstysime klausimą
– ar statyti ,,Lituanicos” parke ženklą ,,Lituanica Park”. Gegužės 20 d., šeštadienį,
nuo 9 iki 11 val. r. kviečiame visus į talką
– tvarkyti parko. Susitinkame prie Dariaus
ir Girėno paminklo. Praneškite apie savo dalyvavimą klubo pirmininkei Rūtai Sidabrienei
tel. 219-512-3493 arba el. paštu: rutasida@hotmail.com, rsidabras@mccolly.com.
■ Birželio 2 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL) Kęstutis Nakas pristatys savo
knygą ,,Kaip Lietuva valdė pasaulį”. Susitikime dalyvaus grupė aktorių, kurie skaitys pjesės ištraukas. Pristatoma knyga – tai
keturių dalių pjesė apie Lietuvos istoriją. Kūrinyje susipina įvairūs žanrai: farsas, tragedija, groteskas, magiškasis realizmas,

,,pseudo klasika”. Veiksmas vyksta XIII–XV
a., tačiau kartais persikelia ir į XX a. Pjesės autorius į savo kūrinį įpina humoro, pop
kultūros elementų, žargono, anachronizmų.
■ Birželio 4 d., sekmadienį, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metinis suvažiavimas Pasaulio lietuvių centre Lemonte, ,,Egles Dance World” studijoje. 9 val. r. – šv.
Mišios Pal. J. Matulaičio misijoje. Registracija – 10 val. r., suvažiavimo pradžia –
10:30 val. r. Kviečiame dalyvauti.

Rašytoją, buvusią ,,Draugo” vyr. redaktorę,
dabartinę ,,Pensininko” redaktorę
Danutę Bindokienę

sveikindami jubiliejaus proga linkime dar daug kūrybingų, sveikų ir laimingų metų!
,,Draugo” leidėjai, redakcija ir administracija

■ Birželio 9 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks Anna Reich
fotografijų parodos atidarymas.
■ 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.
■ Birželio 16 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500S. Pulaski Rd., Chicago, IL) dainuos operos solistė Miglė Žaliukaitė (mezzo soprano),
skambins Eglė Perkumaitė. Jų koncertiniame
repertuare išgirsite lietuviškas dainas ir arijas, kurių didžioji dalis buvo atrastos archyvuose, pirmą kartą įdainuotos ir išleistos šio dueto kompaktiniame albume ,,Forgotten Lithuanian Songs and Arias”. Girdėsite B. Dvariono, V. Klovos, M. Petrausko, V. Banaičio bei daugelio kitų kompozitorių kūrinius.

Palaikykime lietuvius 11-ame šokių
parade New Yorke
Gegužės 20 d. pirmą kartą lietuvių tautinių šokių ansamblio ,,Tryptinis”
šokėjai dalyvaus New Yorko šokių parade! Visi norintys ir galintys kviečiami
prisijungti. ,,Tryptinis” išžygiuoja 1:24 val. p. p., 4:30 val. p. p. ,,Tryptinio”
šokėjai mokins visus lietuviškų tautinių šokių, 6 val. v. – ,,Tryptinio” merginų pasirodymas. Adresas: Tompkins Square Park, 500 E 9th St, New York,
NY 10014. Daugiau informacijos apie ,,Tryptinio” pasirodymą: rima.sekovaite@gmail.com. Informacija apie renginį: http://danceparade.org/; email:
rima.sekovaite@gmail.com)

Seniausias knygynas Lietuvoje!

Siunčiame knygas, suvenyrus,
dovanėles į visas pasaulio
šalis.

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

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

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

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

