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Popiežius Pranciškus susitiko su JAV prezidentu Donald Trump.

EPA-ELTA nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

Popiežius priėmė JAV prezidentą

P

opiežius Pranciškus gegužės 24-osios rytą Vatikane
per privačią audienciją priėmė JAV prezidentą Donald Trump. Abu jie popiežiaus privačioje bibliotekoje, dalyvaujant vertėjui, kalbėjosi apie 30 minučių. Po
to D. Trump pontifikui pristatė savo šeimą ir kitus delegacijos narius.
Popiežius Pranciškus audiencijos pabaigoje atrodė labiau atsipalaidavęs nei jos pradžioje. Apie pokalbių turi-

nį kol kas nepranešama. Po susitikimo Pranciškus ir D.
Trump pasikeitė dovanomis.
Prezidento sutuoktinė Melania Trump, kaip reikalauja Vatikano protokolas, vilkėjo kelius siekiančią juodą suknią, o plaukus buvo paslėpusi po juoda skarele.
Savo šviesius plaukus buvo pridengusi ir D. Trump dukra Ivanka. Abi damos popiežių pasveikino rankos pa– 3 psl.
spaudimu.

Tautinio kostiumo renesansas
– 3 psl.

Technologijų ir inovacijų festivalio „LOGIN” dalyviai su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite.
Martyno Ambrazo nuotr.

Vyšnių žydėjimas –
pudrinėje – 8 psl.

Virtualioji Lietuva – nauja tikrovė
Technologijų ir inovacijų renginyje – garsūs svečiai

L

ietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
atidarė technologijų ir inovacijų festivalį „LOGIN2017”. Vienuoliktą kartą vykstanti šventė šiemet
vyko Prezidentūros parke įsikūrusiame moderniausiame
Baltijos šalyse muziejuje – Valstybės pažinimo centre.
„LOGIN” – didžiausias technologijų ir inovacijų ren-

ginys Baltijos šalyse. Pradėjęs nuo 100 žmonių renginio
tinklaraštininkams, „LOGIN” šiandien tapo tarptautinio
lygio konferencija su beveik 7 tūkst. dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Į renginį, kuris kasmet sutraukia IT, rinkodaros, reklamos ir kitų sektorių specialistus, idėjų pasisemti atvyksta ir užsienio žvaigždžių.
– 14 psl.

Iš rojaus žemėje liko trys dalykai: žvaigždės, gėlės ir vaikai – Dante
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egaliu aklai pritarti draudiparduotuvėlę ir basieną, – vis dar pamams, kuriuos Lietuvai pridoru?
mesti nori valdančioji koalicija.
Jei jau norime išmokyti lietuvius
Jei pulsime žiūrėti, koks atstumas prisaikingai vartoti alkoholį (tas, kuris gavalo skirti vidurinę mokyklą nuo alaus
lėtų mus išmokyti saikingai svaigintis,
baro, jei imsime liniuotės pagalba skaibūtų vertas Nobelio premijos), siūlau
čiuoti centimetrus tarp rūkančiojo ir
mokytis saikingumo ir visur kitur. Patroleibusų stovėjimo aikštelės, – pravyzdžiui, delfi.lt tinklalapyje rašanGINTARAS VISOCKAS
pulsime.
čiam žurnalistui Rimvydui Valatkai,
Žmogus – išradinga būtybė. Jei
vienam iš tų, kurie šiandien aršiai
drausi, ras būdą apeiti. Jei labai griežpliekia valdančiuosius dėl alkoholitai drausi, – drastiškos pastangos viską kontroliuo- ir menas”, ir alkoholiu piktnaudžiavę kolegos žur- nių draudimų, derėtų pasiūlyti išmokt saikingiau kriti nusižengimų nesumažins. Net ir aršiausi ginčai, nalistai, su kuriais plušėjau „Valstiečių laikraštyje” tikuoti Prezidentę Dalią Grybauskaitę, surandant jos
iki kurios valandos vakaro gali būti parduodama deg- ar „Lietuvos aide”. Išliko tik tie, kurie tarė katego- veikloje ne vien neigiamų, bet ir prasmingų darbų.
tinė, ar gražu festivaliuose gurkšnoti alų, – nieko gero rišką „daugiau nė lašo”.
Štai neseniai Prezidentė buvo nuvykusi į Tailaną ir
Provincijoje – panaši situacija. Kadaise po Aly- Indoneziją. Perskaičius Prezidentės oficialiame pusneatneš. Pirmiausia derėtų rūpintis mūsų vidine kultūra. Nenoras girtuokliauti, nenoras rūkyti turi būti taus rajoną pažintinę ekskursiją apie alkoholio žalą lapyje skelbtus kelionių aprašymus akivaizdu, kodėl
mūsų mintyse, ir tada nereikės ypatingai griežtų bau- man surengė vienas labai inteligentiškas, šviesus ūki- šie vizitai – Lietuvai labai svarbūs. Bet ar lietuvišdžiamųjų bei civilinių kodeksų. Prisimenate garsiąją ninkas. Jis pasakojo: štai šiame miestelyje – nei muš- koje spaudoje matėte analitinių straipsnių, kurių audaktaro Preobraženskio frazę filme „Šuns širdis”, – tynių, nei gaisrų, nei automobilių avarijų. O štai gre- toriai džiaugtųsi diplomatine sėkme?
timame – ir žmoną papjovė, ir troba suliepsnojo, ir
„bėda ne unitazuose, o galvose”.
Lietuva galėtų išmokt saikingiau pataikauti
Bet lietuvio auklėjimas gyventi be žalingų įpro- vagystės. Ir tik todėl, kad vienoje gyvenvietėje vei- Lenkijai. Mūsų žurnalistai, įskaitant Edmundą Jačių – ilgas, sudėtingas procesas. Politikai neturi kada kia alkoholinių gėrimų parduotuvė, o kitoje tokios kilaitį, privalėtų saikingiau į savo laidas kviesti vien
laukti. Jiems reikalingi rezultatai čia ir dabar. Patekę parduotuvės nėra.
pataikavimo Varšuvai atstovus. Juk trys lenkiškos
Štai turėdamas mintyse tokius pavyzdžius ir abe- raidės, be kurių neva negali išgyventi Vilniaus ir Šalį valdžią jie karštligiškai skuba. Kadencija amžinai
netruks. Tad beskubėdami kvailioja, prasmingas ir joju, kad į sambūrį „Saikinga Lietuva” besiburian- čininkų rajonų lenkai, grasina mūsų abėcėlėje ir vigražias idėjas savo pačių rankomis skandindami per- tys televizijos, žurnalistikos, inteligentijos atstovai soje lietuvių kalboje sukelti rimtą chaosą. Negi pateklinių priemonių pelkėse. Ypač kvailai atrodo nuoširdžiai tiki tuo, ką sakė į koncertą susirinkusiai miršome posakį: „vienas grumstas apverčia vežimą”.
valdiškų įstaigų vadovų vaikščiojimai Vilniaus gat- miniai. Saikingas alkoholio vartojimas – pavojingas Bet visuomeniniame LRT dirbantis šmaikštusis E.
vėmis dalinant praeiviams informacinius lanksti- užsiėmimas (ypač pavojinga, kai silpnus alkoholinius Jakilaitis į laidą „Dėmesio centre” gegužės 9-ąją drįsnukus, esą negražu medikams į baltų chalatų kiše- gėrimus pradeda po truputį gurkšoti jauni žmo- ta pasikviesti tik pataikavimo Lenkijai šalininką Genes brukti „vokelius”. Tarsi Sveikatos apsaugos nės). Kiek tokių lietuvių, kurie moka protingai, diminą Kirkilą, ignoruodamas dešimtis žymių kalministras Aurelijus Veryga būtų nusileidęs iš Mė- gražiai, prasmingai gurkšnoti? Dažniausiai taip: bininkų bei mokslininkų, kurie įsitikinę: „šio polinulio – nežinotų, kodėl sergantys lietuviai, omeny- arba nė lašo, arba – iki žemės graibymo. Architektas tiko proteguojamas įstatymo projektas – valstybės išje turiu mus, prasčiokus, o ne žymius politikus, ak- Algirdas Kaušpėdas ir dainininkas Marijonas Mi- davystė”.
torius ar teisininkus, važiuodami į ligoninę „dėl šven- kutavičius mane tikriausiai kvailu palaikytų, jei raSocialdemokratai taip pat galėtų saikingiau
tos ramybės” dar pasiima ir „vokelį”. Tikrųjų svei- ginčiau juos stoti į organizaciją, kuri trokšta atsa- ginti savo narį Mindaugą Bastį, kuris, Valstybės saukatos apsaugos sistemos trūkumų ministras pašalinti kingai muštis gatvėje, atsakingai vogti, atsakingai gumo departamento (VSD) teigimu, sistemingai binegali jau vien dėl to, kad nei gražiuoju, nei piktuoju meluoti ar saikingai ir atsakingai ignoruoti eismo čiuliavosi su mums nepalankios Rusijos atstovais (ne
nesugrąžinsi Lietuvon į Vakarus pabėgusių mūsų taisykles. O štai saikingai vartoti alkoholį – įmano- tais, kurie neseniai buvo atvažiavę į Lietuvą ir krimedicinos specialistų, taigi nieko kito jam ir nebe- ma?
tikavo Kremlių). Bet saiko jausmas čia kaip tik ir praKai krepšininkai užsivelka marškinėlius, rek- rastas. Gina beveik visi, gina aršiai. Tarsi bičiulieka, tik apsimesti naivuoliu. Žiūrėk, kovodamas su
korupcija medicinos įstaigose dar uždraus Lietuvoje lamuojančius ne mūsų gatvėse įsikūrusias šviežiai liaujantis su Vladimiro Putino atstovais įmanoma išspaustų daržovių sulčių parduotuvėles ar sporto likti švariam. Tarsi nežinotume, kaip dirba Rusijos
gaminti vokus...
Tačiau neramina ir kitos pusės, keikiančios kiek- kompleksus su baseinais, o aludarius ir degtinda- slaptosios tarnybos.
vieną valdančiosios koalicijos pasiūlymą, laikysena. rius, – akių nebado? Kai intelektualams skirti žurŠioje istorijoje labiausiai nustebino Europos
Stebina surengto prie Seimo koncerto „Laisvė ro- nalai „Valstybė” ir „IQ”, besiskelbiantys esantys Lie- Sąjungos struktūrose dirbančio socialdemokrato
kenrolui” dalyvių kategoriškos kalbos. Pasirodo, jau tuvos sąžiningumo, padorumo ir principingumo Vytenio Andriukaičio bandymai šaipytis iš įtaribandoma kurti valdžios iniciatyvoms prieštarau- etalonais, reklamuoja alkoholinius gėrimus, – pa- mų „galimai kėlė grėsmę nacionaliniam saugujančią asociaciją „Saikinga Lietuva”. Remiantis doru? Ar trys alkoholinių gėrimų reklamos viename mui”.
oficialiais pranešimais, po „Saikingos Lietuvos” žurnalo numeryje ir nė vienos reklamos apie sulčių
Šaipytis taip pat reikia atsakingai, saikingai.
skėčiu buriasi „organizacijos, kurios netiki, kad alkoholizmas prasideda nuo pirmojo gurkšnio, ir
piktnaudžiavimui stato priešpriešiais saikingą vartojimą bei atsakingo alkoholio vartojimo kultūrą”.
Jos steigėjais greičiausiai taps Lietuvos festivalių alBirželio 15–18 dienomis Lietuvos Respublikos ambasada JAV rengia išvykstamąją konsulinę misijansas, Lietuvos barų ir kavinių asociacija, „Vyno
ją į Mexico miestą Jungtinėse Meksikos Valstijose.
dienos”, Lietuvos someljė asociacija...
Kas gi paneigs: saikingumas – puikus bruožas.
Pareiškėjų aptarnavimas vyks birželio 15 d., ketvirtadieninį, nuo 5 val. p. p. iki 8 val. v., birželio 16 ir 17 d., penktadienį ir šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p. Konsulinės paslaugos bus teikiamos LR garbės konsulato patalpose, esanSaikingumo jausmą privalu ugdyti nuo pat mažens
čiose adresu Av. Veracruz 62, Col. Roma Norte, México, 06700, Distrito Federal.
– šeimoje, vaikų darželyje, mokykloje, universitete.
Bet ar įmanomas būtent atsakingas alkoholio varKonsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažytojimas? Turiu konkrečių pavyzdžių, kaip tragiškai
mėjimų, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo,
konsulinės registracijos. Taip pat bus atliekami notariniai veiksmai ir priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos
iš gyvenimo iškeliaudavo mano pažįstami, turėję vilpilietybės.
ties, jog įmanoma išmokt kultūringai gurkšnoti
vyną. Dabar jau drąsiai galiu teigti: nuo mirties juos
Konsulinės misijos metu bus galima gauti liudijimus, patvirtinančius asmens gyvumą. Pensijas iš Lietuvos gaunantys
būtų išgelbėjęs tik kategoriškas alkoholio atsisaasmenys minėtus liudijimus turi pateikti ,,Sodrai” kiekvienų metų gale.
kymas į draudžiamų produktų sąrašą įrašant net šoUžsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į LR garbės konsulatą
koladinius saldainius su likeriu. Beje, netikėkite praMeksikoje tel. +52 (55) 5596-2945 bei el. paštu consul@consuladolituaniamex.org arba į LR ambasadą Washingtone
našais, kurie įrodinėja, esą alkoholis vienaip veikia
tel. 202-234-5860, papild. 127 arba rašyti el. paštu consul.us@urm.lt.
inteligentus, kitaip – aukštojo mokslo neturinčius.
URM info
Vienodai tragiškai krito ir saikingai gerti alkoholį
mokęsi, bet niekaip gerti atsakingai neišmokę rašytojai, su kuriais dirbau savaitraštyje „Literatūra
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Viską reikia daryti
saikingai

Mexico City (Meksikoje) bus teikiamos konsulinės paslaugos
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Muziejuose daugiausia yra sukaupta dzūkiškų moteriškų kostiumų, parodoje jų eksponuojama dvidešimt. Vyrai savo drabužių nesaugojo, todėl jų yra išlikę mažiau. Drabužiai buvo siuvami iš namie austų
audinių. XVIII a. pab. – XIX a. fabrikinių audinių kaime naudota palyginti
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
nedaug – pirktos tik šilkinės, vilnonės
skarelės ir skaros, šilkiniai ir brokatiniai kaspinai, karoliai, audiniai liemenėms – brokatas, aksomas, damastas, kašmyras ir kt.
Kiekvienos etnografinės srities
drabužiuose galima įžvelgti ypatumų, būdingų tik tam regionui. Kaip
sako parodos kuratorė, aukštaičių
rūbuose daug baltos spalvos. Tradicinis archajiškas moterų galvos apdangalas – baltas nuometas. Žemaičių
Paroda nėra atsitiktinė – šie metai
apranga pasižymi sodriais spalvų deyra paskelbti tautinio kostiumo meriniais, skarų gausa ir įvairumu. Vietais. Ir apskritai, galima sakyti, kad ši
nos seniausių – skersadryžės, austos
etnografijos sritis pastaruoju metu
ataudų ripsu ir dėvėtos XVIII a. –
atgimė. Kai kurie autoriai teigia, kad
XIX a. I pusėje. Dzūkių drabužiai
impulsą davė prezidentė Dalia Grymargesni nei kitose etnografinėse
bauskaitė, ypatingomis progomis dėsrityse. Kapsės ir zanavykės dabinovinti tautinį kostiumą. Klaipėdiškių
si spalvingomis kaišytinėmis pridrabužiais iškilmėse apsirengia ir
juostėmis, o marškinius gausiai siuKlaipėdai nuo 2008 m. atstovaujanti
vinėjo baltais siūlais kiauraraščiu.
Seimo narė Agnė Bilotaitė. Tautinių
Lietuvininkių drabužiams išskirtiraštų kaklaraištį visada rišasi pirnumą teikia spalvotieji siuvinėjimai,
masis atkurtos Lietuvos valstybės varinktinės daugiaraštės juostos ir prie
dovas Vytautas Landsbergis. Etnog- Radvilų rūmų muziejaus parodos „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai” reklaminė nuo- juosmens ryšimi delmonai. XIX a.
Tomo Kapočiaus nuotr.
rafinių detalių galima pamatyti val- trauka.
pab. lietuvių drabužiai ėmė keistis, ir
dančiosios partijos – Lietuvos valsmedžiagomis, ir sukirpimu artėdami
tiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo Ramūno Kar- jai, vis dažniau lietuviai pageidauja juo vilkėti ir dip- prie miesto mados, netekdami spalvingumo, prabauskio garderobe. O jo partijos planuose pastaruoju lomų įteikimo ceremonijoje, drąsesni jį renkasi net- rasdami sritinius savitumus. Tuo metu prasidėjęs
metu tautinio kostiumo temą bandoma vystyti ir gi vestuvėms, krikštynoms ar Pirmosios komunijos tautinis judėjimas paskatino domėjimąsi praeitimi,
valstybės mastu. Pvz., neseniai buvo pasirodžiusi R. šventei.
tradicijomis, o kartu – ir tautiniu kostiumu, kaip tauKarbauskio žinutė, kad visiems pradinių mokyklų
tinio tapatumo ženklu. Kaip matome iš istorinių nuoLietuviškas istorinis kostiumas
mokinukams valstybė padovanos po tautinį kostraukų, tautinius kostiumus dėvėjo žymiosios to meto
tiumą. Jau buvo pradėta
damos, tarp jų – ir prezidento žmona Sofija SmetoTaigi tokios parodos, kaip dabar nienė, nors pati buvo kilusi ne iš lietuvių, tik iš lietartis su garsiausiu Lietuvykstanti Vilniuje, Radvilų rūmuo- tuviams prijaučiančių bajorų. Sovietiniais metais
vos drabužių dizaineriu
se (tokia paroda veikė ir 2009 m.), tau- tautinių drabužių vilkėjimas ypatingomis progomis
Juozu Statkevičium (beje,
tiniam kostiumui yra gera reklama. kartais būdavo suvokiamas kaip savotiškas pasipastarosios jo drabužių koBeje, šalia pačių kostiumų, gulinčių priešinimas okupacijai.
lekcijos tema buvo kaimas,
ant manekenų, rodomi ir dailės pakuris ir išsaugojo lietuvišveikslai, kuriuose pavaizduoti tauką tautinį drabužį), kuris
Kur ir už kiek?
tiniu kostiumu dėvintys žmonės. Pabuvo sutikęs kurti vaikišrodoje rodomi lietuvių valstiečių
kų tautinių rūbelių modeĮdomu – ar eilinis mirtingasis Lietuvoje gali įsitradiciniai šventadieniniai XIX am- gyti tautinį kostiumą ir kur? Panaršius internetą galius. Bet ši idėja buvo gaužiaus vidurio – XX amžiaus pradžios lima įsitikinti, kad gali. Štai Kaune veikia salonas
siai kritikuota – kad todrabužiai. Parodos kuratorė D. Ber- „Rūta žalioji” (tel.: +370 650 68990; el. paštas: uabrukiais atsitiktiniais meilės
notaitė-Beliauskienė primena, kad tazalioji@gmail.com). Čia galima rasti ne tik tautietnografijai pasireiškimais
„Lietuvoje išskiriami penki etnog- nių drabužių, bet ir tautinių priedų bei tautinių sujaunimo lietuviškesnio nerafiniai regionai: Aukštaitija, Dzū- venyrų. Tautiniai kostiumai audžiami rankiniu
padarysi, – reikia sistemos
kija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji būdu, naudojant medines stakles. Panevėžyje veikia
ir viską daryti iš pradžių ir
Lietuva. Moters aprangą sudarė tos UAB „Pas Mariją” – (tel.: +37068242139, 8 45 445962; el.
nuosekliai, ir tautinio kospačios dalys: marškiniai, sijonas, p. sim@pasmarija.lt). Reklamoje sakoma, kad metiumo tema, atrodo, buvo
liemenė, prijuostė, juosta, galvos ap- džiagos audžiamos iš vilnos, medvilnės ir lino, naupadėta į stalčių. Tuomet
dangalas, apavas, šilti drabužiai. dojamasi istorine medžiaga ir konsultuojamasi su
prabilta apie privalomą etMoterų ir merginų drabužiai tokie Lietuvos liaudies kultūros centro specialistais.
nografijos mokymą mopatys, šeimos padėtį atskleidė tik
kyklose. Mano galva, čia
O kiek tautinis kostiumas kainuoja? Salonai kaigalvos apdangalas – moterys dėvėjo nų neskelbia, bet prieš keletą metų, kai dar mokėjome
jau rimčiau. Nė vienas etnografinio ansamblio da- Impulsą iš naujo pamilti tautinį kostiumą įvairias kepurėles, ryšėjo nuome- litais, žurnalistai rašė, kad įsigyti jį nėra pigu, molyvis, keletą metų praleidęs davė prezidentė Dalia Grybauskaitė, ypa- tus, merginos puošėsi gėlių vaini- teriškas tautinis kostiumas kainavo nuo 800 iki kechore, šokių ratelyje ar an- tingomis progomis dėvinti tautinį kostiu- kais, galionais, karūnėlėmis. Ir vie- lių tūkstančių litų. Girdėti, kad proginių drabužių
Prezidentūros archyvo nuotr. nos, ir kitos ryšėjo skareles. Įvairiuo- nuomos salonuose jį galima ir išsinuomoti. Stilistai
samblyje, gyvenime nepa- mą.
se etnografiniuose regionuose, taip sako, kad tautinis drabužis prilygsta vakarinei apsigailėjo, atvirkščiai – turi
galimybę savo sugebėjimu išsiskirti iš kitų, pasiro- pat mažesniuose teritoriniuose dariniuose, kaip an- rangai, taigi tikėkimės, kad iškilminguose rengitai parapijose, skyrėsi drabužių kirpimas, papuoši- niuose tautiškai apsirengusių žmonių pamatysime
dyti originalus, savitas, lietuvis.
Nors sovietiniai kultūrininkai bandė vaizduo- mas, audinių raštai, spalvų deriniai”.
vis dažniau.
ti, kad Lietuva yra lietuviška ir rengė dainų bei šokių šventes, meno kolektyvams siuvo tautinius drabužius, bet tai dažniausiai buvo atskirų entuziastų
„pramušti” dalykai ir giliai žmonių širdyse neišliko. Tai rodo tautinio drabužio dėvėjimo skirtumai
Lietuvoje ir Vakaruose. Nors dėl geležinės uždangos
Atkelta iš 1 psl.
nulemto uždarumo etnografinių dalykų pas mus liko
daugiau, bet tautinis kostiumas kasdieniame gyvePo audiencijos JAV prezidentas taip pat susitiko su Vanime ir šiandien yra retenybė. Taigi ir ta prasme mes
tikano Valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolin, dalyvauatsiliekame nuo vakariečių. Kai kurios šalys, pvz.,
jant ir sekretoriui santykiams su valstybėmis arkivysk. Paul
Norvegija, Nyderlandai, Estija, – turi gilias tautinio
Gallagher.
kostiumo dėvėjimo tradicijas. Turėti pagal autenD. Trump vizito Vatikane buvo laukiama su nekantrumu,
tišką modelį pasiūtą nacionalinį drabužį – save
nes JAV vadovo politika smarkiai skiriasi nuo Vatikano. Pirgerbiančio piliečio pareiga. Lietuvoje tautinius kosmiausiai migracijos ir aplinkosaugos temomis pontifikas attiumus buvo galima pamatyti tik liaudies dainų ir
stovauja visiškai kitokiai linijai nei respublikonas.
šokių ansamblių pasirodymuose. Dabar valstybinių
JAV prezidentas Donald Trump su žmošvenčių metu jau pasirodo ir lietuviškais rūbais apELTA na Melania.
EPA-ELTA nuotr.
sirengusių žmonių. Kaip sako tautinių rūbų siuvė

ėluojantis pavasaris Vilniuje pražydo tautinių kostiumų spalvomis
(beje, archeologas ir dailininkas
Tadas Daugirdas XX a. pradžioje sumąstęs mūsų Trispalvę, būtent tuo ir rėmėsi – lietuviško peizažo bei lietuviškų
tautinių rūbų spalvomis.) – Radvilų
rūmų muziejuje atidaryta paroda „Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai:
tekstilė, grafika, tapyba”, kurioje rodomi
86 kostiumai iš įvairių Lietuvos muziejų, taip pat ir iš išeivijoje, Kanadoje, tautinius kostiumus kūrusių Anastazijos ir
Antano Tamošaičių galerijos „Židinys” Vilniuje. Paroda veiks iki lapkričio 5 d., taigi visi išeiviai, kurie ruošiasi vasaros kelionei į Lietuvą, turės progos akis paganyti tautinių rūbų spalvose.

V

Tautinio kostiumo
renesansas

Popiežius priėmė JAV prezidentą

4

DRAUGAS

2017 GEGUŽėS 25, KETVIRTADIENIS

RY T YS

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

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

Connecticut „Berželis” ir „Tėvynės garsai”

Ilgas lietuvybės kelias:
ASTA NENORTIENĖ
Balandžio 29 dieną į Šv. Trejybės bažnyčios salę Hartford mieste, Connecticut valstijoje, rinkosi smagiai šurmuliuojantys švečiai. Pavasariškai papuošta salė, joje padengti stalai bei
smagi muzika nuteikė šventiškai. Čia susirinkti buvo dvi ypatingos progos:
„Tėvynės garsų” radijo valandėlė šventė savo gyvavimo 60-ies metų jubiliejų, o „Berželio” tautinių šokių grupė –
45-erių metų veiklos sukaktį.
akaro programa prasidėjo maršu, kurį dauguma žiūrovų tuoj
atpažino, nes tai buvo tas pats
maršas, kuriuo pradedama kiekviena
„Tėvynės garsų” radijo valandėlė.
Programos pranešėja Laima visus pasveikino sakydama: „Jūs girdite ‘Tėvynės garsų’ radijo programą, transliuojamą kiekvieną sekmadienį, FM
91.3 bangomis.”
Žiūrovai nesusilaikė neploję, nes
suprato, jog tą vakarą visi galės pasijausti tarsi gyvai kuriamos radijo valandėlės studijoje. Pirmoji lietuviška
radijo valandėlė Connecticute buvo
girdima nuo 1940-ųjų metų, bet ji nustojo veikti 1955-aisiais.
1957 metais buvo įkurta dabartinė
„Tėvynės garsų” radijo programa,
kuri gyvuoja jau 60 metų. Ši laida
gimė Juozo ir Albinos Belazarų namuose. Pirmas jos vedėjas buvo Valdas
Plečkaitis. 1958 metais programai vadovauti ėmėsi Jurgis Petkaitis, o 1960aisiais vadovavimą perėmė Algimantas Dragunevičius ir sėkmingai šį darbą dirbo 28-erius metus. Po jo lietuviškos radijo programos vairą 20-čiai
metų perėmė Alfonsas Dzikas. Nuo
2008 metų valandėlė gyvuoja jo žmonos
Dalios ir sūnaus Sauliaus Dzikų dėka.
Per 60 savo gyvavimo metų „Tėvynės
garsai” parengė per 3 000 laidų.
Vakaro metu po trumpo pristatymo scenoje pasirodė įdomus jaunų
menininkų duetas – Simona ir Dorsey
Minns. Ši muzikantų pora gyvena Bostone. Simona yra baigusi prestižinį
Berklee muzikos koledžą, jame įgijusi
šiuolaikinės kompozicijos ir prodiusavimo specialybę, o Dorsey šiame koledže įgijo trombono muzikanto ir filmų kūrėjo specialybes. Pora groja su
savo džiazo kvintetu, kuria individualius projektus ir jau porą metų iš eilės važiuoja į Lietuvą vykdyti Lietuvos
ambasados remiamo projekto – moko
kelių Lietuvos mokyklų moksleivius ir
mokytojus džiazo metodikos bei atlikimo.
Šis šeimyninis duetas įdomus tuo,
kad sugebėjo suderinti, rodos, sunkiai derančius tarpusavyje instrumentus – tromboną ir kankles. Šie du
instrumentai nuostabiai skambėjo
kartu su maloniu Simonos balsu. Jų repertuare gražiai susipynė ir lietuvių
liaudies, ir šiuolaikinės dainos.
Daug kas žino dainas „Tykus vakars be vėjo” ir „Šią naktelę per naktelę”, todėl pakviesti Simonos, galėjo
padainuot kartu. Dainuojant sutartinę

V

„Tėvynės garsų” radijo valandėlė pažymėjo savo veiklos 60-ies metų jubiliejų, o „Berželio” tautinių šokių grupė – 45-erių metų veiklos sukaktį.
„Tėvynės garsų” ir „Berželio” archyvo nuotraukos
„Turėja liepa” jaunoji menininkė irgi
kvietė visus jiems pritarti. Salėje abejingų tikrai neliko, nes dainos ne vienam širdį suvirpino, į malonius prisiminimus panardino ar į taktą kartu
palinguoti kvietė.
Toliau programoje susirinkusiųjų
širdis bandė suvirpinti ir „Berželis”,
tik ne dainomis, bet šokiais. Šokėjams
norėjosi pasidžiaugti ir pasirodyti,
kiek išmokta per 45-erius metus. Ši
grupė gimė Hartforde 1972 metais.
Pirmieji šokėjai buvo „Švyturio” lituanistinės mokyklos mokiniai.
„Berželį” įkūrė ir jam 36-erius
metus vadovavo Dalia Dzikienė, kuri
šokio meno mokėsi New Yorke pas
Jadvygą Matulaitienę. Nuo 2008 metų
vadovės vairą perėmė Klaipėdos universiteto absolventė Asta Nenortienė.
Per visus šiuos metus „Berželis” užaugino per 200 šokėjų, atšoko daugiau

nei 300 programų, dalyvavo jau 10-yje
lietuvių tautinių šokių švenčių Amerikoje ir Kanadoje.
1994 metais „Berželis” pirmą kartą po penkiasdešimties metų nuvyko į
laisvą Lietuvą dalyvauti Lietuvos dainų ir šokių šventėje. Išmokta irgi nemažai, nes per 45-erius gyvavimo metus šios grupės repertuare yra per 140
šokių. Aišku, šioje programoje mes
visų jų nepamatėme, bet buvo net keletas žiūrovų numylėtų, tokių kaip
„Mikita” ir „Malūnas”. Po šokėjų pasirodymų žiūrovų delnai nuo plojimų
net užkaito. Programa buvo nuotaikinga, ją dar labiau pagyvino juokingi vaidybiniai elementai.
Vakaro metu pynėsi dainos su šokiais, o tarp jų trumpi pristatymai
leido paklaidžioti šių dviejų jubiliatų
– radijo valandėlės bei šokių kolektyvo istorijų keliais. Buvo prisiminti

Simonos ir Dorsey Minns trombono ir kanklių duetas virpino susirinkusiųjų širdis.

tiek ,,Tėvynės garsų”, tiek „Berželio”
ilgamečiai vadovai. Kas norėjo prisiminti daugiau, ar geriau susipažinti su
šventės kaltininkais, galėjo paskaityti apie juos, peržiūrėti nuotraukas, iškabintas specialiai parengtame stende.
Pasibaigus meninei daliai, buvo
pristatyti „Berželio” šokėjai ir į sceną
pakviesti dabartiniai radijo valandėlės
darbuotojai. Šių gražių sukakčių proga visus pasveikino iš New Yorko atvykęs Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius. Taip pat sveikinimo žodžius tarė
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
Krašto valdybos pirmininkė Sigita
Šimkuvienė, JAV LB New Haven apylinkės iždininkas Tomas Plečkaitis ir
JAV LB Connecticut apygardos pirmininkė Diana Norkienė.
Po meninės programos svečių jau
laukė Erinos Balsienės vadovaujamos
komandos paruošta vakarienė. Žinoma, neapsieita be kavos, saldumynų,
tortų ir gerb. Liudžių dovanoto šakočio. Norintys galėjo įsigyti ir naminių
lietuviškų skanėstų, pagamintų „Linos
skanumynų”.
Nutilus šventiniam šurmuliui,
verta pagalvoti, koks ilgas kelias nueitas, kiek jėgų ir darbo įdėta, kad
čia, toli nuo Lietuvos, skambėtų lietuviškas žodis ir kad gyvuotų mūsų tautos tradicijos bei nebūtų pamiršti lietuvių liaudies šokiai. Norisi padėkoti
visiems, kurie tą kelią tiesė, jį puoselėjo ir iki šiol šį nelengvą darbą tęsia.
Be tų, kurie aukoja savo laiką ir energiją, rengdami ir įrašinėdami radijo
laidą, važiuodami ilgą kelią į šokių repeticijas ir visų, kurie klausosi ,,Tėvynės garsų” valandėlės, ateina į koncertus ir nuolat remia šią gražią lietuvišką veiklą, be jų pamažu nyktų
mūsų kalba ir tautos tradicijos. Norisi tikėti, kad kelionė, pradėta prieš
tiek daug metų, ir toliau bus graži, sėkiminga, prasminga ir dar ilga,
ilga.

„Neringos” stovykloje susitinka seni ir nauji draugai
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„Neringos” stovyklautojus sieja meilė Lietuvai, lietuvių kalbai, lietuviškoms tradicijoms bei papročiams.

JOLITA RINDZEVIČIŪTĖ-SEGUR
Praėjusiais metais vykusios lietuviškai
kalbančių šeimų stovyklos įspūdžiai
dar neišblėso ir jau su nekantrumu
laukiame šių metų stovyklos. Buvo labai smagu pamatyti senus draugus ir susipažinti su naujais. Pabuvus „Neringoje” visada apima jausmas, kad apsilankėme Lietuvoje. Visus stovyklautojus sieja didžiulė meilė Lietuvai, lietuvių kalbai, lietuviškoms tradicijoms bei
papročiams. Į šią stovyklą Vermonte susirenka lietuviai, gyvenantys įvairiose
valstijose ar net kitose šalyse.
raeitą vasarą, kai mūsų šeima ten
stovyklavo, į „Neringos” stovyklą atvyko šeimos iš Massachu-

P

setts, Connecticuto, New Jersey, New
Yorko, Maryland, Californijos valstijų
ir Kanados. Taipogi buvo smagu pabendrauti su stovyklautojais bei vadovais, atvykusiais iš Lietuvos. Per savaitę
stovykloje visi sugebėjome pasisemti
dvasinių jėgų, kurių užteko ilgam.
Lietuviškai kalbančių šeimų stovykloje jau stovyklavome dvejus metus
iš eilės ir drąsiai galiu pasakyti, kad
kiekvienais metais grįždavome į namus dvasiškai pakylėti bei pilni pasididžiavimo, kad esame lietuviai. Man
didžiausią įspūdį paliko žmonių, susirinkusių į šią stovyklą gerumas, draugiškumas ir paprastumas. Ši stovykla
dar labiau sutvirtino mano ir mano
vaikų meilę Lietuvai ir lietuviams.
Pasiklausius šokių šventės dalyvių
įspūdžių, pabendravus su seselėmis
Igne ir Laimute, pamačius, koks gražus

Per Mindaugo karūnavimo dieną Darija Giniūnaitė su grupe stovyklautojų nestokojo puikios nuotaikos. Mažieji stovyklautojai (iš k.): Monika Šermukšnytė, Aušra ir Lukas Kligys,
Audra ir Daiva Mills, Saulė Bernotaitė, Indraja Meižytė ir Ūla Gudmand.

Per rudens Derliaus šventę „Neringoje” gamintą baltą sūrį dalina Marytė Kriaučiūnas.
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Danos Vainauskienės nuotraukos

Per Jonines stovyklautojai išbando savo jėgas.
auga mūsų jaunimas, širdį užplūsta pasididžiavimo savo šaknimis jausmas.
Seselė Ignė šios stovyklos metu visiems pasakojo apie Gailestingumo
metus. Kasdien susirinkdavome koplytėlėje ir kartu sukalbėdavome vainikėlį bei pasimelsdavome už įvairias
mums svarbias intencijas.
Pernai stovykloje minėjome ir rudens šventes: Žolinę, Derliaus šventę ir
Visų Šventųjų bei Vėlinių dienas. Visi
tėveliai bei vaikai buvo įtraukti į švenčių organizavimą. Dėdė su dėdiene visus vaišino namine duona, sūriu bei
gira. Žaidėme įvairius žaidimus ir šokome šokius. Taipogi kiekvieno stovyklos namelio poilsiautojai turėjo
progą pademonstruoti savo vaizduotę
ir išmonę, kurdami skulptūras iš įvairiausių daržovių. Stovyklautojų entuziazmas buvo užkrečiantis. Nuoširdus
ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios
stovyklos organizavimo. Kiekvieną
rytą visi ant pievos susėdę smagiai
traukėme įvairias dainas. Į namus grįžę vaikai dar ilgai dainavo „Marš,

marš, kareivėliai” ir „Boružėlė septyntaškė”.
Nuostabiai praėjo ir labai gražiai
paruoštas talentų vakaras. Tąkart mus
nustebino Elsa, Ana ir Olafas. Mūsų
vaikučiai ir tėveliai tokie talentingi,
kad vieno vakaro nė neužteko visiems
parodyti savo sugebėjimų.
Paskutinį vakarą stovyklautojai
susirinko į Beržų šventovę paminėti
Visų Šventųjų ir Vėlinių šventės. Tiek
vaikai, tiek tėveliai galėjo ramiai pamąstyti apie visus jiems brangius žmones, jau iškeliavusius iš šio pasaulio, ir
padėti jų atminčiai degančią žvakutę,
taip pat prisiminti visus artimuosius
bei draugus, esančius šalia...
Tad jau su nekantrumu laukiame
šių metų šeimų stovyklos. Šeimų stovykla anglų kalba „Neringoje” šiemet
vyks birželio 24–29 dienomis, o lietuviškai kalbančių šeimų stovykla – liepos 2–8 dienomis.
Laukiame pasimatymo su senais
draugais, o taip pat tikimės susirasti
naujų. Iki greito susitikimo, „Neringa”!

Stovyklų diena prasideda ryto malda. Maldą veda šv. Petras – savanoris iš Lietuvos Gintas Petkevičius.
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SKAUT YBĖS KELIAS
Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

Kelias į šimtmetį

Skautai darbininkai.

.

Petras Remeikis su pagalbininkais iš Kanados.
Petro Remeikio nuotr.

Brolis Vytenis (k.) ir brolis Donatas veža rąstus į naująją laužavietę.
Vytenio Lietuvninko nuotr.

Ruošiamės X Tautinei stovyklai Rako miškuose
SESĖ AUŠRA

rijos valstijoje, 2018 m. sausio 2–12 d. ir
Rako stovykloje, Custer, Michigano
1918 metais lapkričio 1 d. Vytauto gim- valstijoje, 2018 m. liepos 29 – rugpjūčio
nazijoje, Vilniuje, Petras Jurgėla įsteigė 8 d.
Tautinių stovyklų ruoša jau sepirmąjį lietuvišką skautišką vienetą.
niai prasidėjo, darbai tebevyksta. ČiVienetas buvo mišrus: dešimt skautų ir
kagos lietuviai skautai stropiai ruošia
dvi skautės. Lapkričio 1 d. ir laikoma lie- Rako stovyklą ir jos miškus artėjančiai
tuviškos skautijos gimtadieniu. Kūrėsi Tautinei stovyklai. Yra rengiami darbo
daugiau draugovių, tuntų ir šis viene- savaitgaliai. Savanoriai aukoja savo
tas greitai išaugo. Tai vyko beveik prieš laisvą laiką ir važiuoja į Rako stovykšimtą metų. Lietuvių skautų sąjunga lą kirsti medžių, perstatyti virtuvės, tua(LSS) stipri ir šiandien. Ji ruošia jaunimą leto patalpų, tvarkyti, taisyti, dažyti.
Tvarkomi gražieji, žalieji miškai, kurie
būti savarankiškais, padėti artimui,
tarnaus ne tik mūsų svečiams, bet ir
mylėti Dievą ir Tėvynę, savo apylinkė- dar svarbiau – mūsų jaunimui, kuris
se tapti gerais visuomenininkais.
kas vasarą džiaugiasi smagiomis lietuviškomis, skautiškomis stovyklomis
metais LSS švęs šimtmečio tuose miškuose.
jubiliejų. Ruoša jau prasiPraėjusį savaitgalį, gegužės 19–21
dėjo. Šimtmečio metais vyks ir Tau- d., nemažas būrys savanorių, suvažiatinės stovyklos Australijoje, Lietuvoje vusių iš Kanados, Detroito ir Čikagos,
ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.
atidarė stovyklų sezoną. Jie tvarkė
Lietuvos skautija Tautinę stovyk- vandentiekį, kirto medžius, įrengė naulą „Laužų karta” ruošia 2018 m. liepos ją vėliavos pakėlimo aikštę Aušros Var14–22 d. Rumšiškėse.
tų pastovyklėje, naujas pastovykles.
LSS ruošia dvi Tautines stovyklas: Medžiai nemaži. Kai kurie siekia net 110
Australijoje, netoli Melbourno, Victo- pėdų aukščio. Dalis jų per praėjusių
metų didelę audrą, kuri
praūžė per Rako miškus,
nuvirto. Medžius reikėjo
supjaustyti. Rąstai buvo
panaudoti įrengiant naująją laužavietę, suolus, kad
skautai ir skautės prie
laužo galėtų atsisėsti. Darbas nelengvas, bet šis būrys skautų savanorių,
nors ir sunkiai dirbo, rado
laiko ir pasidžiaugti vienas kito draugija. Šios savaitės vadas buvo brolis
Donatas Ramanauskas, o
savanorius skaniai maitino sesė Renata Borucki
su pagalbininkais.
Oras nebuvo karštas,
vakare temperatūra siekė
tik 30 laipsnių F. Dienos
metu truputį palijo, buvo
išlindusi ir saulė, bet oras
mūsų savanoriams nesutrukdė.
Šis darbo savaitgalis –
Broliai atliko didelį darbą – nukirto medžius.
ne paskutinis. Tokių saVytenio Lietuvninko nuotr. vaitgalių šią vasarą bus ir

2018

daugiau.
Norintys prisidėti prie darbų Rake
prašomi kreiptis į brolį Donatą: donatasramanauskas@rocketmail.comKviečiami turintys visokių gabumų. Jei

negalite dalyvauti darbo savaitgaliuose, galite prisidėti kitais būdais, pvz., pinigine auka. Visą informaciją rasite stovyklos tinklalapyje: www.camprakas.org

Dainuokime vienu balsu!
Mieli sesės ir broliai,
ruošiantis X tautinei stovyklai kviečiame visus per ateinančius metus išmokti trisdešimt
dainų. Raginame dainavimo instruktorius pamokyti dainų, o laužavedžius prie laužo dainuoti tas dainas, kurios yra įtrauktos į repertuarą.
Taip pat galite mokytis ir savarankiškai: daugelis dainų turi nuorodas, kur būtų galima jų pasiklausyti, tačiau ne visos dainos jas turi. Tad prašome vadovų: nufilmuokite savo
skiltį, būrelį ar visą stovyklą dainuojant skautišką dainą, įkelkite į You Tube ir atsiųskite įrašo nuorodą, kad būtų galima pasidalinti su kitais.
Nuoroda dainoms: http://skautai.net/tautine-stovykla/stovyklos-dainos
Laukiame visų X tautinėje stovykloje! Budėkite!
Vyr. skautininkas, s. fil. Albertas J. Kerelis, Jr.
el. paštas: vyr.skautininkas@gmail.com

„Baltasis gandras”
kviečia visus Lietuvių skautų sąjungos narius – mažus ir didelius, tėvelius ir senelius liepos 15–29 dienomis kartu stovyklauti gražiuose Rako miškuose. Registracijos lapus bei kitą
informaciją rasite
tinklalapyje: www.camprakas.org.
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,,Windmills” tampa tradiciniu festivaliu
Šiemet jau antrąkart Baltimorės
Lietuvių namuose vyko tarptautinis
šokio festivalis ,,Windmills” – draugiškame rate smagiai trypė lietuviai,
rusai, estai, ukrainiečiai, vokiečiai ir
kitų tautybių šokėjai. Renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo, įdėtas
darbas pasiteisino su kaupu – šokėjų
pasirodymai vertė kilnotis net ir žiūrovų kojas, o šie negailėjo plojimų.
Buvo smalsu sužinoti, kaip kilo mintis
surengti šį festivalį, kokie planai ateičiai – apie tai kalbamės su šio festivalio sumanytoja, „Malūno” senjorų
grupės vadove Egle Baublyte-Noeth.
Egle, kaip gimė mintis surengti šią šaunią šventę?
Turime nuostabius Lietuvių namus Baltimorėje, didžiulę pokylių salę
su scena, kurią ne taip dažnai naudojame, o aš esu ,,Malūno” senjorų grupės šokių mokytoja. Pagalvojau – kodėl
gi nepasidalinus šia scena su kitomis
šokių grupėmis? Šią mintį puoselėjau
apie 2–3 metus, kol pagaliau 2016 m. balandį, prieš Baltimorėje vykusią Šiaurės Amerikos lietuvių XV šokių šventę, nusprendžiau įgyvendinti. Norėjosi kuo plačiau išpopuliarinti liaudišką
šokį ir pritraukti šokio mylėtojus į
Baltimorę.
Ar tikite, kad ,,Windmills” taps tradiciniu renginiu? Kas padeda rengti festivalį?
,,Windmills” jau tampa tradiciniu

Šoka ,,Malūno” senjorai.
renginiu, nes po pirmojo festivalio
praėjusiais metais ir šokėjai, ir žiūrovai prašė jį kartoti kasmet. Šių metų
festivalis, su minimalia reklama, pritraukė tris kartus daugiau žiūrovų, o
tai rodo, kad žmonėms reikalingi tokie
susibūrimai.
Pagrindiniai pagalbininkai yra
mano šokių grupės šokėjai ir draugai.

Eglės mama Ada Baublienė (k.) su ,,Malūno” senjorais Baltimorės lietuvių namuose 2016
m. rugsėjį.

Eglės Baublytės-Noeth archyvo nuotraukos
Šiais metais gavome JAV Lietuvių Bendruomenės finansinę paramą, kuri labai
padėjo ir paskatino tęsti tradicijas.
Papasakokite
apie save. Kada
pradėjote šokti?
Šokti pradėjau 1994 metais
Jurbarko šokių
ansamblyje „Mituva” pas savo
mamą, ansamblio įkūrėją Adą
Baublienę, kuri Eglė Baublytė-Noeth.
šokio meno pradėjo mokytis dar tremtyje Sibire, o grįžusi į Lietuvą visą savo gyvenimą darbavosi kultūros srityje. Per savo ilgus
darbo metus ji yra sukūrusi ne vieną
liaudišką šokį, subūrusi šokių ansamblius ir rengusi festivalius. Net ir
dabar, būdama garbaus amžiaus, ji
vis dar vadovauja šokių ansambliui
„Veliuonietis” ir jau 15-tą kartą rengia savo pradėtą festivalį „Veliuonos
kadrilis”. Neretai tėvų vystoma veikla vaikų visiškai nedomina. Ir aš nebuvau išimtis – šokti pradėjau tik
stipriai spaudžiama, nes tuo metu trūko grupėje vienos šokėjos. Nenoriai, bet
sutikau dalyvauti viename koncerte, tačiau netrukus taip „užsikrėčiau”, kad
grupę palikau tik po 5 metų, kai dėl darbo teko iškeliauti gyventi į Vilnių. Atvykusi į Baltimorę, prisijungiau prie
Ryčio Grybausko vadovaujamo „Malūno”, o po kelerių metų atsirado „Malūno” senjorų grupė, o tada – ir „Windmills”.

pės sudėtis labai įvairi. Pusė grupės atvažiuoja iš Washingtono, kita pusė – iš
Baltimorės, dalis šokėjų – ,,trečiabangiai”, dalis – ,,dipukai”, o trys iš jų atėjo į grupę su savo sutuoktiniais, kurie
yra nelietuviškos kilmės. Vieni grupėje šneka tik lietuviškai, kiti – tik angliškai, amžius svyruoja – nuo 40 iki 70.
Tikra įvairovės puokštė, o susitikę kitoje aplinkoje, šie žmonės galbūt nerastų tarpusavyje nieko bendro, tačiau meilė šokiui ir grupėje vyraujanti
draugiška nuotaika juos vienija.
Nukelta į 14 psl.

Vadovaujate ,,Malūno” senjorų grupei
– kaip sekasi, ar nesunku suburti žmones
šokti?
Suburti nelengva, tačiau tie, kurie
ateina, be svarbios priežasties grupės
nebepalieka.
Niekam ne paslaptis, kad žmones geriausiai suartina muzika ir šokis. ,,Malūno”
šokėjai turbūt irgi nėra išimtis?
Dabartinė ,,Malūno” senjorų gruVisoms grupėms po pasirodymo buvo įteikta po šakotį.

,,Kalinka”.
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„Uoga uoga”

o tokiu saldžiu pavadinimu slepiasi dvi natūralios kosmetikos
kompanijos įkūrėjos Jovita Vyšniauskienė ir Lena Sokolovska. „Uoga uoga” kosmetika – natūrali ir gaivi
kaip miško uoga. Merginoms nuo pat
pradžių buvo svarbu ne tik kosmetikos
efektyvumas, bet ir iš ko ta kosmetika
yra pagaminta. „Uoga uoga” glaudžiai
bendradarbiauja su griežčiausia Europoje natūralią ir ekologišką produkciją prižiūrinčia organizacija „Soil Association”. Ši kosmetikos kompanija
renkasi tik aukščiausios kokybės natūralius produktus – nerafinuotus, šaltai
spaustus aliejus, kosmetinius molius, lietuvišką medų ir vaistažoles, šviežias uogas, Baltijos jūros gintarą, ekologiškus
eterinius aliejus. „Uoga uoga” produkcija yra gaminama mažais kiekiais ir
taip yra garantuojamas jos šviežumas.
Jovita ir Lena yra šios kompanijos siela ir širdis. Joms yra svarbu, kad jų produktai natūraliai įsilietų į gamtą, gal
dėl to jų produkcija yra pakuojama į iš
antrinių žaliavų sukurtas pakuotes, o
pirkėjai skatinami atnešti jau sunaudotus indelius į parduotuvę ir gauti nuolaidą. „Uoga uoga” griežtai pasisako
prieš bet kokius bandymus su gyvūnais.
Savo kosmetikoje jos nenaudoja gyvulinės kilmės produktų, o kosmetikos šepetėliai yra pagaminti tik iš sintetinių
priemonių. Norėdamos pasidalinti savo
patirtimi ir idėjomis, Jovita ir Lena išleido knygą „Gaminame natūralią kosmetiką namuose su ‘Uoga uoga’”. Šioje knygoje merginos sudėjo savo žinias
ir atradimus bei receptus, kaip savimi
pasirūpinti namuose. 2015 metais „Uoga
uoga” gavo aukščiausią Europos natūralios kosmetikos standarto sertifikatą „Cosmos Natural”. Šis sertifikatas
reguliuoja visas žaliavas, bandymus su
gyvūnais, pakuotes bei natūralios kosmetikos gamybos procesą. Neseniai
„Uoga uoga” atidarė savo pirmąją parduotuvę. Dabar merginos svajoja apie
parduotuvių tinklą ir užkriauti visą pasaulį. Ir kodėl gi ne – Jovita ir Lena jau
įrodė, kad atkaklumo ir darbštumo
joms užtenka, o tokius žmones visą laiką lydi sėkmė ir pripažinimas.
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Jovita Vyšniauskienė (k.) ir Lena Sokolovska kosmetikos gamybos paslapčių sėmėsi Didžiojoje Britanijoje.
Lena Sokolovska maloniai sutiko
pabendrauti su mūsų laikraščio skaitytojus ir atskleisti šio kvapnaus verslo
subtilybes.

Natūralios kosmetikos kūrėjos įsitikinusios – ant veido tinka tik tai, kas ir į burną.

Natūralūs lūpų ir skruostų dažai ,,Švelni”.
Lenos ir Jovitos albumo bei ,,Uoga uoga” internetinio puslapio nuotraukos

Na, ar įmanoma atsispirti tokiems dušo želė pavadinimams – ,,Šok į vasarą!”, ,,Apvalus ir oranžinis. Kas?”…

Kada pradėjote domėtis natūralia kosmetika ir kas paskatino įkurti „Uogą uogą”?
Natūralia kosmetika pirmiausiai
susidomėjo mano verslo partnerė ir
draugė, antroji uoga – Jovita Vyšniauskienė. Ji iš Vilniaus išsikraustė
gyventi į gražų Dargužių kaimą ir ten
pati pradėjo auginti daržoves, domėtis
ekologišku ir natūraliu gyvenimo
būdu. Ji mane sudomino ir natūraliomis veido kaukėmis, nuo jų ir pradėjome.
Šviežias kaukes su uogomis ir moliais bei kitais ingredientais teigiamai įvertino mūsų mamos, draugės. Atsirado prašymų pagaminti ir joms.
Vieną vakarą pas Jovitą kaime vakarojome ir diskutavome, taip gimė
„Uoga uoga” idėja ir pavadinimas.
Jautėme, kad natūralios, kokybiškos ir
už prieinamą kainą kosmetikos reikia
ne tik mums, bet ir kitoms Lietuvos
moterims. Todėl išvykome į Didžiąją
Britaniją mokytis kosmetikos gamybos
paslapčių, taip pat ieškojome laboratorijos, kuri galėtų tvirtinti mūsų receptų saugumą.
Kaip priėjote prie natūralių grožio
priemonių?
Kai kurių kosmetikos priemonių
pagaminti visiškai natūralių ne visada įmanoma, ne visi sintetiniai dalykai
yra iš principo blogi, bet yra ir labai
blogų, kurių mes stengėmės atsisakyti – tai silikonai, konservantai, sintetiniai kvapai, dažai ir panašūs dalykai,
kurie įtariami esant toksiškais ir ilgai
naudojami galimai daro neigiamą poveikį sveikatai.
Kai kurie natūralūs produktai
savo veikimo principais nelabai skiriasi nuo sintetinių, todėl pereiti prie
jų yra paprasta, bet tokie dalykai kaip
šampūnai, dušo želė, reikalauja nusiteikimo ir naujo įpročio. Mes visada
siūlome žmogui pradėti keisti savo
gyvenimą palaipsniui. Mes irgi ne per
vieną dieną „išsivalėme” kosmetikos
lentynas. Jei viską imsiesi keisti staiga ir iš esmės, bus labai sunku, o jei natūralų gyvenimo būdą įsileisi palaipsniui, pamatysi, kad ilgainiui net
kitų naudojama sintetinė kosmetika
nemaloniai dirgina nosį, nes kvapas
per aitrus, nenatūralus ir panašiai.
Kas buvo sunkiausia pradedant tokį
unikalų verslą?
Sunkiausia buvo kalnas dokumentų, kuriuos reikėjo sutvarkyti ir
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Natūrali veido pudra su gintaru „Nemiegančioji gražuolė”.
gauti – čia techninė pusė. O emocinė
turbūt ta, kad aš pati, pavyzdžiui, išėjau
iš labai gerai apmokamo finansų analitikės darbo ir pradėjau, galima sakyti,
nuo nulio. Kartais gal pritrūkdavo ir
aplinkinių palaikymo, susidurdavome ir su skepticizmu. Bet mūsų draugystė ir tikėjimas bei viena kitos palaikymas ir mūsų nuostabūs klientai
visada buvo ir yra mūsų variklis.
Kuo „Uoga uoga” išsiskiria iš kitų natūraliomis grožio priemonėmis prekiaujančių kompanijų?
Čia turbūt klausimas mūsų klientams, aš galiu tik pasakyti, kuo mes norime būti išskirtiniai – mes skiriame
ypatingą dėmesį produkto istorijai, jo
pavadinimui, jo šūkiui, jo apipavidalinimui, kartais net eilėraščiai kuriami atskiram produktui. Taip pat laikomės principo maksimaliai, kiek tai
įmanoma, sudėtyje išnaudoti uogų teikiamas ypatingas savybes, kurios gali
pasitarnauti odai. O savo mineralinė-

Šampūnas „Bruknių kaspinas”.
je kosmetikoje naudojame Lietuvos
auksą – gintarą.
Kokie jūsų kuriamų grožio produktų pagrindiniai komponentai?
Ekologiški nerafinuoti aliejai, uogos – jų ekstraktai, gėlių vandenys, žolelės ir pačių gaminamos jų ištraukos,
moliai, gintaras.
Kaip jums pavyksta atlaikyti aršią
grožio pramonės konkurenciją?
Su konkurentais mes nekovojame, manome, kad visiems užteks vietos po saule. Energiją, kurią skirtume
perdėtai stebėdami konkurentus, mes
išnaudojame generuodami naujas idėjas, tobulindami esamus produktus.
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Natūralus šampūnas vaikams „Vėžliukas Koko”.

Kokius keliate kokybės reikalavimus
savo produkcijai? Ar atsižvelgiate į savo pirkėjų nuomonę bei kritiką?
Be abejo, tik aukščiausius! Kiekvienas mūsų produktas prieš patekdamas į rinką mūsų viso kolektyvo yra
daugybę kartų testuojamas. Turim
kalnus mėginių, kurių taip ir nepaleidome į rinką, nes vis turėjom jiems
priekaištų.
Į klientų nuomonę mes atsižvelgiame visada, gal ne visada iš karto galime sukurti tai, ko jie pageidauja, bet
labai stengiamės jų poreikius tenkinti.
Nuo ko reikėtų pradėti siekiant turėti
gražią ir spindinčią odą, tvirtus nagus bei
plaukus?
Graži oda ir plaukai yra kompleksinis dalykas, vien kosmetikos čia neužteks. Jei žmogus nesiskundžia jokiomis ligomis, hormonų pusiausvyros
sutrikimais, jo maisto racionas yra
visavertis, jis gerai miega ir per daug
nestresuoja – didžiąją
dalį jis jau atliko! Odą
svarbu gerai valyti, ypač
makiažą, dar svarbu gerai drėkinti ir maitinti.
Aš, žinoma, esu tik už
mineralinę dekoratyvinę kosmetiką, kurioje
nėra jokių silikonų, parabenų, tik natūraliai
trintas akmuo, titano
dioksidas ir panašūs natūralūs priedai, kurie nekemša porų, neveikia
toksiškai, saugo ir tausoja odą. Taip pat ir kalbant apie lūpų dažus,
blizgius, net jei negaminčiau pati natūralios
kosmetikos, pirkčiau tik
natūralią, nes nežinau,
kaip galima ryžtis ant
lūpų tepti sintetinius dažus, kurių dalį nuo lūpų
„nuvalgome”, o kita dalimi pavaišiname mylimus žmones ar net vaikus, kai juos pabučiuojame...
Plaukams patinka aliejinės kaukės
– tai yra faktas! Bet jas reikia daryti.
Bent kartą per savaitę ir turėti kantrybės bei nuoseklumo. Būtų gerai jas
šiek tiek pašildyti ir įtrynus į šaknis palaikyti bent 30 min. Patarimų yra daug,
neužtektų ir valandos visus išvardinti.

Vyriškas muilas „Bravo”.
Mes nuolat pildome savo asortimentą naujais produktais, atnaujiname senus, artimiausiuose planuose
– išsukami lūpų dažai ir blakstienų tušas. Ir labai laukiama naujiena – ypatinga ir prabangi linija brandžiai
odai!

mi įdomiais ir „skaniais” pavadinimais. Kaip
juos sugalvojate ir pritaikote savo grožio produktams?
Iš anksto jų negalvojame. Sukuriame produktą, o tada fantazuojame
dviese, pasitelkiame savo komandą.
Pavadinimai gimsta labai natūraliai, atsižvelgiant į produkto sudėtį, jo poveikį arba kam jis skirtas, arba koks oras
už lango, kokį filmą neseniai matėme
ar net kokia mėnulio fazė.

Kur būtų galima įsigyti „Uoga uoga”
grožio priemonių?
Lietuvoje turime nemažai preky-

Veido tonikas „Purkšt!”.

Veido kremas „Rožių žydėjimas”.

Kaip kilo mintis neapsiriboti vien tik
moteriška grožio linija, bet kurti vaikams bei
vyrams skirtas grožio bei higienos priemones?
Viskas kyla iš poreikio. Pačios turim vyrus, vaikus. Manome, kad natūrali kosmetika turėtų būti visos šeimos kasdienybė, o ne tik moterų privilegija. Ypač svarbu būti atidiems
renkantis produktus vaikams.

bos vietų – savo salelių, taip pat lentynų prekybos centruose. O užsienyje
reikėtų naudotis mūsų puslapiu
www.uogauoga.lt jis turi ir anglišką
versiją, skirtą užsienio rinkoms.

Kuo „Uoga uoga” kosmetikos bei grožio kompanija žada nustebinti ateityje? Kokie Jūsų artimiausi planai?

Ačiū Jums už pokalbį, na, o mes tikimės, kad „Uoga Uoga” produkcija atkeliaus ir į JAV ir mes taip pat turėsime galimybę gražintis jūsų kvapniomis
kosmetikos priemonėmis.

Kalbėjosi Loreta Steffens

Gal turite sukūrusios grožio receptą, kuriuo galėtumėte pasidalinti ir su mūsų
skaitytojais?
Mylėkite save ir naudokite natūralią kosmetiką!
Visi jūsų gaminami produktai pasižy-

Lena Sokolovska: Su konkurentais mes nekovojame – visiems užteks vietos po saule.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Gruzija prašo Lietuvos palaikymo
Vilnius (BNS) – Gruzijos prezidentas Georgijus Margvelašvilis paprašė Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės paramos, keliant Tbilisiui
svarbius klausimus šią savaitę Briuselyje vyksiančiame NATO viršūnių
susitikime.
„Pokalbis įvyko artėjant NATO
vadovų susitikimui, kuris bus rengiamas Briuselyje gegužės 25 dieną. Prezidentas G. Margvelašvilis paprašė
Lietuvos prezidentės paramos, keliant
Gruzijai svarbius klausimus būsimame susitikime”, – teigiama pranešime.
Pasak D. Grybauskaitės, NATO
yra labai svarbu išlaikyti atvirų durų
politiką, o narystės šioje organizacijoje
siekiančios Gruzija ir Ukraina nebūtų užmirštos tarptautinės bendruomenės.

Prezidentės teigimu, tiesioginę
karinę Rusijos agresiją patyrusi Gruzija visomis išgalėmis siekia kurti
saugią ateitį savo žmonėms, ginti ir apsaugoti savo suverenumą bei teritorinį vientisumą.
Dešimtajame paskutinio amžiaus
dešimtmetyje apie atsiskyrimą paskelbusią Abchaziją ir kitą atskilusį regioną – Pietų Osetiją – po 2008 metų
karo Rusija pripažino nepriklausomomis valstybėmis. Rusija nuolat laiko tūkstančius savo karių šio regiono
karinėse bazėse. Tarptautinė bendruomenė regionus laiko okupuotomis
Gruzijos teritorijomis.
2008 metais Bukarešto viršūnių
susitikime NATO paskelbė, kad Gruzija
taps NATO nare, tačiau artimiausiu
metu tokia galimybė atrodo miglotai.

Koreguos kreipimąsi dėl dvigubos pilietybės
Vilnius (BNS) – Projektas dėl
kreipimosi į Konstitucinį Teismą dvigubos pilietybės klausimu išimtas iš
darbotvarkės, nes bus koreguojamas.
„Nuspręsta pakoreguoti projektą, kad būtų pilniau atsakyta, kas yra
atskiras atvejis, ar tai susiję su faktu,
ar su asmeniu”, – sakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Seimui planuota pateikti projektą,
kuriuo siūloma prašyti Konstitucinio
Teismo išaiškinti 2006 metų nutarimą,
kad dvigubos pilietybės atvejai gali
būti tik labai reti, išimtiniai, o ne paplitęs reiškinys.
Naujame kreipimesi KT siūloma
klausti, ar reaguojant į pasikeitusias aplinkybes galima kitaip nei 2006 metų nutarime aiškinti Konstitucijos nuostatą,
kad „išskyrus įstatymo numatytus at-

skirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis”.
KT prašoma atsakyti, ar Seimas
gali nekeisdamas Konstitucijos Pilietybės įstatyme įtvirtinti teisinį reguliavimą, kad išvykę po 1990-ųjų į Europos Sąjungos ir NATO valstybes galėtų būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės piliečiais.
114 parlamentarų Seime yra registravę Pilietybės įstatymo pataisų
projektą, kuris leistų išsaugoti Lietuvos pilietybę asmenims, po nepriklausomybės atkūrimo išvykusiems į
Europos Sąjungos ir NATO šalis bei
įgijusiems šių šalių pilietybę.
Teikėjai tikisi, kad priėmus pataisas Konstitucinis Teismas jas įvertintų ir yra galimybė, kad keistų doktriną.

Nebeliks „amžinų” įmonių vadovų
Vilnius (Prezidentūros info) – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasirašė Valstybės ir
savivaldybės įmonių bei Akcinių bendrovių įstatymų pataisas, kurios prisidės prie viešojo sektoriaus valdymo
skaidrinimo ir amžinų vadovų tradicijos nutraukimo.
Įstatymo pataisomis įvedamos 5
metų kadencijos valstybės ir savivaldybių įmonių bei valstybės ir savivaldybių valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovams. Taip
pat nustatoma, kad tas pats žmogus negali eiti vienos įmonės vadovo pareigų daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Pataisos užtikrins ribotas vadovų
kadencijas kaip papildomą saugiklį
nuo korupcijos, neskaidraus ir neefektyvaus valdymo, paplitusio par-

tiečių ir giminaičių įdarbinimo.
Šiuo metu valstybė valdo 118 įmonių, savivaldybės – 271, daugelio jų vadovai metai iš metų nesikeičia, o kai
kurie direktoriauja dar nuo sovietmečio. Užsisėdėjimas postuose susijęs
ir su mažėjančiu įmonių efektyvumu
ir grąža valstybei. Pavyzdžiui, 2015
metais visų valstybės valdomų įmonių
kapitalo grąža siekė vos 4,4 proc., o savivaldybės įmonių buvo net ir neigiama – minus 0,42 proc.
Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad dauguma valstybės ir savivaldybių įmonių yra valdomos neefektyviai, didžioji dauguma jų nemoka dividendų ir pelno įmokų, net
trečdalis savivaldybės kontroliuojamų įmonių dirba nuostolingai.
Įstatymo pataisos įsigalios 2018
metų sausio 1 dieną.

Nežinia dėl Vilniaus oro uosto
Vilnius (BNS) – Sostinės viešbučių šeimininkai pyksta, kad mėnesį neveiksiantis Vilniaus oro uostas nepakankamai informavo užsienio rinkos
dalyvius apie planuojamą oro uosto rekonstrukciją.
„Kai žmonės ieško bilietų per paieškos sistemas internete, jie sulaukia
pranešimo, kad tokios galimybės nėra.
Jokios papildomos informacijos, jokių alternatyvių pasiūlymų, tarkime,
keliauti per Kauno oro uostą ar kitu
metu. Nepateikiama net informacija,
kodėl skrydžiai į Vilnių nevykdomi”,
– teigia verslininkai.
Vilniaus oro uosto kilimo-tūpimo

Trūksta informacijos, kad Vilniaus oro uostas 35 dienas neveiks.
Delfi.lt nuotr.
takas bus rekonstruojamas 35 dienas
– nuo liepos 14 iki rugpjūčio 18 dienos.
Daugelis skrydžių tuo metu bus perkelta į Kauną.

Teroro aktas D. Britanijoje
Manchesteris, Didžioji Britanija (BNS, „Draugo” info) – Anglijos
šiauriniame Manchesterio mieste gegužės 22 dienos vakarą per JAV popmuzikos žvaigždės Ariana Grande koncertą įvykdyto sprogdinimo aukų padaugėjo iki 22, o tarp žuvusiųjų tikriausiai yra numanomas sprogdintojas.
Naujausiais duomenimis 119 žmonių buvo sužeisti.
Manchesterio policijos vyriausiasis konsteblis Ian Hopkins sakė,
kad tyrėjai laikosi prielaidos, jog šį teroro išpuolį įvykdė vienas asmuo, kuris žuvo detonavęs sprogstamąjį užtaisą.
Vis dėlto policija aiškinasi, ar numanomas sprogdintojas turėjo kokių
nors bendrininkų.

I. Hopkins sakė, kad įtariamasis
detonavo savadarbį sprogstamąjį užtaisą, kai žmonės pasibaigus koncertui
pradėjo eiti iš arenos.
Atsakomybę už skerdynes prisiėmė „Islamo valstybė”.
Amerikiečių dainininkė Ariana
Grande po teroro akto per jos koncertą Manchesteryje nusprendė atšaukti
likusią savo gastrolių po Europą „Dangerous Woman” dalį, taip pat ir gegužės 28-ąją, Antverpene turėjusį įvykti
pasirodymą.
Po išpuolio A. Grande savo tviteryje parašė, kad yra „sugniuždyta ir labai nusiminusi”.
Be Didžiosios Britanijos, dainininkė turėjo koncertuoti Belgijoje,
Lenkijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje.

D. Trump prašė paneigti susitarimą su Rusija
Washingtonas (BNS) – Prezidentas Donaldas Trump kovo mėnesį dviejų žvalgybos vadovų prašė padėti atremti FTB tyrimą dėl galimų jo kampanijos sąsajų su Rusija, pirmadienį
rašė laikraštis „The Washington Post”.
Tai naujausias iš pranešimų, kuriuose sakoma, kad Baltieji rūmai galėjo siekti nuslopinti tyrimą dėl ryšių
su Rusija. „The Washington Post”
rašė, kad D. Trump ragino NSA vadovą Michael Rogers ir nacionalinės
žvalgybos direktorių Dan Coats viešai
paneigti bet kokius jo rinkimų kampanijos ir Rusijos slapto susimokymo įrodymus.
Remdamasis esamais ir buvusiais

žvalgybos pareigūnais, laikraštis rašė,
kad nei M. Rogers, nei D. Coats jo prašymo nepatenkino.
Prezidentas tokį prašymą pateikė
tuometiniam FTB direktoriui James
Comey atskleidus, kad jo agentūra
Rusijos kišimąsi į JAV rinkimus tiria
nuo 2016 metų liepos.
Praėjusią savaitę pranešta, jog D.
Trump ir patį J. Comey, per susitikimus ir pokalbius telefonu, spaudė atsitraukti su tyrimu.
Tačiau FTB direktorius, kurį D.
Trump prieš dvi savaites atleido, parengė detalius užrašus apie savo pokalbius su prezidentu, kurie buvo cituojami žiniasklaidos pranešimuose.

Kibernetinę ataką surengė Š. Korėjos programišiai
San Franciscas (BNS) – Labai tikėtina, kad su Šiaurės Korėja siejama
programišių grupuotė „Lazarus” yra
atsakinga už surengtą viruso „WannaCry” pasaulinę kibernetinę ataką,
pareiškė JAV kompiuterinio saugumo bendrovė „Symantec”.
Šiaurės Korėja įnirtingai neigia
pasirodžiusius pranešimus, kuriuose
Pchenjano režimas siejamas su virusu,
užblokavusiu šimtus tūkstančių kompiuterių, ir reikalaujančiu sumokėti išpirką bitkoinais, kad vartotojai atgautų prieigą prie savo rinkmenų.
„Symantec” nurodė, kad virusas
turėjo daug panašumų su ankstesnėmis „Lazarus” atakomis, įskaitant
2014-ųjų antpuolį prieš kino kompaniją
„Sony Pictures” ir didžiulio masto vagystę iš Bangladešo centrinio banko.
„Analizė... atskleidė reikšmingų
užpuolikų naudotų įrankių, technologijų ir infrastruktūros panašumų su
(ypatumais), pastebėtais per ankstesnes ‘Lazarus’ atakas, todėl labai tikėtina, kad ‘Lazarus’ buvo atsakingas už
‘WannaCry’ sklaidą”, – teigė „Symantec” ekspertai.
Iki 300 tūkst. įrenginių užkrėtusio
viruso „WannaCry” atakos aukų kompiuterių ekranuose įsižiebdavo pranešimas, reikalaujantis sumokėti tam
tikrą sumą bitkoinais, kad jie atgautų
prieigą prie savo duomenų.
„WannaCry” paveikė bankų, ligoninių, vyriausybinių institucijų
kompiuterines sistemas ir daugybę
kitų taikinių. Pasak ekspertų, atakos

Kibernetinės atakos braižas veda į Šiaurės Korėjos programišius. Kaspersky blog nuotr.
organizatoriai pasinaudojo bendrovės „Microsoft” senesnių operacinių
sistemų „Windows” žinomomis saugumo spragomis.
Pasak „Symantec” atstovų, nors
naujausios kibernetinės atakos yra
siejamos su „Lazarus” grupuote, „viruso ‘WannaCry’ atakos neturi valstybinio lygio kampanijos bruožų, bet
yra būdingos kibernetinių nusikaltėlių kampanijai”.
Seulo interneto saugumo kompanija „Hauri”, sukaupusi daugybę duomenų apie Pchenjano programišių
veiklą, pernai viešai perspėjo, kad
Šiaurės Korėja gali surengti kibernetinių atakų, panaudodama išpirkos
reikalaujančius virusus.
JAV, Rusijos ir Izraelio saugumo
ekspertai taip pat pranešė apie galimas
Šiaurės Korėjos sąsajas su naujausia
kibernetine ataka.

B. Obama su žmona atostogauja Italijoje
Siena (ELTA) – Buvęs JAV prezidentas Barack Obama su žmona Michelle šiuo metu atostogauja Italijos
Toskanos regione. Buvusi pirmoji JAV
pora apsistojo prabangiame name į pie-

tus nuo Sienos. Ji Toskanoje vieši nuo
gegužės 19 dienos.
B. Obama draugauja ir su buvusiu
Italijos premjeru Matteo Renzi, kilusiu
iš Florencijos.
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VERSLO N AUJIENOS
Kaip rašyti gyvenimo aprašymą?

Gyvenimo aprašymo nepataria rašyti atsainiai..

Bitkoinų kaina: 2.000 USD jau ne riba

RateMyPlacement nuotr.
Virtualiosios valiutos kursas kyla kaip ant mielių.

Gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae – CV) – vienas svarbiausių pirmųjų
žingsnių, ieškantiems darbo. Kaip jį
parašyti, jei neturi darbo patirties? Kokias savo savybes atskleisti potencialiam darbdaviui, o kokias geriau nutylėti? Kokią nuotrauką prisegti prie aprašymo?
-Online” marketingo vadovė Rita Karavaitienė per savo
karjerą perskaitė tūkstančius gyvenimo aprašymų ir dalijasi savo patirtimi.
Specialistė atskleidė, jog, prieš sėdant rašyti gyvenimo aprašymo, svarbiausia tiksliai suprasti, kokio darbo
ir kodėl ieškote. Tik žinodami, ką norite dirbti, galėsite darbdaviui įrodyti,
kodėl būtent jūs tam darbui esate tinkamas.
„Svarbiausia yra tikslas. Ieškoti bet kokio darbo ar „ko nors susijusio
su specialybe” neturėtų būti jūsų siekiamybė. Reikia žinoti, kokioje srityje
esate geriausias. Juk neužtenka vien
norėti būti balerina. Tam reikia turėti ir tinkamas savybes. Todėl turite tiksliai suvokti, kurioje srityje esate stiprūs, ką galite įmonei pasiūlyti. Tiesa,
galiu nuraminti – kai kurie net ir sulaukę 40-ies dar nežino savo tikrojo tikslo”, – sako R. Karavaitienė.
Lygiai taip pat svarbu atsakyti ir
į kitus konkrečius klausimus: per kiek
laiko ketinate susirasti darbą, kokias
priemones ir kanalus tam naudosite,
ką galite pasiūlyti darbdaviui, ko jums
trūksta, kad taptumėte geriausiu? R.
Karavaitienė tikina, jog nėra geriausios ar blogiausios gyvenimo aprašymo
formos.
Svarbiausia – išsiskirti. Tiesa, pagrindinę informaciją tinkamai pateikti
būtina visiems. Patariama ją vardyti
šia tvarka: kontaktinė informacija,
darbo patirtis, išsilavinimas, įgūdžiai,
asmeninės savybės ar pomėgiai.
Ką daryti, jei dar neturite darbo
patirties arba jos turite labai mažai? R.
Karavaitienė ramina – tokiu atveju
galite paminėti savo savanoriavimo
patirtį, atliktas praktikas, priklausomybę įvairioms organizacijoms. Lygiai

„

CV

taip pat gali praversti ir mokyklos ar
studijų laikais užsitarnauti pasiekimai
– dalyvavimas olimpiadose, aukštas
pažymių vidurkis, pagyrimai ir padėkos, veikla moksleivių ar studentų organizacijose.
Tiesa, jei darbinės patirties skiltyje
praverčia beveik viskas, gyvenimo aprašymų specialistė pataria nepersistengti skiltyje „Pomėgiai”.
Darbdaviui įdomu tik tai, kas pravers būsimame darbe, arba tie pomėgiai, kurie yra itin originalūs ir išskirtiniai. Skaitote knygas ir žiūrite filmus – tai daro kiekvienas. Nebent domitės tik tam tikros epochos kinematografija ar skaitote specifines knygas,
kuriose nagrinėjamas komandinis darbas.
Pasak R. Karavaitienės, peržiūrėdami savo gyvenimo aprašymą, užtikrinkite, kad informacija yra pateikiama suprantamai ir organizuotai. Persistengti nereikia – 1–2 gyvenimo aprašymo lapų pakanka.
Prie CV patariama prisegti ir savo
nuotrauką. Tiesa, atsirinkite teisingai.
Dokumentinė nuotrauka su šypsena
veide – pati tinkamiausia. Rimto darbdavio nesužavės kadrai iš paplūdimio,
draugų vakarėlio ar močiutės šiltnamio. Atidžiai peržvelkite ir savo kontaktinius duomenis. Elektroninis paštas, prasidedantis „pupa uoga” ar
„agentas 007”, beveik visada garantuoja nesėkmę. Geriau susikurkite
naują, kuriame dominuotų jūsų vardas
ir pavardė.
Lygiai taip pat atidžiai marketingo vadovė pataria pagalvoti ir apie
patį gyvenimo aprašymo siuntimo
darbdaviui procesą. CV dokumentas
turi būti tinkamai pavadintas. Nederėtų siųsti dokumentų, pavadintų
„CV”, „Mano CV”. Jie tik pasimes
tarp visų kitų. Čia taip pat labiausiai
tinka vardo ir pavardės derinys. Net jei
darbo skelbime neprašoma motyvacinio laiško, pasak profesionalės, siunčiant gyvenimo aprašymą bent keliais
sakiniais reikėtų paaiškinti darbdaviui, kodėl norite šio darbo ir kodėl būtent jūs esate jam tinkamas.
Ekonomika.lt

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų gegužės 24 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,63 €

Bitkoinų kaina „pramušė” 2.000
USD lygį ir šturmuoja naujas visų laikų aukštumas.
Gegužės 22 dieną 14.46 val. vienas
bitkoinas biržoje kainavo 2.106 USD,
nors dienos bėgyje jo kaina buvo pasiekusi ir 2.187 USD.
Nauji bitkoinų kainos rekordai
fiksuojami pasaulyje minint jau 7-ąją
Picos už bitkoinus dieną.
Vadinamoji „Bitcoin Pizza day”
pirmą kartą buvo paminėta, kai programuotojas Laszlo Hanyecz išleido
10.000 bitkoinų tam, kad įsigytų dvi
„Papa John” picas. Tai buvo pirmas
oficialus atsiskaitymas šia kriptovaliuta pasaulyje.
L. Hanyecz už picas tuomet mokėjo bitkoinais, „iškastais” jo paties
kompiuteriu, o vienas bitkoinas tuomet kainavo po 0,003 USD. Atsiskaitymas įvyko viename forume apie bitkoinus.
Jei tą 2010-ųjų gegužės 22-ąją bent
už 100 USD būtumėte įsigiję bitkoinų,

GoWin Casino nuotr.

šiuo metu valdytumėte 72,9 mln. USD
vertės bitkoinų.
Galima skaičiuoti ir kitaip – už 30
USD vertės picas 2010-aisiais išleisti
10.000 bitkoinų dabar būtų verti 21,8
mln. USD.
Analitikai pažymi, kad bitkoinų
vertę pastarosiomis dienomis augina
keletas faktorių:
• Japonijos priimti teisės aktai, leidžiantys priimti atsiskaitymus bitkoinais
• Donald Trump sukeltas politinis
neapibrėžtumas, kuris skatina į bitkoinus investuoti kaip į saugią turto
klasę
• Aprimusios diskusijos dėl galimybės bitkoinus suskirstyti į dvi atskiras valiutas
• Augantis bitkoinų pagimdytos
„blockchain” paplitimas pasaulyje
Per pastaruosius 12 mėn. bitkoinų
kaina jau pakilo daugiau nei 117 proc.
Paulius Čiulada „Verslo žinios”

Paskelbtos didžiausias algas
mokančios įmonės
Balandį Lietuvoje didžiausias atlyginimų vidurkis fiksuotas nekilnojamuoju turtu užsiimančioje įmonėje.
Į dešimtuką taip pat pateko kelios
Šiaulių darbovietės ir koncernas
„Achemos grupė”.
Naujausi duomenys rodo, kad didžiausias atlyginimų vidurkis balandį buvo Jonavos rajone registruotoje
nekilnojamuoju turtu užsiimančioje
įmonėje „Renerga-1”. Praėjusį mėnesį
trys jos darbuotojai vidutiniškai gavo
po 22 100,57 euro „iki mokesčių”.
Antroje vietoje balandį buvo Šiauliuose veikiantis ir konsultacijomis užsiimantis „Šiaulių plento investicijų
valdymas”, turintis dešimt darbuotojų. Jų vidutinis atlyginimas siekė 20
318,85 euro „iki mokesčių”.
Trečia vieta teko Vilniuje registruotai „DT Group A/S” atstovybei.
Medienos lentų supirkimu ir eksportu užsiimanti įmonė gegužę turėjo tik
du darbuotojus.
Balandį vidutinis atlyginimas „iki
mokesčių” „DT Group A/S” atstovybėje buvo 18 046,99 euro.
Tarp didžiausius vidutinius atlyginimus mokančių įmonių balandį
buvo ir „Roche Lietuva”, kuri mokėjo
12 640,62 euro. Tačiau tiek gavo tik pagal darbo sutartis dirbantys asmenys.
Pagal autorines ir kitos formos

darbo sutartis dirbantys asmenys „Roche Lietuva” balandį gavo 457,82 euro
per mėnesį „iki mokesčių”.
Didelis vidutinis atlyginimas balandį išmokėtas 41 darbuotoją turinčiame koncerne „Achemos grupė”.
Dirbantys pagal darbo sutartis ten
gavo 12 507,82 euro, o visi kiti – 10 770,84
euro „iki mokesčių”.
Šiauliuose NT vystymu užsiimanti „Minera” balandį savo šešiems
darbuotojams mokėjo vidutinį 12 315,78
euro atlyginimą.
Į didžiausių atlyginimų dešimtuką balandį pateko ir telekomunikacijų įmonė „Huawei Technologies (Vilnius)”. 23 jos darbuotojams išmokėtos
vidutinės 11 465,36 euro algos.
Su mediena dirbanti „Granorama” penkiems darbuotojams balandį
mokėjo vidutinį 8 788,79 euro atlyginimą. Didelėmis algomis praėjusį mėnesį pasižymėjo ir Šiaulių baldininkai
„Vibaltpega”. 46 darbuotojų įmonėje išmokėtas 8 265,06 euro vidutinis atlyginimas „iki mokesčių”.
Dešimtoje didžiausių vidutinį algų
vietoje balandį buvo didmenine vaistų ir trąšų prekyba užsiimanti
„Bayer”. 46 įmonės darbuotojai vidutiniškai gavo po 8 028,22 euro.
Delfi.lt
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Fizinio aktyvumo įtaka sveikatai (2)
GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

mėte visiškai išsekę. Paprastą ėjimą
gali paįvairinti skandinaviškas ėjimas, kuomet yra naudojamos lazdos.
Tokiu būdu raumenys dirba net 20
proc. daugiau.
Sergantiems hipertenzija tinka
ir bėgimas ristele, važiavimas dviračiu, plaukimas. Pratimai turi būti pakankamo intensyvumo, kad padažnėtų pulsas ir kvėpavimas.

Kaip jau rašėme ankstesniame numeryje (,,Draugas”, gegužės18 d.) fizinis aktyvumas yra labai svarbus stiprinant žmogaus
sveikatą, mažinant susirgimų riziką, ilgai išlaikant jaunatviškumą. Šiame straipsnyje supažindinsime, kaip fizinis aktyvumas mažina
riziką susirgti širdies kraujagyslių ligomis,
o susirgus – palengvina požymius, pagerina savijautą bei sumažina vaistų poreikį.

Kada treniruotę būtina
nutraukti?

Fizinis aktyvumas ir širdies ligos
Viena iš dažniausių ir pavojingiausių širdies ligų yra išeminė širdies
liga. Ji išsivysto, kai sumažėjus ar visai nutrūkus širdies vainikinių arterijų kraujotakai yra pažeidžiamas širdies raumuo. Svarbiausia ligos išsivystymo priežastis yra aterosklerozė,
kuomet arterijų sienelėse susidaro riebalų sankaupos (trombai), kurios siaurina arba užkemša arterijų spindį.
Mažas fizinis aktyvumas yra vie-

American Nordic Walking Association nuotr.
kartotino infarkto bei mirties riziką.
Reguliarus mankštinimasis mažina bendrojo cholesterolio, mažo tankio (,,blogojo”) cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje, didina didelio
tankio (,,gerojo”) cholesterolio kiekį,
gerina gliukozės apykaitą, teigiamai
veikia krešėjimo sistemą. Visa tai mažina riziką išsivystyti išeminei širdies ligai.

Kaip ir kiek judėti sergant
hipertenzija?

Einam pasivaikščioti?

nas iš svarbiausių išeminės ligos išsivystymo rizikos veiksnių. Daugiau
nei 70 proc. suaugusiųjų žmonių juda
nepakankamai. Technologinis progresas sudarė sąlygas mūsų raumenis
,,atleisti” nuo bet kokio darbo. Daugumoje profesijų vyrauja protinis darbas, stresinės situacijos, o fiziniam
aktyvumui visai nelieka laiko. Įrodyta, kad fiziškai neaktyvūs žmonės du
kartus dažniau serga širdies ligomis
bei daug dažniau nuo jų miršta. Mažai
judančiam žmogui sutrinka kraujospūdžio reguliacija, jis tunka, kraujyje
padaugėja riebalų, pakinta gliukozės
apykaita. Visa tai skatina aterosklerozės, o kartu ir išeminės širdies ligos
vystymąsi. Net ir vidutinio laipsnio aktyvumas gali apsaugoti nuo išeminės
ligos išsivystymo.
Minimalus fizinis aktyvumas, saugantis nuo išeminės širdies ligos išsivystymo, yra mažiausiai tris kartus
per savaitę 30 minučių aerobinių pratimų. Net po persirgto miokardo infarkto saikingas fizinis apkrovimas
pagerina bendrą būklę, sumažina pa-

Judėjimas padeda reguliuoti arterinį kraujospūdį, stiprina širdies
raumenį, didina koronarinių (vainikinių) arterijų spindį. Todėl, net ir sergant arterine hipertenzija (padidėjusiu
kraujospūdžiu), fizinis aktyvumas ne
tik nėra draudžiamas, bet ir būtinas.
Svarbu yra žinoti, kokius pratimus
galima atlikti, todėl būtina pasikonsultuoti su gydančiu gydytoju. Specialistų nuomone, kuo anksčiau pradedama aktyviai gyventi, tuo rezultatai būna geresni. Ypač geri rezultatai
stebimi, kai liga yra tik pradinėse stadijose ir organai nėra pažeisti.
Stipriai sportavusiems ir sužinojusiems, kad serga hipertenzija, visiškai nutraukti fizinės veiklos nesiūloma, tačiau ir intensyviai sportuoti
nerekomenduojama. Visais atvejais
būtina pasitarti su gydytoju ir vartoti
vaistus, jei jų buvo paskirta. Yra nustatyta, kad sergantiems hipertenzija
asmenims yra naudinga ir netgi siūloma 30 min. vidutinio sunkumo fizinės veiklos per dieną. Sveikiems žmonėms rekomenduojamas fizinis krūvis
30–45 min., 4–5 kartus per savaitę.
Paprasčiausias pratimas, kuris
yra visiems prieinamas ir nereikalaujantis ypatingo pasirengimo, yra ėjimas. Ėjimas treniruoja širdies ir kraujagyslių sistemą, stiprina ne tik skeleto, bet ir širdies raumenis, reguliuoja kraujospūdį, gerina plaučių ventiliaciją, aktyvina medžiagų apykaitą.

Viktoras Kuraitis, gyvenantis Mokena, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

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

Pasivaikščiojimas – fizinis pratimas,
kurį labai lengva pradėti. Tereikia tik
išeiti iš namų. Pasivaikščioti labai
naudinga prieš miegą ( likus iki miego 2–3 val.), nes tai ramina nervų sistemą, mažina įtampą, o stresas ir susijaudinimas, kaip žinoma, gali didinti
kraujo spaudimą.
Pasivaikščiojimas rekomenduojamas vyresnio amžiaus žmonėms,
taip pat tiems, kurie sveiksta po sunkios ligos. Lėtas ėjimas, kuris tinka visiems, yra tada, kai nueinama 60–90
žingsnių per minutę. Spartesnis ėjimas – 90–110 žingsnių. Dozuotas ėjimas – 110–140 žingsnių per minutę. Pagrindinė dozuoto ėjimo sąlyga – fizinio
krūvio sistemingas ir nuoseklus didinimas. Eiti reikia taip, kad ėjimo pabaigoje suprakaituotumėte, tačiau
jaustumėte malonumą, bet nebūtu-

Gydytojai primena požymius, kuriuos pajutus, fizinę veiklą reikėtų nutraukti ir kreiptis į gydytoją:
* jei fizinių pratimų metu ar tuoj
po jų pajutote skausmą už krūtinkaulio, kairėje rankoje, peties ir kaklo srityje;
* jei svaigsta galva ar jaučiate,
kad prarandate sąmonę;
* jei ir po nedidelio fizinio krūvio
atsiranda dusulys ar sutrinka širdies
ritmas.
Atsiminkite, kad nei vienas vaistas
negali pakeisti fizinio aktyvumo, bet
fizinis aktyvumas gali apsaugoti nuo
ligų išsivystymo, o taip pat sumažinti vaistų poreikį.
Išsaugoti sveikatą svarbu ne tik fizinis aktyvumas, bet ir taisyklinga laikysena. Kaip yra žinoma, gegužės
mėnuo yra paskelbtas ,,Nacionaliniu
taisyklingos laikysenos” mėnesiu.
Apie tai ir apie fizinio aktyvumo naudą kaulų ir raumenų sistemai skaitykite kituose laikraščio numeriuose.
Paruošta remiantis:
www.heart.lt, www.ligos.sveikas.lt,
www.4žingsniai.lt
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Te g y v u o j a
avoka da i!

vokadai – tie apgaulingai atrodantys vaisiai, primenantys daržovę –
dietologų yra vertinami. Jie ne tik skanūs, bet ir naudingi sveikatai.
Pirmiausia – dėl juose esančių polinesočiųjų riebalų rūgščių, kurios
mažina kraujo klampumą, krešėjimą, gerina kraujagyslių sienelių elastingumą. Vaisiuose esantis lecitinas reguliuoja medžiagų apykaitą, aktyvina smegenų ląstelių veiklą, valo kraujagyslių sieneles, saugo kepenis nuo riebalų kaupimosi. Taip pat vaisiuose yra baltymų, vitaminų A, C, riboflavino, niancino ir kt. naudingų medžiagų.

A
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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

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

Salotos su avokadais
Reikės:
1 avokado
1 pundelio mėgstamų šviežių
lapinių salotų
1 batono
1 česnako skiltelės
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
3,5 oz šoninės

Desertas su avokadais
Reikės:
2 avokadų
2 šaukštų skysto medaus
1 1/2 puodelio natūralaus jogurto (be priedų)
1 žaliosios citrinos
6 džiovintų slyvų, supjaustytų kubeliais
6 šviežių aviečių ar kitų uogų (papuošimui)
rozmarino šakelių (nebūtinai)
Išskobti sunokusius avokadus, minkštimą supjaustyti ir sutrinti. Įpilti
jogurtą ir gerai išplakti. Supilti medų ir viską išmaišyti.
Gautą mišinį supilti į taures, ant viršaus sudėti gražiai nuluptas žaliosios citrinos skilteles, pabarstyti džiovintų slyvų kubeliais ir papuošti šviežiomis avietėmis ar kitomis uogomis. Galima įsmeigti nedidelę šviežio rozmarino šakelę.
Skanaus!
Jūsų Indrė

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

Pasidalinkite nuomone

Uždarui:
5 šaukštų alyvuogių aliejaus
2 šaukštų vyno acto
jūros druskos
šviežiai maltų juodųjų pipirų
Nuplauti ir nusausinti salotų lapus,
sudėti į plastikinį indelį su dangčiu ir kelias valandas palaikyti šaldytuve.
Pradedant ruošti salotas įkaitinti orkaitę iki 190 C (375 F).
Batono plutą nupjaustyti, įtrinti batoną česnaku. Tuomet sulaužyti jį nedideliais gabalėliais, sudėti į skardą, pašlakstyti alyvuogių aliejumi ir kepti orkaitėje 8–10 minučių.
Šoninės gabalėlius apkepinti keptuvėje, kad susidarytų traški plėvelė, tuomet padėti ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų riebalai.
Salotų lapus suplėšyti ir sudėti į gilią salotinę. Avokadą perpjauti pusiau,
išimti kaulą. Arbatiniu šaukšteliu iš avokado minkštimo suformuoti nedidelius
kamuoliukus, sudėti juos ant salotų, ant viršaus užbarstyti keptos duonos gabalėlius ir skrudintą šoninę.
Paruošti uždarą: sumaišyti aliejų su actu, pridėti druskos, pipirų. Paruoštu
uždaru pašlakstyti salotas.

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

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
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Ambasadorius R. Kriščiūnas
lankėsi Ohio valstijoje
egužės 23 dieną Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos
Valstijose Rolandas Kriščiūnas Ohio valstijos verslininkams, mokslininkams ir gydymo įstaigų atstovams pristatė Lietuvos investicinę
aplinką, bendradarbiavimo galimybes prekybos, verslo, medicinos ir mokslo srityse.
„Norime matyti dar aktyvesnį Lietuvos ir JAV įmonių, mūsų šalių
medicinos ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą. Turime išnaudoti esamą
didelį bendradarbiavimo potencialą”, – sakė R. Kriščiūnas.
Susitikime su Cincinnati miesto „TriHealth” skubios medicinos pagalbos centro (TriHealth Western Ridge Free Standing Emergency Room)
vadovu Kurt Knochel ambasadorius pažymėjo sėkmingai vykstantį šio
centro ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bei Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos bendradarbiavimą. Trejų metų
bendradarbiavimo programa leidžia Lietuvos universitetų medicinos rezidentams stažuotis skubios medicinos pagalbos centruose JAV.
R. Kriščiūnas pažymėjo, kad Lietuvai yra įdomi JAV patirtis skubią
medicinos pagalbą suteikiant ne tik ligoninėse, bet ir tam numatytuose
pagalbos centruose.

G

Lenkų vaikų grupė ,,Krakowiaki”.

,,Windmills”
Atkelta iš 7 psl.

Lietuvos atstovai (iš d.): M. Gudynas, R. Kriščiūnas ir I. Bublienė susitikime su
„Kroger” vadovu Rodney McMullen (trečias iš k.) ir įmonės administracija.
URM info ir nuotr.

Cincinnati akių instituto viceprezidentas Don Holmes ambasadoriui
pristatė institute vykdomą gydymo, mokslinių ir medicininių tyrimų veiklą. Buvo aptartas galimas bendradarbiavimas informacinių technologijų
srityje, lazerių naudojimo operacijų metu bei kitos partnerystės galimybės.
Lankydamasis įmonėje „CTI Clinical trial and Consulting”, atliekančioje klinikinius tyrimus su naujai sukurtais vaistais, ambasadorius pristatė Lietuvos įmonių laimėjimus bei galimą bendradarbiavimą gyvybės
mokslų srityje.
Susitikime su JAV ir Europos komercijos rūmų Cincinnati padalinio
vadovybe ambasadorius pristatė Lietuvos investicinę aplinką, verslo galimybes, ypač daug dėmesio skyrė gyvybės mokslų sričiai.
R. Kriščiūnas taip pat susitiko su vienos didžiausių maisto produktų
tinklus valdančių įmonių „Kroger” vadovu Rodney McMullen ir įmonės
viceprezidentu Alex Tosolini. Susitikime buvo aptartos galimybės lietuviškiems maisto produktams patekti į šios įmonės maisto tinklą.
Cincinnati universitete ambasadorius skaitė viešą paskaitą apie
Lietuvos ir JAV partnerystę.
Ambasadorių vizito metu lydėjo Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas ir Lietuvos garbės generalinė konsulė Ohio valstijoje
Ingrida Bublienė.

Virtualioji Lietuva

D. Grybauskaitė ir Lietuvoje viešinti pasaulinės vertybinių popierių
biržos ,,Nasdaq” vadovė Adena Friedman. Martyno Ambrazo nuotr.

Kur teko koncertuoti su ,,Malūnu”? Kuris pasirodymas labiausiai įsiminė?
Kiekvienais metais koncertuojame
kasmetiniuose Baltimorės ir aplinkinių rajonų renginiuose, teko šokti Lietuvos ambasadoje, bet įsimintiniausia kol kas buvo XV Šiaurės Amerikos
šokių šventė, vykusi Balti morėje.
Mūsų grupei – tik 4 metai ir tai buvo
pats reikšmingiausias mūsų pasirodymas, nors nebuvo pats lengviausias.
Kadangi šventė vyko mūsų mieste,
visi šokėjai buvo aktyviai įsitraukę į savanorišką veiklą ruošti priemones ir
dekoracijas šventei. Pačios šventės
metu teko didelis krūvis lakstyti tarp
repeticijų arenoje ir Lietuvių namų,
kurie tuo metu sulaukė daug svečių.
Nekantraudami laukiame 2018 metų
dainų ir šokių šventės Lietuvoje, kur
būsime tik šokėjai.
Darbuojatės Baltimorės lietuvių namuose – kaip sekasi?
Baltimorės lietuvių namams jau
daugiau nei 100 metų. Per tą laiką
būta įvairių pakilimų ir nuosmukių.
Šiomis dienomis išgyvename tikrai
ne pačias blogiausias dienas – atliekami remontai, įdiegiamos naujos technologijos, vyksta lietuviški renginiai,
penktadieniais dirba lietuviško mais-

Atkelta iš 1 psl.
Pasak Prezidentės, ši konferencija geriausias įrodymas, kad Lietuva sėkmingai gali pirmauti idėjų, išradimų, technologijų pasaulyje.
Turime potencialo, talentų, infrastruktūrą,
kuria valstybė turi pasinaudoti ir įsitvirtinti
kaip technologijų centras regione. Ateitis priklauso inovatyviai, veržliai ir ambicingai Lietuvai.
„LOGIN” prasidėjo sesija „Lietuva
4.000.000!”. Jos metu buvo kalbama apie pasaulines visuomenių vystymosi tendencijas ir
tautinės tapatybės vietą globalizacijos procese.
Daug dėmesio šioje sesijoje skirta ir virtualiajai Lietuvai, kurios tikslas – telkti užsienyje gyvenančius lietuvius ir kurti skaitmeninę bendravimo platformą.
Pasak Prezidentės, technologijų pažanga pasaulį pavertė mažu, tačiau būtent technologijos
daugeliui padeda išlaikyti stiprų ryšį tiek su

to restoranas. Turime puikias virėjas,
atvykstančias net iš NJ ir Washingtono
gaminti lietuviškų patiekalų. Dėl finansinių galimybių negalime įgyvendinti savo planų taip sparčiai, kaip
norėtume, bet mažais žingsneliais judame į priekį. Bandysime išlaikyti šį
lietuvybės židinį ateinančioms kartoms dar vieną šimtmetį.
Ar pritartumėte teiginiui, kad svetur gyvendami lietuviai labiau puoselėja lietuviškumą, nei gyvendami tėvynėje?
Šis teiginys turbūt sulauktų daug
kritikos, nes skirtingai gali būti pritaikytas kiekvienam asmeniui. Dalyvavimą šokių grupėje Lietuvoje galėjau
priskirti daugiau sportiniam interesui,
tačiau išeivijoje pabudo tai, kas buvo
nesąmoningai skiepijama nuo mažens,
ir dabar visa mano veikla nukreipta lietuviškumo puoselėjimui. Tačiau pažįstu lietuviškų šeimų, kurios visiškai
nesirūpina atžalų lietuvišku auklėjimu, net ir išlaikant tokį elementarų dalyką kaip lietuvišką kalbą namuose, o
kultūriniai renginiai ar kokia lietuviška veikla jų visiškai nedomina.
Planai, svajonės?
Atvežti iš Lietuvos šokių grupę
,,Veliuonietis” ir kartu su ,,Malūno”
senjorais sušokti bendrą šokį ,,Windmills” festivalyje.
Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės Jūsų
darbuose!

Kalbino Loreta Timukienė

savo šalimi, tiek su kitais tautiečiais. Valstybės
vadovės teigimu, virtualioji Lietuva – tai nauja šio laikmečio tikrovė, suteikianti visiems
daug galimybių, kuriomis tiesiog būtina pasinaudoti.
Šiemet „LOGIN” gvildentos įvairios temos:
kibernetinis saugumas, socialinės medijos,
rinkodara, sveiko gyvenimo būdo propagavimas
skaitmeniniu būdu. Renginyje daug vietos
skirta virtualiajai realybei, dirbtiniam intelektui, čia dalyvavo ir vadinamasis „žmogus kiborgas” – specialiosiomis technologijomis savo
kūną papildęs ir bevielio ryšio bangas galintis
girdėti žmogus.
Šiemet konferencijoje pranešimus skaitė
„Nasdaq” generalinė direktorė Adena Adena
Friedman, kovos su narkotikų prekyba agentas,
įkūnytas viename žiūrimiausių pastarojo meto
serialo „Narcos” herojus Steve Murphy ir kiti.
ELTA
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Svarbu:
du nemokami įrankiai apsaugos nuo
išpirkos reikalaujančių kenkėjų
nformacinių technologijų
saugumo bendrovės ESET
specialistai pristatė du nemokamus įrankius, skirtus kovoti su naujausių išpirkos reikalaujančių kenkėjų atakomis,
įskaitant neseniai per pasaulį
nusiritusį „WannaCry” (WannaCryptor) ir garsųjį „Crysis”.
Įrankis „EternalBlue Vulnerability Checker” skirtas patikrinti „Windows” operacinę
sistemą, ar ji yra apsaugota nuo
„EternalBlue” pažeidžiamumo, kuriuo naudojosi visos kenkėjo „WannaCry”
atmainos. Šis pažeidžiamumas iki šiol yra naudojamas kitų virusų ir kriptovaliutos gavybos kenkėjų.
ESET saugumo sprendimai atpažįsta „EternalBlue” pažeidžiamumą
(CVE-2017-0144) nuo balandžio 25 d. – gerokai anksčiau, nei prasidėjo globali „WannaCry” ataka.
Antrasis nemokamas įrankis skirtas išpirkos reikalaujančio kenkėjo „Crysis” aukoms – padeda atgauti užšifruotas rinkmenas (angl. file), kurioms virusas prideda plėtinius .wallet ir .onion. Kenkėjas pasižymi tuo, kad naudoja itin stiprius šifravimo algoritmus ir gali užšifruoti rinkmenas stacionariuose,
nešiojamuosiuose bei tinkliniuose diskuose.
„Crysis” dažniausiai plinta kaip prisegta rinkmena šlamštlaiškiuose su
dvigubu rinkmenos plėtiniu – taip iš pažiūros paprastas dokumentas maskuoja
vykdomąją rinkmeną. Taip pat programišiai platina „Crysis” internetinėse
svetainėse, kaip legalių programėlių fiktyvią diegimo rinkmeną.

I

A†A
VYTAS PETRULIS
į Amžinybę iškeliavo 2017 m. gegužės 20 d. Heartland Rehabilitation Facility, West Bloomfield Hills, Michigan, sulaukęs 87
metų.
Amerikoje išgyveno 67 metus.
Velionis paliko sūnų Vytautą su žmona Laima; sūnų Saulių su
žmona Lori, anūkes Andrėją ir Amiliją; sūnų Algį su žmona Cathy; brolį Mindaugą su žmona Soraja; sūnėną Vytą Petrulį su šeima, dukterėčias Laurą Shatnoff ir Daivą McGinnis ir jų šeimas.
Baigęs Wayne State University, velionis 42 metus išdirbo ,,Fordo” automobilių dalių projektavimo skyriuje. Laisvalaikiu prisidėjo prie JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Michigano apygardos
veiklos, buvo išrinktas į JAV LB tarybą, priklausė Lietuvių fronto bičiuliams, buvo vienas iš Dainavos jaunimo stovyklos steigėjų ir ilgametis Globos komiteto vadovas, aktyvus JAV Lietuvių
respublikonų federacijos narys, ŠALFASS Golfo sekcijos narys ir
buvęs pirmininkas.
Aštuonerius metus pirmininkavo Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijos komitetui.
A. a. Vytas buvo pašarvotas RG & GR laidojimo namuose (15451
Farmington Road, Livonia, MI) gegužės 24 d., trečiadienį.
Gegužės 25 d., ketvirtadienį, nuo 9:30 val. ryto iki 10 val. ryto
Dievo Apvaizdos bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už jo sielą.
Po šv. Mišių a. a. Vytas bus palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, šalia žmonos a. a. Marijos.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Val. S. Bauza, tel. 313-554-1275

Abu nemokami įrankiai yra prieinami ESET svetainėje:
„EternalBlue Vulnerability —Checker”
https://help.eset.com/eset_tools/ESETEternalBlueChecker.exe
„Crysis” pažeistų failų dešifravimo įrankis —
https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis
/latest/esetcrysisdecryptor.exe
Bernardinai.lt

A†A
MEILUTĖ RULIS HORNAITĖ

Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas,
kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvairovė jus nustebins.

mirė 2017 m. gegužės 24 d., eidama 92-uosius metus.
Velionė gimė ir augo Kėdainių apskrityje, po Antrojo pasaulinio karo atsidūrė Čikagoje. Vėliau ilgą laiką gyveno Beverly Shores, Indianos valstijoje ir savo laiku buvo veikli Čikagos Lietuvių
Bendruomenės narė.
Atsisveikinimas su a. a. Meilute vyks gegužės 26 d. nuo 3 val.
p. p. iki 5 val. po pietų Geison Funeral Home, Michigan City, Indiana.

,,Žmogus nerašo knygos, kai jis ką nors žino. Jis rašo knygą grumdamasis
su kokiu nors klausimu”.
(Psichologas Rollo May)

Liūdi vyras Petras Rulis ir
sesuo Joana Krausas su šeima Australijoje

,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia

Ši mintis ir paskatino dr. kun. Antaną
Paškų parašyti knygą ,,Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę aplinką, šventovę, save”. Knygos dalys – ,,Mūsų amžiaus veidas”, ,,Krikščionis
šventovėje”, ,,Žvilgsnis į save” ir ,,Menkavertiškumo šalinimas”, – nors ir atskiros, bet
,,sukabintos” stipria grandine, kurios vardas – žmogus, jo pasaulėžiūrinis klimatas, jo
kolektyvinė ir individualioji savivertė, žmogaus sakralumo sfera (šventykla). Gvildenami klausimai yra aktualūs ir šiandien žiūrint
iš desakralizacijos (religinės, pagarbos žmogui ir Dievybei) perspektyvos. Kai kultūra
įspraudžiama į vieno matmens žmogiškosios
egzistencijos erdvę, tuomet pasaulyje ,,nebelieka nieko šventa”, pratarmėje teigia pats kn.
autorius.
Knygos ,,Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę aplinką, šventovę, save”
kaina – 8 dol.,

Prie kavos puodelio…
POKALBIS SU
LIETUVOS RESPUBLIKOS
Su Romu SakaGEnERALInIU KOnSULU
dolskiu
ČIKAGOJE Darius Kuolys
MARIJUMI GUDYnU
Asmeninio albumo nuotraukos

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”

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500
„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL.

Įėjimas – laisva auka.
Bus kavutė ir pyragėliai

Skaitykite
,,Draugą” greičiau! www.draugas.org
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■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) gegužės 28 d. 10 val. r.
šv. Mišiose švęsime septintąjį Velykų sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Taip pat kviečiame
visus atvykti 15 minučių prieš Mišių pradžią ir kartu sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją.
■ Mirusiųjų Atminimo dieną, gegužės
29-ąją, pirmadienį, kviečiame visus atvykti
į Šv. Kazimiero kapines, kur 10:30 val. r.
bus aukojamos šv. Mišios, prisimenant
amžinybėn iškeliavusius brangius artimuosius. Šv. Mišios bus aukojamos lauke
prie koplyčios. Giedos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos ir St. Mary Star of
the Sea bažnyčios choristai.
■ Kapų puošimo diena (Memorial Day) bus
minima gegužės 28 d., sekmadienį, 12 val.
Lietuvių tautinėse kapinėse. Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Girėno Post 271 nariai, šauliai, skautai ir kitos organizacijos.Kviečiame
visus lietuvius ir jų draugus dalyvauti šiose
apeigose, pasivaikščioti po gražias lietuviškas kapines, aplankyti artimųjų, draugų
bei žymių lietuvių amžino poilsio vietas.Lietuvių tautinės kapinės. Kapinių adresas
8201 S. Kean Ave., Justice, IL, tel. 708-4580638, tinklalapis www.lithnatcemetery.com.
■ 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. Visi kviečiami dalyvauti.
■ Birželio 9 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks Anna Reich
fotografijų parodos atidarymas.
■ Literatūrinis salonas Pen Parentis pristato
lietuvių kilmės rašytoją Gint Aras (Karolį Žukauską). Susitikimas vyks birželio 13 d. 7
val. v. Andaz Wall Street (įėjimas iš viešbučio
vestibiulio), 75 Wall Street (ties Water), New
York, NY. Pasiteirauti tel. 212-501-2031
arba el. paštu: info@penparentis.org.
■ 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.

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”)

