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Iš emigracijos grįžę lietuviai minėjo
organizacijos „Sugrįžus” dešimtmetį

LGUVO „Sugrįžus” prisistatė prezidentas Edmundas Atkočiūnas.

LINA VAITIEKŪNAITĖ

ŠIAME NUMERYJE:

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija
(LGUVO) „Sugrįžus”, šiais metais minėdama įkūrimo dešimtmetį, gegužės 31 d. sukvietė narius ir visus, kuriems aktuali iš emigracijos sugrįžtančiųjų tema. 2007 m. savo
veiklą pradėjusi kaip burianti sugrįžusius iš Amerikos,
šiandien organizacija atvira tautiečiams iš viso pasaulio.
ugrįžus” nariai sako, kad kiekvienas iš jų turi
savo istoriją, todėl visus sugrįžusius į tėvynę
skatina dalintis užsienyje įgyta patirtimi: „Mes
trumpiau ar ilgiau gyvenome užsienyje ir atsivežėm savo

S

„

viziją, tam tikrus tikslus, kurių norime siekti dėl Lietuvos – mes norime jai atiduoti save ir savo patirtį, pasiimti geriausia iš užsienio ir tai pritaikyti Lietuvoje.
Prieš dešimt metų ‘Sugrįžus’ susikūrė tam, kad padėtume vienas kitam. Dabar mes susitinkam ir bendraujam – esame tie žmonės, kurie kartu leidžia laiką. Pastebim, kad Lietuvoje dar trūksta bendruomeniškumo
ir buvimo kartu. Mūsų organizacijos vienas iš tikslų yra
susiburti į bendruomenę ir joje dalintis savo patirtimi”.
Pasak lietuvių, šiandien žmonių grįžimas yra individualus dalykas – galima gyventi užsienyje ir fiziškai nesugrįžti, bet tuo pačiu galima daug ką padaryti dėl
– 3 psl.
Lietuvos.

Vytauto K. Jonyno kūryba
Amerikoje – 8 psl.

Kun. Pranciškus su vaikais, priimančiais Pirmąją Komuniją.

Ilgas kelias į gimtuosius namus –
12 psl.

Jono Dunčios nuotr.

Povilo, Elizabeth, NJ parapiją skubančias šeimas, negalėjai nesidžiaugti pasiekimais. Po dvejų metų sunkaus ir intensyvaus darbo, bandant kuo geriau pažinti Kristų, kaip Dievą, draugą, mokytoją, globėją... Elizabeth apylinkių lietuviukai ir lietuvaitės skubėjo pirmą kartą savo gyvenime susitikti su Kristumi.
– 4 psl.

Pirmas susitikimas
Įsimintina diena vaikams ir jų tėveliams
ietuvių patarlė perspėja, kad „derliumi džiaugtis ir viščiukus skaičiuoti reikia rudenį”, bet stebint balandžio 30 dieną į lietuvišką Šv. Petro ir
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Kažkodėl žmonės, turintys gerą širdį, stengiasi tai nuo kitų nuslėpti – Gianni Rodari
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Gerti ar negerti, štai kur klausimas
Lietuvos Vyriausybei priėmus įstatymo pataisas, griežtai ribojančias
alkoholio vartojimą ir reklamą, Lietuvos visuomenė suskilo – vieni tuo
džiaugiasi ir sveikina, kiti atvirkščiai
– jaučiasi atsidūrę valdžios diktatūroje. Vieno iš pasipiktinusių –
verslininko Arūno Povilo Paliulio,
kaip iš jo kalbos supratome, gimusio ir augusio Amerikoje – nuomonę paskelbė „Respublikos” savaitraštis.
domu, kad pirmiausia redakcijos svečias lyg ir pritaria
Seimo daugumos nuogąstavimams – Lietuvoje alkoholio
vartojimo tradicijų negalima girti, jas reikia keisti. Štai ką jis
sako: „Alkoholizmas yra baisi, žlugdanti asmenybę
liga, griaunanti žmonių likimus, dėl to niekas nesiginčija. Niekas nesiginčija ir dėl to, kad girtavimas
yra per daug įsišaknijęs Lietuvoje. Tačiau aš Kaziuko
mugės neįsivaizduoju be bokalo alaus, aš be jo neįsivaizduoju krepšinio varžybų, ir iškilmingos vakarienės be šventinio tosto irgi neįsivaizduoju. Prisipažįstu, nors šiuo atžvilgiu esu nuodėmingas, bet
man ir mano žmonelei kyla instinktyvus pasipriešinimas užstalei, kur visą vakarą yra gurkšnojama,
arba dar geriau – aplink leidžiama taurelė ir raginama gerti. Tokiai tradicijai, kuri Lietuvoje gan
įprasta, nepritariu, mano akimis, tai prilygsta smurtui. Taip nebūdavo, nes ir mano tėvukai Amerikoje,
prisimenu, savaitgaliais susitikę su draugais, visi
kostiumuoti, su kaklaraiščiais, moterys – balinėmis
sukniomis, pasitenkindavo tik taurele kita, – jie šnekučiavosi, šoko pagal Dolskį ir Šabaniauską, ir visą
savaitę nekantriai laukdavo to momento”.

Į

Reikia gydyti priežastis
Bet tuojau pat svečias draudimais gerti pasipiktino: „Čia yra aukščiausias absurdo lygis, viduramžiško mąstymo pramaišiui su tarybiniu mentalitetu produktas, nors tokių nukrypimų esama ir
svetur. Pavyzdžiui, per pasaulio krepšinio čempionatą Las Palmas reikėjo žygiuoti vos ne kilometrą atsigerti alaus. Viena močiutė stebėjosi: pliažai pilni
grožybes demonstruojančių nudistų, gatvėse apstu
studentų, rūkančių kanapes, parkuose per daug nesislapstydami santykiauja homoseksualai, o čia
alaus gurkšnelio negalima išgerti. Jeigu alaus vartotojus turim atskirti ir aptverti, tai reikėtų atskirti ir aptverti rūkalius, nuteistuosius, narkomanus,
homoseksualus, leninistus, davatkėles ir taip toliau.
Kodėl gi ne? Juk nenorim, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai juos matytų ir mokytųsi iš jų... Jau nelabai
suprantu, kokiu laisvės, demokratijos ir pažangos keliu ‘valstiečiai’ (suprask – valdžia) ir jų šalininkai
mus veda. Kas įpareigojo už mus spręsti, kur galima
sėdėti ar stovėti, rūkyti ar gurkšnoti, kvėpuoti ar
knarkti?”
Į žurnalistės Danutės Šepetytės pasvarstymą: gal
valdžia nori padėti žmogui įgyti saiką? oponentas pareiškė: „Ji bando gydyti simptomus, o ne ligą. Prevencinis aspektas, jei neklystu, apskritai šiame va-
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suprasdami, kad jų vykdymas bus neįmanomas. Žinoma, kai kam tie draudimai sukrovė didžiulius turtus. Pavyzdžiui, mano senelis, 1921 m. Čikagos skerdykloje dirbęs po
14 ir 16 valandų, iš to uždarbio Lietuvoje tenusipirko plūgą ir du žemaitukus, o jo gudresnis pusbrolis, vežiojęs viskį iš Kanados į
Čikagą, per tą patį laiką susikrovė tiek pinigėlio, kad Vilkaviškio rajone įsigijo dvarą,
150 ha žemės ir bravorą priedo”.
Dėl alkoholio draudimų pasipiktinęs, kitoje vietoje oponentas tarsi pats siūlo draudimus: „Jei viskas vyks, kaip planuojama,
matysit, jei pavyktų įtvirtinti partnerystę, kitas žingsnis būtų įvaikinimo teisės homoseksualams svarstymas. Ar čia yra valstybės
prioritetinės kryptys – alkoholis, partnerystė ir kanapės? Šalis grėsmingai tuštėja, o
mūsų ministrai paknopstomis lekia į pabėlsveikata.lt nuotr. gėlių centrus – kad prikalbintų juos vykti į
Lietuvą. Ar matėt bent vieną ministrą oro
dinamajame negėrimo įstatyme yra nutylimas. Aš nouoste, bandantį aiškintis situaciją su išvykstanrėčiau pasakyti valdančiosios partijos ir koalicijos atčiais tautiečiais? Nebuvo paliepimo iš Briuselio?
stovams, gal geriau uždrauskit skurdą, uždrauskit
Kaip tiems ponams įkalti, kad mūsų žmonių gerovė
smurtą, uždrauskit bedarbystę, uždrauskit savižuturėtų būti pirmoje vietoje?”
dybes, uždrauskit emigraciją, korupciją, daugpatystę, neištikimybę ir tada kalbėkite, kaip mes turiIšeitis –
me gyventi, kur galim gurkšnoti, kur pasninkauti ir
alaus kelias
panašiai. Kada jie supras, kad be saiko girtaujama ir
smurtaujama dėl ekonominių priežasčių? ...Reikia suIr čia pašnekovas pateikia siūlymų: „Kodėl Lieprast, iš ko atsirado šitos bėdos, ir bandyti naikinti
tuva, tarkim, negalėtų pasinaudoti pasaulio patirtimi
jų priežastis. Tik tada pastangos mažinti skurdą,
ir organizuoti alaus kelio po Pasvalio, Biržų aludasmurtą ir savižudybes galėtų būti efektyvios. Gailirius, praturtinusi ši kelią liaudies muzika ir dainomės, kad mūsų žmonės emigruoja, bet reikia suprast
mis? Užsieniečiams patinka mūsų tautiniai šokiai,
kodėl. Jie išvyksta ne todėl, kad nemyli šeimos, kaijiems patinka alus, paklausti neretai sako: čia gramynų, lietuviškos žemės, Lietuvos visuomenės, Lieži gamta, gražios merginos ir ypač skanus mažų bratuvos kultūros, – jie išvyksta dėl nevilties, dėl pervorėlių alus. Pažįstu kanadiečių ir Naujosios Zespektyvos neturėjimo. Žmonės turi talento, noro
landijos gyventojų, kurie keliauja į kitas šalis turėdirbt, turi sugebėjimų, turi išmintingumo, ir jie
dami tikslą – paragauti ten gaminamo alaus. Įvavisą tą gerą išveža į Angliją, Airiją, Norvegiją ir Amežiuojant į Wisconsino valstiją jums duos tris žemėriką, nes čia jaučiasi nereikalingi... Jei mūsų ponai
lapius – kelių, sūrių ir smulkių alaus daryklų, siūir ponaitės iš valdančiosios koalicijos nori kovot prieš
lydami jas aplankyti, tačiau primygtinai prašydami
alkoholizmą ir smurtą, ir emigraciją, tegu visų pirvairuotojų neragauti (beje, gresia baudžiamoji atma sugalvoja planą dėl įsidarbinimo ir užimtumo. Kosakomybė ne tik ragavusiam vairuotojui, bet ir jį vaidėl nesukūrus jiems darbo vietų ir neleidus uždirbt
šinusiam žmogui)... Kodėl mūsų politikai taip mažai
vieną kitą kapeiką nekertant sienų?”
kalba apie pramonę, prekybą, kodėl, jei neišmano,
nesitaria su bankininkais, pramonininkais, versliAr išgyventų vokiečiai
ninkais, kaip kelti Lietuvos ūkį?”
be „Oktoberfest”
Draudimų priešininkui nepatinka ir specializuotų alkoholio parduotuvių idėja: „Įsivaizduokit,
Draudimų priešininkas pateikia vokiečių pakas pas mus spręs, kam teks specializuotis į tokias
vyzdį: „Įsivaizduokit, kas būtų, jei Bavarijos valdžia
parduotuves ir kas jose kainas nustatys? Karbausužgintų ‘Oktoberfest’ festivalį, kurį kasmet aplanko
kis? Esu kategoriškai prieš monopolijas. Europos oro
apie šeši milijonai lankytojų, ar kas uždraustų vyną
uostų ‘Duty Free’ parduotuvės jau tapo magnato HeiParyžiaus Eliziejaus laukuose, – kiltų revoliucija. Alnemano monopolija; jis parduoda ten ir svaigalus, ir
koholio vartojimo tradicijos siekia giliausius amžius
kosmetiką, kitas prekes pora centų pigiau nei parnuo graikų ir romėnų laikų, jos yra tapusios neatsieduotuvių kainomis ir kraunasi didžiulius pelnus.
jama kultūros paveldo dalimi, ir pragmatiškos valsKlausėte kada savęs, kodėl beveik visuose oro uostybės jomis naudojasi savo iždui papildyti. Tiesa, istuose nebeliko geriamojo vandens kranelio, – kad jūs
torijoje būta prohibicijos – turiu omenyje 1920–1933
už du eurus nusipirktumėt pusę litro vandens... O dėl
m. Jungtinėse Amerikos Valstijose galiojusį draudimą
alkoholio prieinamumo ribojimo – pirmiausia tai
gaminti ir pardavinėti alkoholį. Dėl to alkoholio
švietimo, kultūros, alternatyvų klausimas. Veikspramonė susitraukė 90 proc., bet vartojimas – tik 30
mingiau lavinti, šviesti, kultūrinti ir siūlyti užimproc. (kas žino, kiek iš tikrųjų). 1933-iaisiais JAV
tumo programas. Sportas ir jo pramogos – puikus daKongresas atšaukė draudimą, supratęs ne tik tai, kad
lykas, neleidžia nuobodžiauti ir iš dyko buvimo iššitas įstatymas neveiksmingas, kenkia valstybės augėrinėti”.
toritetui ir biudžetui, bet ir pagimdė Al Capone
(mafiją), ir nuo tų laikų neleidžia panašių įstatymų,
Parengė A. Š.
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Šventę vainikavo vaišės.
Sigitos Karaliūtės-Kubilienės ir Alvydo Stričkos nuotraukos
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Susitikime – LGUVO prezidentas E. Atkočiūnas (k.), valdybos narys T. Kubilius, rašytojas
A. Užkalnis, Amerikos lietuvis D. Udrys ir prof. D. Matulis.

Iš emigracijos grįžę lietuviai minėjo organizacijos „Sugrįžus”dešimtmetį
Atkelta iš 1 psl.

Grįžta dėl įvairių priežasčių
LGUVO prezidentas Edmundas Atkočiūnas,
svečiams pristatydamas organizaciją ir jos narius,
sakė, kad žmonės į Lietuvą sugrįžta dėl labai įvairių
priežasčių. „Paklausus, kodėl kiti negrįžta, vėl galime
atsakyti, kad lemia moralinės, psichologinės, ekonominės ar kitos priežastys. Mes esame pilietiški ir
grįžę savo įgytą praktiką stengiamės pritaikyti Lietuvoje, o kartu dalyvaujam įvairiose visuomeninėse akcijose, organizuojam kultūrinio gyvenimo vakarus. Visuomet tarp mūsų yra gera atmosfera, susirinkę geri žmonės ir džiaugiamės, kad pritraukiam
įvairių žmonių. Mes laukiam kiekvieno, sugrįžtančio iš užsienio”.
Organizacijos vadovas, dėkodamas atėjusiems,
kartu pasveikino ir padėką išreiškė vienam iš organizacijos įkūrėjų – Mindaugui Kazlauskui, kuris
dar būdamas Čikagoje sugalvojo, kad sugrįžę lietuviai turėtų tradiciją susiburti. Grįžęs jis taip ir padarė: „Palikdami Lietuvą mes labai nutrūkom nuo
savo vaikystės draugų. Susitinkam, bet nebėra tokių
ryšių, kokie yra tarp mūsų ‘sugrįžėlių’ – mes turim
šito gyvenimo patirtį ir mes lengviau ja dalinamės
vienas su kitu”.
Vienas iš organizacijos įkūrėjų biochemikas
prof. Daumantas Matulis, žinių ir patirties sėmęsis
JAV, prisimindamas pirmuosius „Sugrįžus” gyvavimo metus, kalbėjo: „Iš pradžių svarstėm, kas turėtų
veikti – organizacija ar klubas. Kodėl svarstėm? Todėl, kad organizacija žmones gali atstumti, nes, atrodo, kad ji veikia labai oficialiai. Tačiau mes ją kūrėm nesiekdami jokios naudos – tik džiaugėmės, jei
prie jos kas nors prisijungdavo ir bendraudavo.
Yra žmonių, kurie ateina į šią organizaciją, apsižvalgo ir po kurio laiko dingsta. Tačiau džiaugiuosi, kad yra žmonių branduolys, kuris daug ką joje
koordinuoja ir dėl jos dirba”.
„Jeigu norime kažką atnešti į savo šalį, jeigu norime padėti jai augti ir pasiekti tokį valstybės lygį,
kur mums teko gyventi užsienyje, mes sugrįžę turime
jai padėti. Juo labiau, čia yra puiki vieta ir kūrybai,
ir gyvenimui. Aš labai norėčiau, kad kitą LGUVO
šventę dar po dešimties metų organizuotų kiti lietuviai, kurie taip pat norėtų tai daryti. Jeigu yra aktyvistų, mes mielai tokius asmenis kviečiam dalintis savo patirtimi”, – ragino D. Matulis.

Emigracija – asmeninis
žmogaus pasirinkimas
Susitikime dalyvavęs žurnalistas ir rašytojas
Andrius Užkalnis, prisimindamas savo grįžimo iš
Jungtinės Karalystės į Lietuvą istoriją ir kreipdamasis į LGUVO narius, pabrėžė, kad grįždamas iš
emigracijos žmogus ilgiau svarsto, dėl savo sprendimo ilgiau abejoja nei išvykdamas, nes jaučia atsakomybę ne tik prieš save. „Emigracija ir sugrįžimas iš jos visada yra asmeninis žmogaus pasirinkimas. Už pasirinkimą ir jo pasekmes jis atsako prieš
save, o kartu ir savo artimuosius, nes sprendimas

jiems visiems turi pasekmes. Tačiau visi turime su- kokia ji buvo, kai ją paliko. Ne visi ir sugrįžo, kai ją
pamatė po nepriklausomybės atkūrimo, nes ją vivokti, kad jį visų pirma turime padaryti sau”.
„Jau sakiau ir galiu pakartoti, kad grįžtantys suomet matė tokią, apie kurią pasakodavo močiutė
žmonės tikrai išgirsta tokį grįžimo įvertinimą: pra- ir kiti, kurie buvo priversti bėgti iš jos”. Paklaustas,
eis keleri metai, ir baigsis tavo santaupos. Tu apie Lie- ar ilgam atvažiavo į Lietuvą, Darius Udrys, kaip dautuvą nieko nežinai, nes į ją dabar atvažiuoji tik atos- gelis, lakoniškai atsakė, kad kol kas to nežino.
togų metu, kai esi pertekęs svarų ar dolerių, ir tau
LGUVO „Sugrįžus” istorija
Lietuva atrodo kaip rojus. Tačiau ji tikrai nėra tai,
ką tu įsivaizduoji”. Aš buvau šokiruotas tai girdėJungtinėse Amerikos Valstijose gyvenę ir mokęsi
damas ir matydamas, kaip stengiasi atkalbėti mane
nuo to, ką mes patys nusprendėme padaryti, lyg šis lietuviai pirmą kartą susitiko 2006 m. rugpjūčio
sprendimas ir taip būtų paprastas, – pasakojo A. Už- mėnesį. Kilus idėjai susiburti į organizaciją arba klukalnis. – Tačiau pripažįstu, kad grįžimo sprendimas bą, 2007 m. vasario mėn. 1 d. buvo pasirašyta Steigivisada yra sunkus, nes jis susijęs su daugybe prak- mo sutartis ir įvyko Steigiamasis lietuvių, gyvenutinių aspektų ir psichologinių netikrumų, į kuriuos sių Amerikoje, visuomeninės organizacijos „Sugrįatsakymų turbūt ir nėra. Kai esi tokioje sudėtingo- žus” susirinkimas. 2009 m. sausio 31 d. Visuotinio suje situacijoje, kai tau ne tik nepasako tikrų atsaky- sirinkimo sprendimu nutarta organizacijos pavadinimą keisti į Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomų, būna tik sunkiau...”
Kalbėdamas žurnalistas kreipėsi ir į pačius meninę organizaciją (LGUVO) „Sugrįžus”, kurios
LGUVO narius: „Jūsų užsiėmimai
skirtingi, jūsų aplankytos šalys skirtingos, bet per tą psichologinį sprendimą esate perėjęs kiekvienas. Todėl
grįžimo problema yra ne praktiniuose dalykuose. Psichologinis
spaudimas ir abejonės dėl savo pasirinkimo yra didžiausios kliūtys,
kurias įveikti ir padeda tokie kaip šis
ar kitas LGUVO susitikimas”.
„Man atrodo, kad LGUVO ‘Sugrįžus’ daugiau atlieka psichologinę
pagalbą, – sakė svečias. – Kai yra bendraminčių ratas, kai žmonės dalijasi panašia savo patirtimi, kai jie turi
kam pasipasakoti, tada svarstančiam žmogui pasidaro truputį drąsiau ir lengviau. Žmogus į susitikimus ateina tam, kad išgirstų, jog ne
jam vienam yra sunku, kad ir kiti turėjo įveikti tas pačias kliūtis. Tai yra Prof. D. Matulio pranešimas.
labai kilni misija – sudaryti žmonėms galimybę išsikalbėti, nes nėra lengva bet kam įstatai buvo patvirtinti Visuotiniame narių susirinkime 2011 m. sausio 29 d.
pasipasakoti”.
„Sugrįžus” nariai, laikydamiesi tradicijų ir nuoAmerikos lietuvis gyvena Lietuvoje
lat susitikdami, siekia įgyvendinti iškeltus pagrindinius LGUVO tikslus ir uždavinius. Suteikdami žiOrganizacijos dešimtmečio minėjime taip pat da- nių apie organizaciją ir jos veiklą, jie įvairiomis prielyvavo Lietuvoje gyvenantis Amerikos lietuvis VšĮ monėmis visuomenę informuoja tiek apie LGUVO,
„GO Vilnius” direktorius Darius Udrys, Amerikos lie- tiek emigracijos ir kt. klausimais.
tuvis Robertas Kupstas, krašto apsaugos vicemiLGUVO „Sugrįžus” palaiko ryšį ir lietuvių emignistras Giedrimas Jeglinskas, „Globalios Lietuvos ly- racijos klausimais, bendradarbiauja su Pasaulio
deriai” projektų vadovė Lina Dusevičienė ir kiti sve- Lietuvių Bendruomene, jos vadovybe ir atstovybe Liečiai.
tuvoje. Organizuojant diskusijas vyksta susitikiDarius Udrys, pakviestas pasidalinti savo pa- mai su LR Seimo nariais, Vyriausybės ir Prezidentirtimi, sakė, kad visuomet yra miela būti lietuviu. tūros atstovais, išlaikant ryšį su JAV organizuojami
„Kai augau, man lietuvių bendruomenės buvo labai renginiai su JAV ambasadoriumi, ambasados atstomažos. Todėl kartais būdavo sunku suderinti tai, kas vais.
yra lietuviška, ir tai, kas amerikietiška. Tačiau
„Sugrįžus” nuolat rengia kultūrinius, visuomemane domino ta priešprieša ir kaip ją suderinti – vis ninius ir savišvietos projektus, dalyvauja bendruolabiau norėjau tai suprasti, – pasakojo Amerikos lie- se projektuose su kitomis visuomeninėmis, valstytuvis. – Mums, gimusiems ir augusiems JAV, Lietu- binėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, organivą kartais pristatydavo kitokią, nei ji būdavo iš tik- zuoja įvairias labdaros ir paramos akcijas, švarinirųjų. Gal dėl to, kad lietuviai ją įsivaizduodavo tokią, mosi talkas ir pan.
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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

Pakili nuotaika lydėjo vaikus ir jų tėvelius.

Jono Dunčios nuotr.

Ruošiame altorių.

Vitalijos Dunčienės nuotr.

Pirmas susitikimas
Atkelta iš 1 psl.
Šv. Mišias atnašavo ir Pirmąją
Šventąją Komuniją suteikė kunigas
brolis Pranciškus, kuris šiuo metu
dirba ir studijuoja Seton Hall, NJ universitete. Nuostabios Mišios, gražūs
sveikinimai, prasmingi palinkėjimai,
nepakartojamos nuotraukos, puikūs
pietūs pynėsi į šios ypatingos dienos
mozaiką.
Man į atmintį labiausiai įstrigo kunigo Pranciškaus išsakytas šv. Motinos
Terėsės paraginimas visiems: „eikite
prie Šv. Komunijos, lyg eitumėte prie
jos pirmą kartą gyvenime; eikite prie
Šv. Komunijos, lyg eitumėte prie jos pa-

skutinį kartą gyvenime; eikite prie Šv.
Komunijos, lyg eitumėte prie jos vienintelį kartą gyvenime”. Kitą kartą,
kai eisite priimti Šv. Komuniją, prisiminkite šį Šv. Teresės paraginimą.
Lietuvių liaudies išminčiai neklydo – derliumi džiaugtis ir viščiukus
skaičiuoti reikia rudenį. Kaip susiklostys šių lietuvaičių tolimesnis gyvenimas – pamatysime ateityje. Ar jie,
žygiuodami gyvenimo keliu, nepaklys,
ar nepames iš savo akių kelrodės
žvaigždės – Kristaus, priklausys nuo
tėvų pavyzdžio, draugų įtakos, supančios kultūros poveikio... Tikėkimės,
kad Dievas globos šiuos vaikelius ir neleis jiems pasiklysti šunkeliuose.

Po iškilmių – vaišės. Brolis Pranciškus bendrauja su besistažuojančiomis mokytojomis iš
Lietuvos – Monika Barauskaite ir Brigita Petrauskaite.
Jono Dunčios nuotr.

„Spindulėlis” koncertavo armėnų renginyje
VILIJA VILIMAITIS
Sekmadienį, gegužės 21 dieną, Amerikos lietuvių vaikučių grupė iš New Jersey „Spindulėlis”, vadovaujama
Violetos Kundrotienės, dalyvavo jungtiniame lietuviųarmėnų koncerte, skirtame paminėti 102-ąsias armėnų genocido metines. Tai buvo pirmas „Spindulėlio” pasirodymas St. Stepanos armėnų bažnyčioje,
kuri įsikūrusi Atlanto vandenyno pašonėje, kurortiniame Long Branch miestelyje, New Jersey valstijoje.

„Spindulėlis” pirmą kartą pasirodė St. Stepanos armėnų bažnyčioje.

inėjimas vyko po šv. Mišių šalia bažnyčios džiaugti, kad turime tokių veiklių ir kūrybingų asesančioje salėje. Susirinkusiuosius pa- menybių kaip Violeta Kundrotienė, kuri visa širdisveikino bažnyčios klebonas Daniel Kara- mi atsidavusi Tėvynei, turi savyje tiek dvasinės
stiprybės ir ugnies, kad sugeba pritraukti ir suburdian, o „Spindulėlio” atstovė Dovilė Farwell perskaitė Lietuvos generalinio konsulo New Yorke Ju- ti į kolektyvą kitus, į JAV likimo nublokštus lietuvius
ir taip garsinti Lietuvos vardą. Šis koncertas – tai pirliaus Pranevičiaus sveikinimo laišką.
mas žingsnelis stiprinant šią naujai užsimezgusią
Pagaliau į sceną buvo pakviestas armėnių merdraugystę, galimybė mūsų vaikučiams daugiau sugaičių choras „Knar”, vadovaujamas Alyne Corrigan (akompanavo Ani Mouradian). Po to – mažųjų žinoti apie šalia gyvenančias tautas ir patiems iš„spinduliukų” pasirodymas. Po nedrąsios įžan- mokti branginti lietuvių kalbą, kultūrą ir neprarasti
gos „Kalveliu”, „Vabaliukais” ir kitais kūriniais jie ryšio su Lietuva.
sugebėjo įžiebti šypsenas
šeimininkų ir svečių veiduose. Kaip visada, šauniai pasirodė vyresnieji
„spinduliukai”: Gabrielė, Lukas, Erikas, Kristina ir birbyne akompanavęs Andrius Stanionis.
Labai graži idėja
buvo koncertą baigti abiejų grupių bendrais kūriniais. „Spindulėlis” dainavo armėnų mėgstamą
dainą „Yerevan Erebuni”. Ir buvo labai malonu
girdėti armėnų mergaites
dainuojant lietuvišką dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”. Po koncerto
bažnyčios klebonas D. Karadian pakvietė mus į
bažnyčią maldai ir trumpai istorijos pamokėlei. Koncerte skambėjo armėnių mergaičių choro „Knar” ir lietuvių vaikų grupės „SpindulėGalime tik pasi- lis” bendri kūriniai.
„Spindulėlio” archyvo nuotraukos
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Vaikų talentai sužibo festivalyje „Jauna širdis mene”
DOVILĖ FARWELL
Įkvėpta meilės menui jau antrą kartą
vaikų instrumentinė muzikos grupė
„Spindulėlis” ir jo vadovė Violeta Kundrotienė surengė ilgai mažųjų atmintyje išliksiantį festivalį „Jauna širdis mene
2017”.
aunųjų talentų pasirodymas vyko
JAV Lietuvių Bendruomenės
Centrinės New Jersey apylinkės
salėje (Estų namuose), Jackson, New
Jersey, į kurią dalyviai bei svečiai sugužėjo iš įvairių New Jersey vietų bei
kaimyninės Pennsylvanijos valstijos.
Pirmasis toks festivalis vyko 2014-aisiais, kurio įsimintinas akimirkas visi
galėjo išvysti įamžintose nuotraukose.
Vieni vaikai rinkosi pakilios nuotaikos, palikdami savo „autografus”
tam skirtoje lentoje. Kiti susirūpinusiais veidais kartojo pasirodymui išmoktus žodžius, niūniuodami melodijas ar repetuodami šokių žingsnelius.
V. Kundrotienės rengiamoje popietėje
dalyvavo net 30 dalyvių. Žiūrovai išvydo 23 pasirodymus.
Pilna salė palaikančiųjų negailėjo plojimų jauniesiems talentams. O
pažiūrėti tikrai buvo į ką. Atlikėjai ne
tik pristatė savo vokalinius sugebėjimus solo, bet taipogi susibūrė į grupes,
drąsiau reiškė savo muzikinį talentą.
Skambėjo lietuviškos ir angliškos dainos. Patys vaikai pristatinėjo draugų
pasirodymus.
Žiūrovus stebino įvairūs žanrai ir
jų atlikėjai – dainininkai, skirtingų stilių šokėjai, gabieji pianistai, smuikininkai, fleitininkai, būgnininkai, akordeonistai bei lietuviškos poezijos skaitovas. Visi vaikai dainavo bendrą Miko
Vaitkevičiaus dainą „Aš ir tu”. Stebino jaunųjų atlikėjų entuziazmas bei
dainingumas. Skambėjo net naujausios populiarios dainos. Pianistai rodė
savo virtuoziškus sugebėjimus.

J

Vaikų instrumentinė muzikos grupė „Spindulėlis” ir jo vadovė Violeta Kundrotienė (tupi pirma kairėje) surengė festivalį „Jauna širdis
mene 2017”.

Nenuilstančioji mokytoja Violeta Kundrotienė (pirma d.) subūrė daug
talentų ir skatino dalyvius pasidžiaugti tuo, ką moka.

Grupės „Spindulėlis” vaikai dainavo dar garsiau ir
melodingiau, kai jų veidelius Lietuvoje likusiems seneliams „transliavo” nupieštasis žydrasis ekranas. Jiems
birbyne pritarė muzikantas Andrius Stanionis. Koncerto pabaigoje mažieji turėjo galimybę pademonstruoti Jolitos Daugėlos vaikų lino aprangos kolekciją.
Nenuilstančioji mokytoja Violeta Kundrotienė subūrė
tiek daug talentų ir skatino dalyvius pasidžiaugti tuo, ką
moka. Netgi jauniausias 2 metų dainininkas nejautė jokios scenos baimės. Festivalis nebūtų įvykęs be rėmėjų
pagalbos. Tai Povilas Vaivilavičius su šeima, Loreta
Balčaitienė ir bendrovė „Mary Kay”, Asta ir Andrius
Plankiai ir „Lithuanian Pride”, „Jolita Boutique” ir
visi kiti, geranoriškai prisidėję prie renginio. Svečiai ir
dalyviai galėjo pasivaišinti Linos ir Andriaus Stanionių
lietuviškais skanumynais.
Pavasarinė talentų šventė – tai ne tik meilė menui,
bet ir noras susiburti į lietuvišką ratelį ir per dainą puoselėti meilę Lietuvai. Tėvai daug pastangų ir triūso įdeda, kad jų mažieji talentai kurstytų atsidavimą lietuviškoms šaknims. Na, o patys tėvai bei svečiai iš vaikų išmoko dar daugiau – optimizmo, motyvacijos ir noro būti
kartu.

Mokyklos „Saulėtas krantas”
trečiokė skina apdovanojimus
VYTAUTAS BINGELIS
Puikius ir aktyvius mokslo metus pietų Floridoje įsikūrusiai lituanistinei mokyklai „Saulėtas krantas”
dar labiau praskaidrino netikėtų gabumų mokinė Erika Goodman. Vieną po kito apdovanojimus skynusi,
išskirtiniu kūrybingumu pasižyminti mokinė stebino
net ir visko mačiusius mokytojus.
akoma, kad skirtingų tautybių tėvų vaikai – patys gabiausi. Šis atvejis rodo, kad tai tiesa. Erikos mama Jurgita Lavickaitė-Goodman yra gimusi Lietuvoje – Kaune, o tėtis Jeff Enicite – JAV, Californijoje. Šeima vos prieš kelerius metus persikraustė iš Connecticut valstijos į Floridą, kur Erika ir pradėjo lankyti šeštadieninę mokyklą „Saulėtas krantas”, o šiais metais sėkmingai baigė 3-ąją klasę.
Mokyklos mokytojai teigia, kad Erikos gabumus
pastebėti nebuvo sunku. Mokinė savo stropumu ir kūrybiškumu iškart išsiskyrė iš bendraamžių, o per
mokslo metus gauti apdovanojimai tik patvirtino mokytojų pastebėjimus. JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Švietimo tarybos rengiamame 2017-ųjų metų rašinių konkurse „Aš ir tautinis kostiumas” Erika laimėjo 1-ąją vietą. „Tai didelis pasiekimas ne tik pačiai
Erikai, bet ir mokyklai. Labai didžiuojamės Erika”,

S

„Saulėtas krantas” moksleivė Erika Goodman pelnė geriausios mokinės apdovanojimą už išskirtinius gabumus ir
mokyklos vardo garsinimą.
Arvydo Račiūno nuotr.

– teigia mokyklos vadovė Ingrida Lomberg. Mokinei
buvo įteiktas pagyrimo pažymėjimas ir 30 dolerių piniginė premija, kurią skyrė JAV LB Švietimo taryba.
Ir tai ne vienintelis Erikos Goodman laimėjimas
šiais metais. Mokinė puikiai pasirodė ir tarptautiniame pradinių mokyklų, 3-4 klasių mokinių, piešinių konkurse, skirtame paminėti Tado Ivanausko
gimimo dieną Kauno zoologijos muziejuje. Iš 800 gautų piešinių buvo atrinkta keliasdešimt geriausių darbų, tarp kurių buvo ir Erikos Goodman piešinys. O
itin sėkmingus metus vainikavo ir geriausios mokyklos „Saulėtas krantas” mokinės apdovanojimas
– už išskirtinius gabumus ir mokyklos vardo garsinimą.
„Laisvalaikis? Ne tiek jau daug jo turi Erika. Bet
labiausiai mėgsta praleisti laiką su draugais ir šeima prie vandenyno”, – pasakoja Erikos mama Jurgita. Skaityti itin mėgstanti mokinė savo kūrybingumą atskleidžia dainavimo ir vaidybos užsiėmimuose bei gali pasigirti dalyvavusi jau dviejuose
spektakliuose – „Kalėdų vakaras” ir „Aladin”.
Kūrybiškumas ir gabumas – savybės, kurios privalo būti skatinamos. Visi labai didžiuojamės Erika
Goodman, linkime jai pasiekti to, apie ką ji svajoja,
o mokyklos „Saulėtas krantas” mokytojai pasistengs padėti atskleisti visus šios gabios mokinės talentus bei suteikti jai visas sąlygas tobulėti.
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Darbo savaitgalis Rako stovykloje
– nuotraukose ir prisiminimuose

,,Perkūno” draugovės broliai (iš k.): Linas Liubinskas, D. Ramanauskas ir
Aldis Liubinskas.

Atsisveikinti su kadenciją baigiančiu LR generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu atvyko
ir Čikagos skautai. Vidos Kuprytės nuotraukoje – Vydūno jaunimo fondo narės Vida Brazaitytė
(k.) ir Jūratė Variakojienė, M. Gudynas su dukrele Paulina ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centro tarybos pirm. dr. Robertas Vitas.

Donatas Ramanauskas (viduryje) su torontiškiais (iš k.): Lukas Janowicz,
Aidas Šlapšys, Mykolas Šlapšys, Viktoras Rimkus, Vincas Liačas ir Raimundas
Paškauskas.
isos Aušros Vartų-Kernavės (AV-K) tunto vyr. skautės kviečiamos pabendrauti ir pasidžiaugti viena kitos draugija. Šiais metais parinkome
Raką, kad AV-K tunto vyr. skautės galėtų atlikti „gerų darbelių” Kernavės
pastovyklėje. Pagerinsime mergaičių prausyklą, aptvarkysime stovyklavietę
ir išvalysime garažą. Bus ir laiko pasijuokti, padainuoti bei pasidžiaugti Rako
gamta.
Dalyvavimas yra nemokamas. Bus teikiamas maistas ir gėrimai. Jei pageidautumėte – „Mano Ugnis 2017” marškinėlių kaina – 10 dol.

V

SAVAITGALIO PROGRAMA

Albertas Kerelis (k.) ir Donatas Ramanauskas.

Penktadienį
6 val. v. – registracija ir įsikūrimas
Vakarinė programa – susitikimo atidarymas, „gerų darbelių” pristatymas,
laužas
Šeštadienį
Rytinė programa – iškyla aplink Raką, „gero darbelio” pradžia
Popietinė programa – darbų užbaigimas
Vakarinė programa – vakaronė
Sekmadienį
Rytinė programa – susimąstymas
Jei turite klausimų, kreipkitės į sesę Renatą el. laišku: sese.renatab
@gmail.com arba skambinkite tel. 630-272-6368. Vis budžiu! Ad meliorem!

Renata Borucki ir Donatas Ramanauskas.

sesė Renata Borucki

Rako vasaros stovyklos žinios

Vytenis Lietuvninkas ir Edis Leipus.

Donato Ramanausko nuotraukos

„Baltasis gandras” kviečia visus, skautes ir skautus, mažus ir didelius, tėvelius ir senelius, į savo namus Rako miškuose. Atvykite pasidžiaugti gražia gamta lietuviškoje, skautiškoje dvasioje.
Stovykloje toliau tobulinsite savo skautiškas žinias ir užmegsite naujas draugystes.
Skautiška vasaros stovykla vyks liepos 15–29 d. „Baltasis gandras” ir jo vadovai laukia Jūsų atvykstant.
Registracijai informaciją galite rasti www.camprakas.org.
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VarDaN tos LietuVos
Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Iš k.: LŠSI vadas Julius Rūtenis Butkus, ,,Klaipėdos” jūrų šaulių kuopos
vadas Giedrius Bikulčius, ,,Baltijos” jūrų šaulių kuopos šaulė Irena Šalaviejienė, Vytauto Didžiojo rinktinės narys Gediminas Grašys, ,,Klaipėdos”
jūrų šaulių kuopos šaulė Roma Bikulčienė ir ,,Baltijos” jūrų šaulių kuopos šaulys Linas Butkus.

Tradiciniame bėgime kasmet – vis gausesnės dalyvių gretos.

Pasaulio lietuvių bėgimas Čikagoje
au ketverius metus iš eilės organizuojamas lietuvius vienijantis renginys
– įvairiose šalyse judėjimo laisvę pamilę tautiečiai dalyvauja simboliniame
5 kilometrų bėgime. Prisimindami Tėvynę ir sportiškai (bėgdami ar eidami)

J

praleisdami sekmadienį, jie tuo pačiu linki Lietuvai būti sveikai, aktyviai, kūrybingai ir vieningai.
Gausus aktyvių lietuvių būrys, pasipuošę spalvinga lietuviška atributika,
Čikagos miesto centre ir šiemet sėkmingai įveikė 5 km atkarpą, dar kartą parodydami, kad meilės Tėvynei neįtakoja jokie atstumai. Bėgime dalyvavo ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje atstovai.
LŠSI info ir nuotraukos

Čikagos šauliai kasmet susirenka paminėti Partizanų dienos.

Partizanų pagerbimas Čikagoje
Gegužės 21 d., trečiąjį gegužės sekmadienį, ne tik Lietuvoje, bet ir Čikagoje,
buvo paminėta Partizanų diena. Prisiminti partizanų prasmingi darbai, jų
veiklos svarba ir įtaka kovojant prieš tėvynės okupantus.
ylos minute buvo pagerbti žuvę
partizanai ir laisvės kovotojai,
taip pat prisimintas ir a. a. šaulys Rimantas Šalaviejus, kuris paskutinius dvejus metus organizavo partizanų pagerbimo žygius. Žygio dalyviai
pasidalijo į dvi grupes: vieni ėjo pėsčiomis miško takais apie 4,5 mylias, kiti
bėgo maždaug 6 mylių atstumą. Visi žygio dalyviai buvo susitikę prie 144 laiptelių Swallow Cliff Woods. Įveikę atkarpas, dalyviai grįžo į žygio pradžios
vietą, kur vaišinosi koše ir karšta kava.
Netrukus priėjo skautai, kurie tame pa-

T

čiame miškelyje treniravosi ir ruošėsi
artėjančiai išvykai į Filmont kalnus
New Mexico valstijoje. Buvo smagu pamatyti tiek daug lietuviškų organizacijų
vienoje vietoje.
Susirinkusieji bandė atkurti skulptūrų grupę „Partizanai žvalgyboje” (tai
Tėvynės partizanų kovos įamžinimo sąjungos projektas, skirtas įamžinti partizaninio karo dalyvius ir jų rėmėjus). Deja, reikės gerokai pasitreniruoti
ir pabandyti dar kartą, bet jau kitais metais, nes iš trijų paminklo „aukštų”
pavyko atkurti tik du.
Tai buvo prasmingas renginys.
Džiugu, kad tautiečiai rado laiko ir
noro prisiminti ir pagerbti mūsų tautos
didvyrius – net gyvendami toli nuo
Lietuvos.
Lietuvos šaulių sąjunga
išeivijoje info ir nuotr.

Pavėsingais miško takais ėjikai nesunkiai įveikė apie 4,5 mylios.
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Vitražai Šv. Antano koplyčioje Kennebunkport, Maine.
vatoire National des Arts et Métiers. Ją baigęs lankė
Ecole Boulle, ten gavo pažymėjimą, kad turi teisę kaip
dailininkas verstis Prancūzijoje. Didžiausią įspūdį
jam paliko Prancūzijos meno ir knygos kultūra. Jonynas ten pradėjo medžio raižiniais estetinio realizmo stiliumi iliustruoti K. Donelaičio „Metus”. Ši
knyga, išleista Lietuvoj 1940 m., tai Jonyno „vaizdinė
giesmė” Mažajai Lietuvai. Nuo 1935 m. iki Lietuvos
okupacijos prof. Jonynas dėstė Kauno meno mokykloje. Nuo 1941 m. jis buvo Kauno taikomosios dailės instituto direktorius.
Išblokšta iš Lietuvos Jonynų šeima apsigyveno
Vokietijoje, prancūzų okupuotoje zonoje. Jonynas
1946 m. įkūrė Freiburgo meno mokyklą, tarptautinio pobūdžio instituciją karo pabėgėliams. Joje mokėsi Bronė Jameikienė, Albinas Elskus, Ramojus Mozoliauskas, Romas Viesulas ir kiti būsimieji naujosios generacijos menininkai. Dabar, prabėgus 70
metų, galime tinkamai įvertinti Freiburgo mokyklos reikšmę lietuvių dailei.
Vokietijoje prancūzų valdžia Jonynui užsakė sukurti 35 pašto ženklų seriją. Jo grafikos ženklai tapo
vieni populiariausių ir geriausiai įvertintų Vokietijos pašto ženklų. Jonynas iliustravo keletą bibliofilinių knygų: P. Mérimée Lokys, J. W. Goethe Die Leiden des Jungen Werthers („Jaunojo Verterio kančios”), A. Šapokos Lietuvos istorija viršelį ir dar daug
kitų lietuviškų knygų. 1951 m. iliustravo Goethe Siege de Mayence („Mainco apgulimas”) jam nebūdingu abstrakčiu stiliumi, spalvotai.
Atvykęs į JAV 1951 m. Jonynas ryžosi įsidarbinti
savo profesijoje. Dėstė meną Catan-Rose Institute of
Fine Arts mokykloje New Yorke. Nuo 1956 iki 1973 m.
dėstė tapybą ir grafiką Fordham universitete.

LTSC nuotr.

Akvarelės ir parodos
Viena pirmųjų V. K. Jonyno parodų, New Yorke
surengta 1954 m. Weyhe galerijoje, nustebino amerikiečių meno mylėtojus. Anksčiau kūręs medžio raižinius ir juodai baltą grafiką, šioje parodoje Jonynas
prabilo spalvomis ir šiuolaikišku stiliumi. Jo spalvinis pasaulis – akvarelės. Jo paveikslų tematika: peizažai, New Yorko miesto vaizdai, portretai ir natiurmortai. Parodoje taip pat buvo eksponuota grafikos ir skulptūros. Atvykus į Ameriką jis nutapė
„Europą” – ilgesio metaforą senajam žemynui, vaizduojančią moterį, pagrobtą Dzeuso. Jo akvarelę
„Fifth Avenue” įsigijo Library of Congress, kitų
darbų įsigijo Metropolitan Museum of Art New Yorke. Jonynas teigė: „Kai sniegas sninga, su akvarelėmis galiu susikalbėti. Jos mano neramios dvasios
kelionės, kurios pačios mieliausios ir artimiausios
mano širdžiai”.
1963 m. Jonyno paroda buvo surengta Fordhamo
universitete New Yorke. Stasys Goštautas apie ją rašė:
„Jis švaistosi savo fantazija nuo mažiausio škico ligi
milžiniškų vitražų, skulptūrų ir pastatų. ...Jis rizikuoja viskuo, net savo talentu, kad išgavus daugiau
iš gyvenimo. Jo rizika – galinga jėga, kuri pražudė
dievus ir iškėlė genijus”.
1971 m. Jonynas minėjo 40 m. kūrybinio darbo
jubiliejų. Paroda surengta Brooklyno Lietuvių kultūros centre, buvo eksponuota 180 darbų. Laiške Povilui Galaunei Jonynas rašė: „Jums esu neapsakomai
dėkingas už mano jaunystės dienų pastangas, kurias
Jūs taip nedviprasmiškai rėmėte. Ši Jūsų dvasinė, o
neretai ir ekonominė parama mane išmokė mylėti pasaulį, žmogų, o per jį ir visas meno apraiškas”.

Sakralinio meno studija
Vytautas K. Jonynas.

Vytauto Maželio nuotr.

GEDIMINAS INDREIKA
Šiemet minime iškilaus menininko Vytauto Kazimiero Jonyno 110-ąsias gimimo metines. Reikšminga jo kūrybinio gyvenimo dalis praėjo Vokietijoje ir
Amerikoje. Jonyno jubiliejus iškilmingai atšvęstas Lietuvoje, dar nebuvo deramai paminėtas Vakaruose. Norėčiau glaustai pažvelgti į šio visapusiškai talentingo
menininko gyvenimą ir kūrybą Amerikoje.
ytautas Kazimieras Jonynas gimė 1907 m.
kovo 16 d. Ūdrijos vienkiemyje, Alytaus apskrityje. Vidurinį išsilavinimą gavo Kudirkos
Naumiesčio ir Kauno gimnazijose. Meno pagrindus
įgijo 1923–1928 m. Kauno meno mokykloje. Povilas Galaunė Jonynui davė vieną pirmųjų užsakymų – 1926
m. suprojektuoti viršelį M. K. Čiurlionio kūrinių katalogui. Jau Lietuvoje Jonynas pasižymėjo kaip puikus dailininkas, grafikas ir knygų iliustratorius. 1933
m. sukūrė šeimą su Kazimiera Janina Gustaityte.
Jonynas savo lėšomis išvyko į Paryžių studijuoti
taikomosios dailės, skulptūros ir grafikos Conser-

V

Akvarelė ,,Gėlės”, 1954 m.

1955 m. kun. Antanas Deksnys pasiūlė Jonynui
atlikti vitražus ir vidaus puošybą Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai East St. Louis, IL. Jonynas priėmė
iššūkį, nors patirties vitražo technikoje neturėjo.
Ėmėsi mokytis vitražo gamybos pas George Kirchenberg, prityrusį Müncheno meno mokyklos vitražistą. Su Donald Shepherd, savo buvusiu mokiniu
iš Catan-Rose instituto, Jonynas atidarė bažnytinio
meno verslą vardu Jonynas & Shepherd Art Studio,
Inc., Queens, NY.
Per 34-erių metų kūrybinio darbo etapą Amerikoje Jonynas išpuošė daugiau kaip 80 pastatų, daugumą – sakralinės paskirties. Jo dekoratyviniai elementai – vitražų, skulptūros ir mozaikos – ypatybės,
kurios suteikia tiems pastatams savitą charakterį.
Sakralinio meno srityje Jonynas labiausiai pasižymėjo savo išradingumu ir fantazija.
Architektas Jonas Mulokas (1907-1983), projektuodamas Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią (East St.
Louis) lietuviškame stiliuje, atsisakė klasikinės tradicijos. Jonynas atliko vidaus dekoravimą: medines
angelų skulptūras, altorius ir kryžių. Jonyno vitražai iš antikvarinio stiklo vaizduoja Marijos ikonas
ir jos apsireiškimus įvairiose tautose: Fatimoje,
Lurde, Vilniuje, Šiluvoje ir Meksikoje. Mažesni kle-

DRAUGAS

9

2017 BIRŽELIO 8, KETVIRTADIENIS
vitražai buvo perkelti į Aušros Vartų bažnyčią Manhattane. Kai ši parapija buvo uždaryta,
vitražai 2013 m. buvo išsiųsti į Lietuvą. Vienas
jų – Fatimos Marijos vitražas, eksponuotas Beatričės Kleizaitės-Vasaris galerijoje Marijampolėje.
Šv. Alfonso koledžo koplyčiai Suffield,
CT (1963), Jonynas sukūrė 16 vitražų. Kaip ir
Wiltono Notre Dame koplyčioj, einant prie altoriaus vitražai didėja, figūros kyla į dangų.
Tėvų Pranciškonų vienuolyne Kennebunkport, ME, Šv. Antano koplyčią (1966) dekoravo irgi Jonynas. Presbiteriją puošia didysis vitražas „Saulės giesmė” iš plokščio stiklo. Altoriaus galinėje sienoje bareljefas vaizduoja Jėzų, Mariją ir šv. Juozapą, iš abiejų pusių – lietuviški kryžiai ir pranciškonų bažnyčios Lietuvoj. Koplyčios vitražai išsiskiria
iš kitų tuo, kad juose reljefiniai šventųjų veidai nepermatomi. Vitražai iš skaldyto storastiklio vaizduoja Aušros Vartų Mariją, šv.
Antaną ir šv. Kazimierą. Iš ryto spalvos žėri
lyg liepsnotų, vakarą siena driekiasi melancholišku violetiniu atspalviu. Dešinėje sienoje
yra Kryžiaus keliai, sukurti kaip viena bareljefinė kompozicija. Tarp Kryžiaus kelių ir
altoriaus dėmesį patraukia Kristaus statula,
išlieta iš aliuminio.

Vatikanas pasaulinėje
parodoje 1964–1965 m.
Vatikano paviljono bareljefas, 1964 m..
restorijos vitražai vaizduoja karalių Mindaugą, Vytautą ir vyskupą Motiejų Valančių. Ši bažnyčia
įtraukta į Illinois valstijos saugomų architektūrinių
pastatų registrą.
Bendrame projekte Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai (1957) Čikagoje J. Mulokas ir V. K. Jonynas naujų idėjų sėmėsi iš lietuvių liaudies meno.
Jonynas sukūrė unikalias gipso puošmenas stulpų
kapitoliams, panaudodamas lietuviškus ir modernius
motyvus. 14 vitražų langų prie altoriaus ir navoje
vaizduoja Marijos apsireiškimus Lietuvoje ir kitur
Europoje, Šv. Kazimierą ir arkangelą Mykolą. Jonynas vitražuose įjungia savitą grafinę liniją, suteikdamas jiems lengvumo ir meniškos gyvybės.

Bažnyčios New Yorke, Connecticute ir Maine

Jonyno ir Shepherd studija gavo užsakymą meniškai apipavidalinti Vatikano paviljoną New York Pasaulinėje parodoje 1964–1965
metais. Jonynas sukūrė auksinės spalvos aliuminio
kryžių, 42 pėdų aukščio, įtvirtintą virš paviljono. Paviljono koplyčiai Jonynas sukūrė tabernakulį ir altoriaus stalą iš aliuminio lydinio. Išorės sienoje suprojektavo monumentalų kryžiaus pavidalo bareljefą,
pagamintą iš cemento ir polistyreninės medžiagos,
vadinamą „The Triad” – vilties simbolį. Kairiajame
sparne avinėlis simbolizuoja kovojančią Bažnyčią. Dešinėje vaizduojama kenčianti Bažnyčia. Viršutiniame – kylančiame sparne angelas su trimitu – simbolizuoja triumfuojančią Bažnyčia. Dar kiti 11 bareljefų puošė sieną aplink Vatikano paviljoną, kuris
sulaukė milijonų lankytojų. Pasibaigus pasaulinei parodai didysis bareljefas buvo išsaugotas ir įrengtas
tėvų Pranciškonų vienuolyno sode Kennebunkporte. Altoriaus stalas iš paviljono buvo perkeltas į Šv.
Brendano bažnyčią Bronx, NY.

Jonas Mulokas vėl bendradarbiavo su prof. Jonynu Viešpaties Atsimainymo lietuvių bažnyčios
Kūriniai Washingtone, Michigane,
Maspeth, NY (1961), projekte. Jonynas sukūrė vitNew Yorke ir kitur pasaulyje
ražus ir vidaus dekoracijas. Bažnyčia suprojektuota moderniu stiliumi, naudojant pažangią technoNacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo Marijos
logiją ir medžiagas. Šventovės stiklo ir aliuminio fa- bazilikoje Washingtone 1966 m. buvo įrengta Šiluvos
sade įstatyti vitražai. Jonyno sukurtas altorius pui- Marijos koplyčia. Jonynas suprojektavo dvi dideles
kuojasi kryžiumi ir medinėmis Kristaus ir apaštalų mozaikas koplyčios šoninėms sienoms, kurių pirmoji
skulptūromis. Šią bažnyčią New Yorko miesto Cham- vaizduoja Kazimierą, antroji – Kristų Rūpintojėlį,
ber of Commerce premijavo 1962 m. architektūros žymeniu.
Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyne (1959) Jonynas atliko vitražus stilizuotu abstrakčiu stiliumi. Didysis langas altoriaus gale
vaizduoja Kristų prieš nukryžiavimą.
Kristaus juodų akių gilumoj atsispindi Jo kančia ir liūdesys. Kiti vitražai
vaizduoja šv. Pranciškų, šv. Antaną, Sopulingąją Dievo Motiną ir kitus šventuosius.
Geriausiai įvertinti Jonyno vitražai įrengti Notre Dame seserų mokytojų vienuolyno koplyčioje Wilton, CT
(1961). Iš konkursui pasiūlytų šešių
firmų vitražo projektų laimėjo Jonyno
ir Shepherd studija. Šventųjų figūros
atliktos moderniu stiliumi, dominuoja mėlyni atspalviai. Šviesos vaivorykštės kuria pasakišką nuotaiką. Žengiant altoriaus link langai palaipsniui
aukštėja, kol vitražai pasiekia monumentalių aukštumų. Jonynas Bridgeport Post žurnalistui teigė: „Vitražas
šiuolaikinėje architektūroje naudojamas platesniu mastu nei bet kada
praeityje”.
Jonynas sukūrė vitražus ir Angelų Karalienės lietuvių bažnyčiai Brooklyn, NY. Po parapijos uždarymo 1981 m. Vitražas ,,Kristus” Šv. Antano koplyčioje, Kennebunkport, Maine.

Vitražas ,,Aušros Vartų Marija” Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, East St. Louis, Illinois.
Danutė Lasky nuotr.
žvelgiantį į Lietuvos vaizdus.
1971 m. Jonynas buvo išrinktas JAV menininkų
organizacijos National Academy of Design nariu, taip
dar kartą jis pelnė tarptautinį pripažinimą. Tuo metu
jis išradingai Vatikano Šv. Petro bazilikoje įrengė Lietuvos kankinių koplyčią, vadinamą Mater Misericordia – Gailestingumo Motinos, Aušros Vartų Marijos titulo. Altoriaus fone sukūrė Aušros Vartų
Marijos mozaiką. Šoninėse sienose – reljefo skulptūrose Mindaugo krikšto, šv. Kazimiero ir Rūpintojėlio atvaizdai. Dar kitas
reljefas vaizduoja A. Dirsytės Sibiro
maldaknygę su užrašu „Marija, gelbėki mus”.
Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčia
Southfield, MI (1972), buvo suprojektuota kanadiečio lietuvio arch. Alfonso Kulpos. Jonynas sukūrė keturis vitražus: Šventoji Šeima, Rūpintojėlis,
šv. Kazimieras ir Krikštas. Jis taip pat
atliko sienos bareljefą, sakyklą ir krikštyklą.
1971 m. Jonynas suprojektavo paminklą Sydney, Australijos, lietuvių
kapinėms. Dvi baltos betoninės kolonos,
savo pavidalu besiveržiančios į aukštį,
laiko žalvarinę Rūpintojėlio skulptūrą.
Devynių metrų aukščio paminkle įrašyta: „Lietuvi, lankydamas šį kapinyną,
prisimink ir Tėvynės gynėjus, ir tremtinius Sibiro pančiuos. Maldoj atminimo linkėk ypač tiems, kurie ilsisi čia”.
New Yorke, Brooklyno universiteto aikštėj, 1972 m. buvo įrengta Jonyno
atlikta dekoratyvinė skulptūra „Mokslo amžius” iš aliuminio. 24 pėdų aukščio kvadratinių plokščių formos skelbia atomo amžiaus meno idėją.
LTSC nuotr.

Nukelta į 15 psl.
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L i e t u Va i r Pa s a u L i s
Parengė Vitalius Zaikauskas

Pradėjo M. Basčio apkaltos procesą
Vilnius (LRS.lt) – Seimas pradėjo
Socialdemokratų frakcijos nario Mindaugo Basčio apkaltos procesą dėl jo
ryšių su Rusijos naudai veikiančiais
asmenimis.
Apkalta M. Basčiui inicijuota dėl
Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos
korporacijos „Rosatom” atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, buvusiu
KGB darbuotoju Piotru Vojeika, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu
Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu.
Seimas taip pat nutarė kreiptis į
Konstitucinį Teismą išvados, ar Seimo
nario M. Basčio konkretūs veiksmai,
nurodyti Seimo specialiosios tyrimo

komisijos išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.
Pats M. Bastys iš Seimo tribūnos
paneigė jam inkriminuojamus kaltinimus: „Nepadariau jokių veiksmų,
kurie kenktų Lietuvai. Esu teisus ir
savo tiesą ginsiu”.
Parlamentaras aiškino, kad nenuslėpė pažinties fakto su P. Vojeika.
Jo teigimu, bendravimas su juo buvo
epizodinis, todėl negali būti vertinamas kaip priesaikos sulaužymas.
M. Basčio veiklą tyrusio Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas
pažymėjo, kad M. Bastys slapta sistemingai bendradarbiavo su Rusijos
žvalgybomis ir veikė prieš Lietuvą.
Todėl jis ragino Seimą priimti
sprendimus, kurie ateityje nuo to apsaugotų.

Tvoros statyba Lietuvoje – rusofobija
Karaliaučius, Rusija (Alfa.lt) –
Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergejus Lavrovas rusofobišku Lietuvos vyriausybės veiksmu pavadino
tvoros statybą pasienyje su Karaliaučiaus sritimi.
„Džiugu, kad nepaisant tų šalių
(Lietuvos ir Lenkijos) rusofobiškų
veiksmų, vietos valdžia, esanti šalia Kaliningrado srities, įžvelgia savo gyventojų interesą ir toliau bendrauti, o
ne statyti sienas, ką daryti ruošiasi lietuviai, arba nutraukti pasienio susisiekimą, kaip tai padarė Lenkijos vyriausybė”, – sakė S. Lavrovas susitikime su laikinai einančiu srities gubernatoriaus pareigas Antonu Alichanovu.
Anot Rusijos diplomatijos vadovo,
jo šalies URM imsis veiksmų, kad nuo
politinės konjunktūros nenukentėtų

pasienio kontaktai tarp žmonių, gyvenančių kitoje gatvės pusėje, kaimynystėje.
Lietuva birželio 5 dieną pradėjo
statyti dviejų metrų aukščio tvorą pasienyje su Karaliaučiaus sritimi. Pasieniečių teigimu, ji padės kovoti su
kontrabanda ir nelegaliu sienos kirtimu.
Tvora 45 kilometrų ruože padės apsisaugoti ir nuo galimų Rusijos provokacijų, tokių kaip 2014 metais įvykęs
estų saugumiečio sulaikymas pasienio
zonoje. Estija teigia, kad pareigūną rusai pagrobė iš Estijos teritorijos.
Apsauginė tvora turėtų būti baigta iki metų pabaigos.
Lenkija dėl saugumo priežasčių
pernai apribojo judėjimą per sieną su
Karaliaučiaus sritimi.

Seimas linkęs leisti gyventojams kreiptis į KT
Vilnius (ELTA) – Seimas pritarė
Konstitucijos pataisoms, kuriomis siekiama suteikti asmenims konstitucinę
teisę į teisminę gynybą Konstituciniame Teisme ir įtvirtinti individualaus konstitucinio skundo institutą.
Svarstomais projektais siūloma
nustatyti, kad kiekvienas asmuo turėtų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl įstatymo ar kito Seimo akto,
Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
akto, jeigu jų pagrindu priimtas spren-

dimas pažeistų šio asmens konstitucines teises ir laisves. Šio kreipimosi
sąlyga – asmuo turėtų teisę kreiptis į
Konstitucinį Teismą pirmiausiai pasinaudojęs visomis teisinės gynybos
priemonėmis.
Tam, kad Konstitucijos pataisos
būtų priimtos, Seimas priėmimo metu
balsavimą turės kartoti du kartus su
trijų mėnesių pertrauka.
Jei Seimas pataisas priimtų, jos
įsigaliotų 2019 m. sausio 1 d.

Biržų pilis kovos su Europos tvirtovėmis
Vilnius (ELTA) – Europos paštus vienijanti asociacija „PostEurop” skelbia gražiausio pašto ženklo rinkimus. Šiemet visi europiečiai
kviečiami balsuoti už Senojo žemyno pilis, tarp kurių puikuojasi ir
išskirtinis bastioninio tipo Biržų pilies kompleksas.
Kiekvienais metais tarptautinė
asociacija „PostEurop” skelbia vieną Europos pašto ženklų serijos
temą. Šiemet bendru Europos saugumo ir stiprybės simboliu pasirinktos pilys, todėl valstybių paštai Lietuvai atstovaus Biržų pilies kompleksas.
Lietuvos pašto nuotr.
pristatė filatelinius gaminius legendinių gynybinių tvirtovių tema.
Konkursui pateiktas Lietuvos paš- vienintelė Lietuvoje bastioninio tipo
to ženklas buvo išleistas balandžio 29 tvirtovė. Pašto ženklo nominalas –
d. Dailininko Domanto Vildžiūno kur- 0,81 euro, tiražas – 80 tūkst. egzemptame pašto ženkle pavaizduota Šiaurės liorių.
Balsuoti už gražiausią Europos
Lietuvos perlu tituluojama Širvėnos
ežero pietinėje pakrantėje įsikūrusi pašto ženklą galima internetinėje sveBiržų pilis. Tai – geriausiai visoje tainėje http://www.posteurop.org/euŠiaurės rytų Europoje išsilaikiusi ir- ropa2017.

Kataras sukėlė diplomatinę krizę
Doha/Vilnius (ELTA, BNS) – Kilus didelei politinei krizei tarp Kataro
ir kelių arabų valstybių, Kataro užsienio reikalų ministras Mohammed
bin Abdulrahman Al-Thani paprašė
tarpusavio supratimo.
Dėl kaltinimų terorizmo rėmimu
Saudo Arabija ir kelios sąjungininkės
birželio 5 dieną nutraukė diplomatinius santykius su Kataru, taip sukeldamos tarptautinį susirūpinimą. Santykius su Doha taip pat nutraukė Bahreinas, Jungtiniai Arabų Emyratai,
Egiptas, Jemenas bei Maldyvai.
Kataras, be to, buvo pašalintas iš
Saudo Arabijos karinio aljanso, kuris
dvejus metus Jemene kovoja su šiitų
sukilėliais. Kataras neigia kaltinimus

teroru.
Maža šalis savo savarankiška politika jau ne kartą kėlė kaimynių nepasitenkinimą. Ji, be kita ko, palaiko
gerus santykius su Saudo Arabijos
mirtinu priešu Iranu ir yra priglaudusi virtinę svarbių narių iš Musulmonų brolijos, kurią Egiptas, Saudo
Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai
vadina „teroristine organizacija”.
Saudo Arabijos ir Kataro vyriausybės finansavo džihadistų judėjimą
„Islamo valstybė” ir teikė jai logistinę
paramą, pranešė vyriausybių paslaptis viešinantis tinklapis „WikiLeaks”,
remdamasis nutekintais buvusios JAV
valstybės sekretorės Hillary Clinton
elektroniniais laiškais.

Juodkalnija tapo NATO nare
Washingtonas (ELTA) – Nedidelė Balkanų valstybė Juodkalnija birželio 5 dieną oficialiai tapo 29-ąja
NATO nare.
Ceremonija įvyko Washingtone,
JAV valstybės departamente, dalyvaujant Aljanso generaliniam sekretoriui Jens Stoltenberg. Jos metu Juodkalnijos ministras pirmininkas Duško
Markovič perdavė šalies prisijungimo prie NATO protokolą JAV valstybės
sekretoriaus pavaduotojui Thomas
Shannon.
Prieš pat ceremoniją Rusijos URM
išplatino pareiškimą, kuriame sakoma,
kad Maskva pasilieka teisę imtis atsakomųjų priemonių dėl priešiškos
Juodkalnijos linijos.
Juodkalnijos parlamentas, nepaisydamas prorusiškos opozicijos protestų, įstojimui į NATO galutinai pritarė balandžio pabaigoje.
Nuo šaltojo karo pabaigos Aljan-

Juodkalnija, nepaisant Rusijos prieštaravimo, tapo 29-ąja NATO nare.
Front News International nuotr.
sas priėmė 12 naujų narių, dauguma
jų – iš Rytų Europos. Pastarąjį kartą
NATO 2009-aisiais papildė Kroatija ir
Albanija.

Rusija brovėsi į JAV balsavimo sistemas
Washingtonas/Vilnius (ELTA,
“Draugo” info) – Slaptas Nacionalinės
saugumo agentūros (NSA) dokumentas rodo, kad Rusijos karinės žvalgybos
programišiai ne kartą bandė įsibrauti į JAV balsavimo sistemą dar prieš
praėjusiais metais vykusius JAV prezidento rinkimus.
NSA ataskaitoje aprašoma glaudžiai su Maskvos Vyriausiosios žvalgybos valdyba (GRU) susijusi operacija, nukreipta prieš privačias JAV
kompanijas. Remiantis ataskaita, GRU
žvalgybos valdyba ne vieną mėnesį atakavo rinkėjų registravimo tarnybas
iki pat lapkričio 8-ąją dieną vykusių
JAV prezidento rinkimų.
Tačiau NSA ataskaitoje nėra nurodyta, ar programišiai padarė kokios nors įtakos rinkimams.
Ataskaitoje pateikiami išsamesni
kaltinimai, neva Rusijos prezidentas

Vladimiras Putinas siekdamas padėti
D. Trump laimėti vadovavo bendroms
pastangoms, mėginant paveikti JAV
rinkimus, įskaitant programišių atakas ir dezinformaciją.
Dėl įtarimų nutekinus šią itin
svarbią informaciją, sulaikyta su slapta informacija dirbusi JAV darbuotoja.
Apsaugos sistemų tiekėjo „Pluribus International Corporation” darbuotoja, 25 metų amžiaus Reality Leigh
Winner tariamai nutekino šį slaptą
NSA dokumentą, rodantį, kad Rusijos
karinės žvalgybos programišiai prieš
praėjusiais metais vykusius JAV prezidento rinkimus ne kartą bandė įsibrauti į JAV balsavimo sistemas.
JAV teisingumo departamento teigimu, moteris sulaikyta birželio 3 dieną dėl „gynybos informacijos surinkimo, perdavimo ir nutekinimo”.

D. Britanijoje – pasipiktinimas policija
Londonas (ELTA) – Didžiojoje
Britanijoje kilo pasipiktinimas paaiškėjus, kad vienas iš Londono išpuolio
vykdytojų buvo žinomas policijai ir
žvalgybai, bet nebuvo imtasi jokių
veiksmų.
Trys užpuolikai birželio 3 dienos
vakare ant Londono tilto automobiliu
taranavo praeivius, o tada netoliese
esančiame Borafo turgaus rajone žmones badė peiliais. Šis išpuolis – jau trečiasis Didžiojoje Britanijoje per tris
mėnesius.
Policija atskleidė visų trijų užpuolikų tapatybes – tai 27 metų am-

žiaus Pakistane gimęs britas Khuram
Shazad Butt, 30 metų amžiaus Rachid
Redouane, apibūdinęs save Maroko-Libijos piliečiu, ir Maroko italas Youssef
Zaghba.
Metropoliteno policijos teigimu, K.
Sh. Butt buvo žinomas policijai ir M15,
tačiau neva nebuvo ženklų apie planuojamą ataką. Po tokio pranešimo pasipylė kritika – K. Sh. Butt turėjo galimybę įvykdyti išpuolį net ir po to, kai
pernai metais buvo parodytas „Channel 4” dokumentiniame filme apie islamistų ekstremistus „The Jihadis
Next Door”.
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VersLo N auJieNos
Savybės, kurios būdingos daugeliui vadovų Lietuva sulaukė istorinio traukinio iš Kinijos
asak Šarūno Dyburio, tiesioginės
vadovų paieškos vadovaujančiojo partnerio, vadovai pasižymi tam tikrais panašiais būdo bruožais
ir gebėjimais.

P

problemos, pasąmonė toliau su ja dirba. Tad sprendimą dažnai randame
tuomet, kai užsiimame visai kita veikla.

Delegavimas
Savimotyvacija
Jei žmogui reikia, kad jį kažkas
nuolat stumtų pirmyn, tikru lyderiu jis
netaps. Lyderis yra toks asmuo, kuris
savo energija ir motyvacija užkrečia kitus. Nereikia turėti iliuzijų, kad tai yra
įgimtas bruožas, kurį žmogus arba
turi, arba neturi. Ir kiekvienas rimtas
lyderis šiuo klausimu dirba su savimi.
Vienam padeda motyvacinių knygų
skaitymas, kitam ugdyti savimotyvaciją padeda sportas ar kelionės.

Laiko kontrolė
Mes visi darbui skiriame tam tikrą valandų skaičių. Ir svarbu ne tiek,
kiek valandų dirbame, bet kaip efektyviai tas valandas panaudojame. Dirbant 90–100% pajėgumu ir 8–10 darbo
valandų visiškai užtenka.

Aiškus prioritetų susidėliojimas
Tai siejasi su ankstesniu punktu.
Tam, kad būtų pasiekiamas maksimalus galimas rezultatas, reikia aiškiai
apsibrėžti, kurie darbai yra naudingiausi ir vertingiausi.

Tikri lyderiai deleguoja užduotis
kitiems ir pasitiki darbuotojais. Be
to, jie juk suvokia, kad savo laiką efektyviausiai panaudos, jei mažiau aktualias užduotis paskirstys kitiems.

Humoro jausmas
Kad ir kaip keistai tai skambėtų,
aš sakyčiau, kad humoro jausmas yra
labai svarbi savybė. Net neigiamą informaciją, pasakytą su šypsena ir humoru, žmonės dažnai priima lengviau
ir nesuvokia jos, kaip priekaišto.

Pasitikėjimas
Tikras lyderis pasitiki savimi ir
savo komanda. Jei pasitikėjimo stinga,
klientai ar verslo partneriai tikrai tai
pajaus. Ką jau kalbėti apie konkurentus. Tai taip pat labai svarbu, kai bendrovė susiduria su rimtesnėmis problemomis. Pasitikėjimas padeda nepasiduoti panikai ir logiškai dėlioti tolimesnius veiksmus. Svarbiausia tokiu
atveju – nepaleisti vairo iš rankų.

Pozityvumas, optimizmas
ir entuziazmas

Iniciatyva
Lyderiai yra tie žmonės, kurie
imasi iniciatyvos. Jie nesėdės kampe,
kai skirstomos užduotys ir negalvos:
„kad tik ne aš”.

Jei žmogus tiki, kad gali ir kad jam
pasiseks, jis pasieks daug geresnių rezultatų, palyginti su tuo, kuris dvejoja
ar būgštauja. Tai – tarsi savaime išsipildanti pranašystė.

Turiningas laisvalaikis

Jie padaro tai, ką pažada

(darbo ir asmeninio gyvenimo
balansas)
Jei žmogus visą savo laiką skiria
vien darbui, tai atsiliepia jo sveikatai,
požiūriui, optimizmui. Pusiausvyra
tarp darbo ir laisvalaikio yra būtina.
Tik pailsėję žmonės jaučiasi laimingi,
o nuo to priklauso ir darbingumas bei
rezultatai. Galų gale, tai padeda į visas
problemas pažvelgti „iš šono”. Be to
įrodyta, kad atsitraukus nuo tam tikros

Būtina savybę – tai pažadų, žodžio laikymasis. Man tai susiję ir su gebėjimu neatidėlioti svarbių darbų, net
ir pačių sunkiausių ir nemaloniausių. Lyderiai neprisiima svetimų laurų. Jie dalijasi atsakomybe, jei kuris komandos narys padarė klaidą. Ir beje, tai
susiję ne tik su darbo reikalais – ta pati
taisyklė galioja ir asmeniniame gyvenime.
„Verslo žinios”

Kokie vadovo bruožai erzina labiausiai
Darbuotojas palieka ne bendrovę,
o vadovą – šiame posakyje slypi daug
tiesos. 2 iš 3 Didžiosios Britanijos darbuotojų prisipažino, kad tenka dirbti su
ne pačiais maloniausiais vadovais,
skelbia „Glassdoor” tyrimas.
Išnagrinėjus gautus duomenis, pavyko identifikuoti tuos vadovų bruožus, kurie darbuotojus erzina labiausiai.
Dažniausiai dirbantieji nurodė:
Nepagarba darbuotojui – 43 %

Negatyvus požiūris – 34%
Tingumas – 23 %
Nuolatinis galvojimas tik apie save
– 16 %
Nederamas humoras – 10 %
Vėlyvas atvykimas į biurą – 10 %
Darbą baigia anksti – 10 %
Keikimasis – 8%
Garsus kalbėjimas telefonu – 8%
Seksistiniai komentarai – 7%
„Verslo žinios”

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų birželio 7 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,15 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,64 €

Lietuvos sieną kerta pirmasis traukinys iš Kinijos.
Į Lietuvą birželio 5 dieną atvyko
pirmasis šiais metais tranzitinis traukinys iš Kinijos. Ypač greitai mūsų šalį
pasiekęs sąstatas gabena krovinį Vakarų Europos gamykloms.
Valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių” generalinio direktoriaus
pirmasis pavaduotojas Gerimantas
Bakanas teigė, kad pilno sąstato traukinio iš Kinijos atvykimas yra reikšmingas laimėjimas bendrovei, o traukinių iš šios Azijos šalies šiemet laukiama ir daugiau.
„Tai istorinis momentas, atveriame dar vienerius vartus į Europą.
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje pilno
sąstato traukinys atvyko iš Kinijos. Jis
toliau tęsia savo kelionę per Lietuvą į
Europą. Sąstatą sudaro 41 platforma,
82 konteineriai chemijos pramonei
skirtų medžiagų (butandiolio). Planuojame šiemet turėti tokių traukinių
apie 20”, – traukinio pasitikimo renginyje, pasienyje su Baltarusija esančioje Kenos geležinkelio stotyje, sakė
G. Bakanas.
Traukinys tęsia kelionę į Vokietiją, iš kur dalis platformų vyks į Prancūziją. Į Vakarų Europą sąstatas keliauja per Šeštokų stotį, kur konteineriai bus perkrauti ant vadinamosios
siaurosios vėžės ir bus gabenami ja.

„Verslo žinių“ nuotr.

G. Bakanas atkreipė dėmesį, kad
į Lietuvą traukinys atkeliavo nepaprastai greitai.
„Važiavo labai greitai – devynias
paras. Netgi mes, geležinkelininkai,
esame labai nustebę. Čia reikia padėkoti mūsų partneriams. Traukinio
kelionė iš Kinijos iki Vokietijos užtruks dvylika parų. Tai rekordiniai laikai. Įsivaizduokime, jeigu plauktų
jūra, konteinervežiu, tai užtruktų apie
40–45 paras”, – kalbėjo „Lietuvos geležinkelių” vadovo pavaduotojas, pabrėžęs, kad bendrovei labai svarbu ir
toliau siekti išnaudoti tranzitui puikią
Lietuvos geografinę padėtį.
„Tai labai apsimoka mūsų bendrovei. Kadangi Kinijos ekonomika
labai smarkiai auga, krovinių kiekis
kiekvienąkart vis didėja, „Lietuvos
geležinkeliai” intensyviai dirba, kad
kuo daugiau krovinių pritrauktų į
Lietuvą. Čia galbūt atsiveria ir Skandinavijos rinka”, – sakė G. Bakanas.
Kinija turi didžiulį potencialą krovinių rinkoje. Artimiausiais metais iš
Kinijos į Europą važiuojančių traukinių skaičius turėtų išaugti apie tris
kartus. Tai atveria naujas galimybes ir
„Lietuvos geležinkeliams”, nes dalis
krovinių gali keliauti per Lietuvą.

„Harley-Davidson“ atšaukia maždaug 57
tūkst. motociklų
Amerikiečių motociklų gamintoja „Harley-Davidson” iš rinkos atšaukia maždaug 57 tūkst. motociklų.
Pranešama, kad motociklai atšaukiami dėl alyvos vamzdelio defekto, dėl kurio alyva gali užtikšti ant galinio rato.
Atšaukiami modeliai „Electra Glide Ultra Classic”, „Police Electra Glide”, „Police Road King”, „Road King”,
„Road King Special”, „Street Glide”,

„Street Glide Special”, „Road Glide” ir
„Road Glide Special”, pagaminti nuo
praėjusių metų liepos 2 d. iki šių metų
gegužės 9 d.
Verta paminėti, kad „Harley-Davidson” apyvarta pirmąjį ketvirtį sumažėjo 14 proc. dėl sumažėjusių pardavimų tiek Jungtinėse Valstijose, tiek
ir užsienio rinkose.
BNS

Bankas pritaikė technologines naujoves
Estijos bankas LHV pirmasis pasiūlė klientams galimybę atsidaryti
banko sąskaitą asmens tapatybę patvirtinant vaizdo ryšiu.
Iki šiol banko klientai sąskaitą galėjo atsidaryti tik fiziškai atvykę į
banko skyrių ir pateikę asmens tapatybės dokumentą. Tačiau naujos informacinės technologijos suteikia galimybę identifikuoti privačius asmenis
nuotoliniu būdu.
Tapatybės nustatymas vaizdo ryšiu truks iki penkiolikos minučių. Šia
galimybe gali pasinaudoti Estijos pi-

liečiai ir teisę nuolat gyventi šalyje turintys asmenys. Jiems tereikia turėti
galiojančią asmens tapatybės kortelę,
tokių kortelių skaitytuvą, prie interneto prijungto kompiuterio ir vaizdo
kameros su mikrofonu.
Tiesa, tokiu būdu identifikuotiems klientams bus taikomi apribojimai. Jų mėnesio operacijų suma negalės viršyti 10 tūkst. eurų. Tokie
klientai negalės naudotis investicinėmis paslaugomis bei atidaryti įmonės sąskaitos.
BNS

Ilgas kelias į gimtuosius namus
Kaunui sugrąžinama garsios tarpukario šeimos istorija
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Tūbelių namas Žaliakalnyje, kur veikianti Kauno meno gimnazija siekia gauti J. Tūbelio vardą.

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Kaune, Istorinėje Prezidentūroje neseniai atidaryta
unikali paroda, kurioje – Marijos Rimos TūbelytėsKuhlmann (1923–2014) tapybos darbai. Jie dar niekada nebuvo eksponuoti Lietuvoje, ir ši autorė čia
mažai kam yra žinoma. O juk ji – tarpukario Lietuvos
ministro pirmininko Juozo Tūbelio (1882–1939)
dukra, jos motina Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė (1891–1988) buvo Prezidento Antano
Smetonos žmonos Sofijos Smetonienės sesuo.
ad visiškai suprantama ir natūralu, kodėl šie
spalvingi tapybos darbai eksponuojami ne kokio nors kito muziejaus salėje, o Istorinėje Prezidentūroje, kur užima dvi jos sales. Visus šiuos darbus Lietuvai padovanojo vienintelis M. R. TūbelytėsKuhlmann sūnus 64-erių metų Peter Kuhlmann,

T

kuris parodos atidarymo proga su žmona kelioms dienoms buvo atvykęs į Kauną, aplankė Panemunės kapinėse esantį savo mamos ir senelės kapą.
Naujojoje parodoje eksponuojamas 41 dailininkės kūrinys, o į Lietuvą iš viso buvo atsiųsti 66 sūnaus dovanoti paveikslai, taip pat daug įvairių dokumentų, nuotraukų, asmeninių daiktų. Toks buvo
P. Kuhlmann apsisprendimas – sau atminimui New
Yorke, kur gyvena ir dirba finansų srityje jau beveik
40 metų, jis pasiliko vos 10 mamos tapytų paveikslų.
Iš viso jų būta daugiau kaip keturi šimtai, bet nemažą
dalį autorė dar gyva būdama pardavė ar padovanojo.
Lietuvių išeivijos dailininkė, rašytoja ir poetė M.
R. Tūbelytė-Kuhlmann gimė Kaune, ją nuo mažens
supo tėvų ir jų svečių pokalbiai apie politiką ir šalies
ateitį, šeimoje vyravo stiprus patriotizmo jausmas.
Būsimos dailininkės pažintis su daile prasidėjo dar
vaikystėje, kai motina J. Tūbelienė dukters piešimo
pamokoms vesti pakvietė dailininką Petrą Kalpoką.
Vėliau ji susidomėjo literatūra, tad užaugusi planavo studijuoti lietuvių filologiją ir tapti rašytoja, tačiau likimo smūgiai svajones sudaužė į šipulius. 1939aisiais mirė jos tėvas, o 1940 m. birželį kartu su motina teko skubiai palikti Lietuvą.
Šios parodos kuratorė, puikiai įvertintų knygų
apie Sofiją Smetonienę ir Jadvygą Tūbelienę „Seserys” bei „Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos” autorė
istorikė Ingrida Jakubavičienė priminė, kad J. Tūbelienė su šešiolikmete dukra tą lemtingąjį 1940
metų birželį iš pradžių dar neplanavo palikti Lietuvos, kai Smetonų šeima išvyko birželio 14-ąją, nes galvojo, kad sovietai jų nelies, nes J. Tūbelio jau nebuvo tarp gyvųjų. Tačiau jų vairuotojas, puikiai suprasdamas, kas gali atsitikti, įkalbėjo pasitraukti ir
po trijų dienų su kuklia manta paskutiniu traukiniu
iš Kauno J. Tūbelienė su Marija atsidūrė Berlyne.
Kaip buvusio Lietuvos premjero našlė ir Prezidento
A. Smetonos padedama ji gana greitai gavo Jungtinėse Amerikos Valstijų vizas ir jau tų pačių metų spalio mėnesį su dukra atsidūrė New Yorke, kur buvo
šiltai priimta lietuvių bendruomenės.
Būsimoji dailininkė 1941–1944 m. studijavo meno
istoriją Wooster koledže Ohio valstijoje, 1945–1948 m.
mokėsi tapybos Meno studentų lygoje New Yorke ir
Corcoran meno mokykloje Washingtone. „Gal kam
jos darbai atrodo paprasti, primityvistiniai, bet Marija tikrai gavo puikų išsilavinimą, ji buvo ir meno
istorikė. Jeigu ji iš pradžių dar ir abejojo, ar pasirinkti
dailininkės kelią, tai daug ką nulėmė į Ameriką iš Vokietijos DP stovyklos atvykusio garsaus dailininko
Antano Galdiko nuomonė, kuris jaunąją menininkę
gyrė ir skatino, apie 1950-uosius metus ypač išskirdamas jos tapytas gėles”, – pasakojo parodos kuratorė.
Pirmasis dailininkės debiutas įvyko 1963 m.
Portlando universitete, kur ji surengė personalinę parodą. Parodoje Istorinėje Prezidentūroje yra eksponuojamas spalvingas tapybos darbas „Portlando panorama”, o šiuo metu nacionaliniame M. K. Čiur-
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lionio dailės muziejuje veikiančioje šiam muziejui dovanotų darbų parodoje „TIXE” galima išvysti šio tapybos darbo „dvynį”, tą patį Portlandą. Autorė savo
kūrybinį kelią baigė ir paskutines drobes nutapė maždaug 2000-aisiais metais.
Amerikoje dailininkė ištekėjo už vokiečių kilmės
Kurt Kuhlmann ir susilaukė vienintelio sūnaus Peter. Nuo 1967 iki 1985 metų šeima gyveno Taivane ir
Japonijoje, dailininkė čia ir toliau tapė paveikslus bei
rengė parodas. 1985 m. Marija su šeima grįžo į JAV
ir įsikūrė St. Petersburgo mieste, Floridos valstijoje, čia ji ne tik tapė, bet ir rašė atsiminimus, kūrė noveles bei romanus. Būtent čia iki šiol ir buvo saugomi
jos tapybos darbai, kurie dabar atkeliavo į Kauną.
„Dailininkė daug kartų lankėsi Lietuvoje, gimtajame Kaune, jai čia taip patiko, kad buvo įsigijusi
butą Vilniuje, kur gyvendavo. Kai dar 1996 metais čia
atvykusi su sūnumi Peter vaikštinėjo po Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, prasitarė, kad norėtų kada nors savo darbų parodą surengti gimtajame Kaune, kurį visada labai mylėjo. Prireikė dar dvidešimt metų, kol jos svajonė išsipildė, tad iš tiesų tai
buvo ilgas kelias namo”, – sakė I. Jakubavičienė.
Pasak jos, M. R. Tūbelytė-Kuhlmann sukūrė
daugiau nei 400 paveikslų, kuriuose tvyro ramybės
ir taikos atmosfera, o turtingas ir ryškus koloritas
džiugina žiūrovo akis. Ilgus dešimtmečius išgyventą tėvynės ilgesį dailininkė savo paveiksluose išreiškė
kelio, vedančio į namus, motyvu. Jos sukurti peizažai, portretai bei natiurmortai buvo eksponuoti Japonijoje, Taivane, JAV miestuose, turinčiuose dide-

P. Kuhlmann įsiamžino prie savo portreto, kurį nutapė jo
mama.
R. Mikalajūnaitės nuotr.
les lietuvių bendruomenes: Clevelande, Los Angeles,
Čikagoje ir St. Petersburge. Didelė dalis jos kūrinių
pasklido po platų pasaulį privačiose kolekcijose.
„Mes nuolat bendravome su Peter, susirašinėdavome. Jis man labai daug padėjo rašant knygą ‘Seserys’, pateikė retų, dar niekada nematytų fotografijų, kurių originalus dabar mums jau ir padovanojo. Po jo mamos mirties idėja darbus atvežti į gimtinę atgimė iš naujo. Žinoma, tam reikėjo laiko, reikėjo
pinigų, tad pagal paveldo pargabenimo iš užsienio
programą rengiau projektą Lietuvos kultūros tarybai, iš pirmo karto nepasisekė, o iš antro gavome dalinį finansavimą.
Praėjusių metų spalį vienuolikai dienų vykau į
Ameriką, čia atrinkau paveikslus ir kitus dokumentus, radome dar net nematytų fotografijų iš J. Tūbelio laidotuvių, kitų įdomių daiktų, aplankiau ir Peter namus New Yorke, ir Floridą, kur buvo saugomi
M. R. Tūbelytės-Kuhlmann tapybos darbai”, – prisiminė parodos kuratorė.
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M. R. Tūbelytės-Kuhlmann darbai – ryškūs ir spalvingi.
Dabar Peter jau nekalba lietuviškai, nors vaikystėje šios kalbos mokėsi, tik nelabai drįso ja kalbėti. Nors jo
tėvas inžinierius buvo vokietis, šeimoje kalbėta anglų kalba. P. Kuhlmann sako, kad jis nepaveldėjo mamos
meilės menui, bet turi kitų savybių, kurias turbūt gavo iš savo senelio. Su savo
senele Jadvyga Tūbeliene jis bendravo
retai, nes jie tada gyveno skirtingose
valstijose, toli vieni nuo kitų. Savo
šeimos istorija jis domėjosi nuo paauglystės, o Peter studijuojant istoriją
University of Wisconsin ten dirbęs
garsus lietuvių-šveicarų kilmės JAV

darbų rėmėja. Jis pats su savo motina
pirmą kartą į Lietuvą atvyko 1991-aisiais, vos jai tapus nepriklausoma.
Marija buvusi silpnos sveikatos, tačiau
labai stipri savo vidumi.
Pasak labai daug su P. Kuhlmann
bendravusios I. Jakubavičienės, šis
apsisprendė mamos kūrybinį palikimą
dovanoti Lietuvai dar ir todėl, kad
jam norėjosi išsaugoti garsios šeimos
istoriją ir palikimą. Taip jau atsitiko,
kad vienintelis Peter sūnus Mikah, sulaukęs vos 21-erių prieš keliolika metų
žuvo, tad daugiau paveldėtojų nėra ir
Tūbelių šeimos istorija su Peter ir

tanijos. Jis labai džiaugėsi, kad mamos
darbai pagaliau grįžo į jos gimtąjį
Kauną, kad apie ją daugiau sužinos tie,
kurie net nebuvo girdėję šio vardo.
Buvo labai malonu, kad į atidarymą atvyko Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, turinčios šį vardą nuo 1995
metų atstovai, o dar maloniau buvo sužinoti, kad Kaune, buvusiuose Tūbelių
namuose Žaliakalnyje veikianti Kauno
menų gimnazija taip pat siekia jau
nuo ateinančio rudens vadintis Juozo
Tūbelio vardu”, – džiaugėsi I. Jakubavičienė.
Jau kitais metais turėtų pasirodyti

Drobėse užfiksuoti ir kelionių po egzotiškas šalis vaizdai.
mokslininkas, baltistas Alfred Erich
Senn pasiūlė parašyti darbą apie močiutę ir surinkti visus jos pasakojimus,
tad buvo proga dar labiau pasidomėti
garsios šeimos istorijos vingiais.
P. Kuhlmann yra pasakojęs, kad jo
močiutė nemėgo kalbėti apie politiką,
bet buvo labai išsilavinusi, ambicinga,
didelė patriotė, ištikima savo vyro J.
Tūbelio ir savo svainio A. Smetonos

baigsis. „Noriu, kad karo ir likimo
smūgiai, kuriuos teko išgyventi Lietuvai, nesunaikintų to, kas svarbu –
mano senelių ir mano tėvų atminimo”, – sakė Kaune apsilankęs dailininkės sūnus.
„Į savo motinos darbų parodos
atidarymą Peter atvyko su žmona Diane Gilmour, taip pat kartu buvo ir artimi šeimos draugai iš Didžiosios Bri-

dokumentinis režisierės Ramunės
Kudzmanaitės ilgokai kuriamas filmas apie garsiąsias seseris Jadvygą Tūbelienę ir Sofiją Smetonienę, o I. Jakubavičienė užsiminė, jog yra sukaupusi labai daug įdomios medžiagos
apie ilgiausiai tarpukario Lietuvoje –
nuo 1929 m. iki 1938 metų ministru
pirmininku išdirbusį Juozą Tūbelį, buvusį Lietuvos banko ir spaudos darbuotoją, finansų, žemės ūkio ministrą, ilgametį Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininką, iš kurios ateityje gal taip pat gims nauja vertinga
knyga.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

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

DantŲ gyDytojaI

ADVOKATAI

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 773-582-4500

Tel. 708-422-8260

Valandos susitarus

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis
Parodos kuratorė I. Jakubavičienės skyrė daug laiko ir pastangų, kad ši paroda būtų atidaryta.
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S V E I K ATA

Fizinio aktyvumo įtaka mūsų sveikatai (3)
pertenziją, artrozę.
Siekiant efektyviai sumažinti antsvorį būtinai reikia išsiugdyti pastovius ir tinkamus fizinio aktyvumo bei
mitybos įpročius. Fizinis aktyvumas
turi būti palaipsniui didinamas – atsižvelgiant į sveikatos būklę, gyvenimo
būdą, sportiškumą. Tinka judrūs pratimai, kai įtraukiama daugiau raumenų grupių: greitas ėjimas, bėgiojimas, plaukimas, važiavimas dviračiu,
aerobika.
Fizinis aktyvumas duoda rezultatus tik tada, kai jis yra reguliarus, pakankamo intensyvumo, dažnio, trukmės ir derinamas su tinkama mityba.

Bėga ,,Klaipėdos” jūrų šaulių kuopos vadas Giedrius Bikulčius su sūnumi Aurimu.

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ
Kaip jau rašėme ankstesniame numeryje (,,Draugas”, 2017 m. gegužės 25
d.), fizinis aktyvumas yra svarbus faktorius stiprinant sveikatą bei mažinant susirgimų riziką. Šiame straipsnyje panagrinėsime, kokią reikšmę
fizinis aktyvumas turi kaulų raumenų
sistemos susirgimų profilaktikai, o
taip pat, kaip aktyviai gyvenant, galima išlaikyti nekintantį svorį, išvengti
nutukimo.
Fizinis aktyvumas ir kaulų
raumenų sistemos ligos
Fizinis aktyvumas yra labai svarbus stiprinant kaulų raumenų sistemą.
Yra nustatyta, kad daugiau nei pusė
Amerikos gyventojų kenčia sąnarių
skausmus, 21 proc. gyventojų nustatytos sąnarių ligos. Sąnarių skausmas ir
judėjimo sutrikimas yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatos sutrikimų. Beje, moterys šiomis ligomis
serga dažniau nei vyrai. Reguliarūs fiziniai pratimai stiprina raumenis, padidina raumenų tonusą, sumažina kaulų masės praradimą. Stiprūs raumenys
sumažina krūvį sąnariams, apsaugo
juos nuo tolimesnio pakenkimo, mažina patinimą bei skausmą. Tačiau judėti ir mankštintis reikia pastoviai, nelaukiant, kol prasidės įvairios problemos.
Viena dažniausių problemų, varginančių žmones, yra artritas, dar vadinamas degeneracine sąnarių liga
(artroze), kuri išsivysto dažniausiai
apie 40–50-uosius gyvenimo metus ir
kiekvieną dešimtmetį sergančiųjų vis
daugėja. Sergant artroze pažeidžiama
sąnario kremzlė. Kremzlės struktūra
pakinta dėl degeneracinių pakitimų, atsirandančių su amžiumi. Ji pradeda
plyšinėti, plonėja, siaurėja sąnarinis
tarpas, atsiranda sąnarinės išaugos –
osteofitai. Artritui būdinga skausmingi, nelankstūs sąnariai, tinimas,
judrumo sumažėjimas.

Pradėkite judėti
Norint apsisaugoti nuo tolimesnio sąnarių būklės blogėjimo, yra svarbu kasdieninis fizinis aktyvumas. Fizinė veikla stiprina raumenis, kurie apsaugo pažeistą sąnarį. Gydytojai teigia,
kad stipresni raumenys apsaugo sąnarius, sugerdami dalį krūvio, tenkančio sąnariams. Jie taip pat mecha-

niškai padeda sąnarius išlaikyti geresnėje padėtyje, todėl sąnariai taip
greitai nenusidėvi.
Fizinis aktyvumas siūlomas net ir
esant išreikštiems artrozės požymiams,
bet tais atvejais reikia mankštintis atsargiai. Daugumai žmonių siūloma
tai daryti namuose, pagal gydytojo paskirtus nurodymus, ar dalyvauti specialisto priežiūroje vedamuose grupiniuose užsiėmimuose. Pastoviai judant, atliekant specialius pratimus galima pagerinti sąnarių funkciją, padidinti lankstumą, sumažinti skausmą
bei išvengti ar atitolinti invalidumą.
Sveikiems žmonėms dažniausiai
yra siūloma 150 minučių fizinio aktyvumo per savaitę, tačiau tai nerekomenduojama sergantiems artritu. Svarbu būti aktyviems tiek, kiek leidžia
sveikata. Žmonės, sergantys artritu,
kartais jaučiasi labai blogai ir visai negali pajudėti, todėl pratimus reikia atlikti tada, kai tai yra įmanoma. Jei vieną savaitę mankštinotės mažai, kitą –
gal galite pajudėti daugiau.
Medikai siūlo kasdien nors po pusvalandį skirti vidutinio intensyvumo
fizinei veiklai. Galite tą pusvalandį suskaldyti į trumpesnius 10 min. periodus. Geras pasirinkimas yra tokia
veikla kaip vaikščiojimas, plaukimas,
važinėjimas dviračiu, joga.

Fizinio aktyvumas ir nutukimas
Antsvoris, kartais dar vadinamas
nutukimu, išsivysto, kai su maistu
gauname daugiau kalorijų, nei jų išeikvojame energijai, ir maisto medžiagų perteklius virsta riebalais.
Antsvorio atsiradimui didelę reikšmę turi netinkama mityba: valgoma nereguliariai, valgiaraštyje per didelis
riebalų kiekis, gausus sočiųjų riebalų
turinčių produktų vartojimas, didelė
paros maisto raciono energetinė vertė.
Labai svarbus veiksnys antsvorio
išsivystymui yra nepakankamas fizinis
aktyvumas. Ypač pastaraisiais metais
išplitus moderniosioms technologijoms, vis daugiau atsiranda sėdimojo
darbo, su kuriuo susiję mažesni energijos poreikiai, tačiau mitybos įpročiai
išlieka nepasikeitę.
Mokslinių tyrimų duomenimis
įrodyta, kad riebalų kaupimasis pilvo
srityje yra tiesiogiai susijęs su širdies
ir kraujagyslių ligomis. Dėl per didelės kūno masės padidėja krūvis sąnariams, ypač kelių. Antsvoris siejamas
su tam tikromis vėžinėmis ligomis,
tokiomis, kaip storosios žarnos, krūties
vėžys. Antsvoris gali sukelti diabetą, hi-

Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių.
Jis turi didelę įtaką mūsų kūno svoriui
ir bendrai organizmo būklei, padeda išlikti sveikiems, žvaliems ir energingiems.
Tad kiekvienas iš mūsų turėtų pasistengti surasti šiek tiek daugiau laiko pagerinti fizinę ir emocinę būklę,
atitolinti senatvę!
Judėkite ir dar kartą judėkite.
Paruošta remiantis:
www.sveikata visiems,
www.Delfi.lt, www.cdc.gov,
www.wikipedia.org

maNo VirtuVė
Salotos – gražu ir skanu
Jeigu Jūs taip ir nepamėgote salotų, galbūt kažką darote ne taip? Gal salotų lapeliai
būna apvytę ar blogai nusausinti? O gal – paskandinate jas padaže? Šviežios kvapnios
salotos turi džiuginti akį ir širdį.

Prancūziškos salotos
Reikės:
2 pundelių lapinių salotų
1 nedidelio raudonojo svogūno
2 šaukštų vyno acto (balto arba
raudono)
6 šaukštų alyvuogių aliejaus
2 česnako skiltelių
nedidelio pundelio šviežių mėtų
2 šaukštų Dijon garstyčių
jūros druskos, šviežiai maltų juodųjų pipirų
Svogūną supjaustyti žiedais. Pamerkti į actą 10 minučių. Stambiai
suplėšyti šviežius salotų lapus. Į dubenį
sudėti salotas ir pamarinuotą svogūną
(acto neišpilti).
Paruošti uždarą. Smulkiai sukapoti
česnako skilteles, smulkiai supjaustyti mėtas. Garstyčias atskiesti actu, kuriame marinavosi svogūnas, įpilti alyvuogių aliejaus, įberti druskos ir pipirų. Viską išmaišyti ir užpilti ant paruoštų salotų.

Graikiškos salotos
Reikės:
4 didelių apelsinų (geriausia – Navel rūšies)
1 vidutinio dydžio pankolio (fennel)
2 askaloninių česnakų (shallot),
smulkiai sukapotų
6–8 kalamata alyvuogių (be kauliukų, perpjautų pusiau)

1/4 puodelio šalto spaudimo alyvuogių aliejaus
1,5 šaukšto šviežiai išspaustų citrinos sulčių
1 arb. šaukštelio jūros druskos
1/2 arb. šaukštelio rupiai maltų
juodųjų pipirų
Apelsinus perpjaukite skersai pusiau ir kiekvieną puselę – dar į keturias
dalis (geriausia tai daryti dideliame dubenyje – išsaugosite sultis). Apelsinų
ketvirčius supjaustykite plonais griežinėliais. Susidariusias sultis palaikykite padažui.
Nuplaukite pankolio šaknis, nupjaukite žalius stiebus ir nuimkite
išorinį sluoksnį. Aštriu peiliu supjaustykite skersai labai plonais griežinėliais (speciali pjaustyklė – vadinamoji ,,mandolina” čia gali labai praversti). Pankolio griežinėlius sudėkite
į dubenį su apelsino gabalėliais. Taip
pat suberkite į dubenį alyvuoges ir susmulkintą askaloninį česnaką.
Kitame dubenėlyje išplakite alyvuogių aliejų, citrinų sultis ir druską.
Gautą uždarą užpilkite ant salotų ir atsargiai išmaišykite. Perdėkite salotas
į gražią salotinę ir pabarstykite rupiai
maltais juodaisiais pipirais.
Ir vienos, ir kitos salotos dera prie
kepsnių – jautienos, avienos ar kiaulienos,
bet jas skanu valgyti ir vienas. Ir visai nereikia
būti vegetaru, kad tai įvertintum. Paragaukite ir įsitikinkite patys!
Jūsų Indrė
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A†A
VERONIKA BUBNIENĖ
MANKUTĖ
mirė 2017 m. birželio 4 d., Palos Park, IL.
Gimė 1919 m. gegužės 1 d. Tauragėje, Lietuvoje.
Gyveno Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: sūnus Algis; sūnus dr. Edvardas su žmona
Dalia; anūkai Adelė ir Kristupas; dukterėčios Ona Laugaitienė
su šeima ir Albina Kiaunienė su vyru Jonu bei šeima Lietuvoje.
A. a. Veronika buvo žmona a. a. Jurgio.
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, birželio 8 d., 9:30 val.
ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St.,
Chicago, IL, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių a. a. Veronika bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Holy Family Villa, 12220 S. Will
Cook Rd., Palos Park, IL 60464.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Liūdintys artimieji

A†A
POVILAS VAIČEKAUSKAS
mirė 2017 m. birželio 6 d. Chicago, IL.
Gimė 1926 m. birželio 21 d. Lietuvoje.
Gyveno West Lawn apylinkėje, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Lauryna Elzbieta Juodvalkytė, dvi dukterys, Laura ir Aurelija; anūkai Aleksandra ir Marius Stalionis;
sesuo Irena Vaičekauskaitė Lietuvoje, kiti giminės Lietuvoje ir
Amerikoje.
Priklausė Partizanų globos fondui, buvo Lietuvių partizaninių kovų dalyvis, Kalinių ir tremtinių sąjungos narys.
Velionis bus pašarvotas pirmadienį, birželio 12 d. 9 val. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL,
kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių a. a. Povilas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai. Čekius rašyti adresu: 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Vytauto K. Jonyno meninė
veikla Amerikoje
Atkelta iš 9 psl.
1974 m. New Yorko miestas pasamdė Jonyną išdekoruoti Rikers Island pataisos namus. Jonynas sukūrė
sieninį pano, kuriame sujungė freską,
bareljefinę skulptūrą ir mozaiką. Kūrinys susideda iš penkių 9x12 pėdų dydžio dalių. Tapyti gamtos vaizdai, paukščiai, žuvys ir kiti gyvūnai.
Šv. Onos koplyčia (1971) Amsterdame, NY, lietuvių kapinėse, buvo pastatyta J. V. Kiškio lėšomis jo žmonos
Onos Kiškienės atminčiai. Koplyčios
architektas Jonynas projektavo ją brutalizmo stiliuje. Koplyčios įgaubtas
fasadas sudarytas iš trijų apskrito pavidalo pilonų. Centriniame, virš durų,
yra Rūpintojėlio skulptūra iš lieto
aliuminio. Koplyčios vidaus sienos – iš
rupių baltų plytų. Iš abiejų altoriaus
pusių – aukšti vitražiniai langai iš
skaldyto stiklo. Virš altoriaus yra Prisikėlusio Kristaus skulptūra. Menotyrininkė Rasa Andriuškytė-Žukienė
rašė: „Nedidelė Šv. Onos koplyčia har-

moningai dera aplinkoje, o jos viduje
itin reikšmingas faktūrų šviesos ir
spalvų žaismas. Koplyčios forma labai
plastiška ir joje įkūnytas vaizdas-simbolis primena europietiškos architektūros racionalaus iracionalizmo pavyzdį – LeCorbusier Ronchamp bažnyčią (Prancūzijoje)”.
Naujoji Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Tamaqua, PA, buvo pastatyta 1976
m. Jonynas šiai lietuvių bažnyčiai sukūrė Prisikėlusio Kristaus reljefą prie
altoriaus ir vitražus. Jo paskutinis
bažnytinio meno užsakymas – 1983 m.
St. Catherine bažnyčiai Moscow, PA.
Buvo sukurta Kristaus mozaika ir
Kryžiaus kelio stotys.
Jonyno ir Shepherd meno studija
užsidarė 1980 metais. Jo kūrybinio palikimo visuma Amerikoje – apie 2000
meno objektų. Išėjęs į pensiją grįžo
prie mokytojo darbo New Yorke, vėl
iliustravo knygas ir liejo akvareles.
Tėvynės ilgesys jį traukė vis stipriau,
susirašinėjo su menininkais Lietuvoje.

A†A
LEONAS LEONARDAS
PETRONIS
į Amžinybę iškeliavo 2017 m. gegužės 22 d., Dearborn, MI, sulaukęs 92 m. amžiaus.
Velionis buvo Petronis Tool & Die įmonės steigėjas ir savininkas, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje garbės narys, Detroito
lietuvių ,,Vaizbos Buto” narys ir lietuviškų organizacijų rėmėjas.
Giliame liūdesyje liko: žmona Danutė, dukros Virginija ir Renata bei daug giminių.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 8 d. su atminimo Mišiom 10 val. r. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių velionio
urna bus nulydėta į Holy Sepulchre kapines laidojimo apeigoms.
A. a. Leonas Leonardas bus palaidotas šalia sūnų a. a. Romano
ir a. a. Arūno Petronių.
Vietoje gėlių šeimos pageidavimu aukas skirti Mišioms, Dainavos jaunimo stovyklai ar Dievo Apvaizdos parapijai.
Liūdintys artimieji
Laidot. direkt. Val S. Bauza, tel. 313-554-1275

Sugrįžimas

Šv. Onos koplyčia, Amsterdam, NY.

Dar anksčiau Jonynas mąstė, kaip
Lietuvos meno kūrėjams atverti vartus
į Vakarus, kaip supažindinti juos su išeivijos šiuolaikiniu menu. Lietuvą jis
aplankė 1967 m. vasarą. Po daugiau nei
trisdešimties metų nežinomybės Lietuvos meno pasaulis vėl atrado Jonyną.
Jo meno parodos buvo surengtos Kaune 1979 m. ir Vilniaus dailės muziejuje 1987 m. Pastarosios parodos atidaryme Jonynas pareiškė: „Matau, kad ne
kapuose guli didvyriai, bet šiandien
Lietuvoje jie vaikšto gyvi po sukurtus
savus miestus, kaimus, laukus ir pievas. Darbu ir prakaitu šią žemę laisto
ne tik artojas, bet ir mokslo žmogus,
stengdamasis, kad gimtoji kalba neprarastų gyvybės. Kad mokslas tiestų
kelius į saulėtą ateitį, o visi menai lydėtų ir stiprintų žmogaus dvasią ir
pasitikėjimą savimi”.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę Jonynas apsilankydavo tėviškėj
kiekvienų metų vasarą. 1993 m. jis
buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino ordinu. Druskininkuose buvo įkurta Jonyno meno
galerija (M. K. Čiurlionio Nacionalinio
muziejaus padalinys). Joje sukauptas
išsamus Vytauto K. Jonyno archyvas,
eksponuojama jo vitražų Amerikoje
eskizai, akvarelės ir medžio raižiniai.
Vytautas K. Jonynas iškeliavo į
amžinybę Vilniuje 1997 m. gruodžio 4 d.
Nuliūdę liko duktė Giedra Troncone,
gausus būrys meno gerbėjų, jo buvusių
mokinių ir bendradarbių. Iškilmingose
laidotuvėse jį pagerbė daug lietuvių inteligentijos, palydėdami velionį į Antakalnio kapines amžinam poilsiui.
Per jo iškalbius meno kūrinius Lietuvoje, Vokietijoje, Australijoje ir Amerikos žemyne Jonynas dar pasilieka gyvas tarp mūsų.
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■ Birželio 9 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks Anna Reich
fotografijų parodos atidarymas.

įvyks birželio 18 d. 10:30 val. r. prie Pasaulio lietuvių centro kiemelyje esančio paminklo tremtiniams atminti. Adresas:
14911 127th St., Lemont, IL 60439.

■ Birželio 11 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro pokylių salėje vyks renginys ,,Prie kavutės puodelio –
pokalbis su LR generaliniu konsulu Marijumi
Gudynu”. Įėjimas – auka. Kviečia Lietuvos
vaikų globos būrelis „Saulutė”.

■ Birželio 18 d., sekmadienį, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje 11 val. r. bus
aukojamos šv. Mišios už Tėvynę, minint Gedulo ir Vilties dieną (birželio 14-oji). Po Mišių parapijos salėje šia tema kalbės kadenciją baigiantis LR generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas. Bus proga padėkoti konsului bei palinkėti sėkmės jo šeimai, sugrįžtant į Lietuvą. Bus balandėlių pietūs.

■ 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. Girdėsite B. Dvariono, V. Klovos, M. Petrausko, V. Banaičio
bei daugelio kitų kompozitorių kūrinius.
■ JAV LB Lemonto apylinkės valdyba maloniai kviečia visus dalyvauti ruošiamame
Gedulo ir vilties dienos paminėjime, kuris

■ Birželio 18 d., sekmadienį, Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija po 10
val. r. šv. Mišių visus kviečia į iškilmingus
pietus Tėvo dienos proga. Pietus ruošia JAV
LB Brighton Parko apylinkės valdyba.

DRAUGAS

Iki pasimatymo!
Birželio 3 dieną PLC Lemonte vykusių generalinio konsulo Marijaus Gudyno išleistuvių akimirkos, kurias įamžino Vidos Kuprytės fotoaparatas. Apie renginį skaitykite šeštadienio ,,Drauge”.

Atminimo nuotrauka su Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonu Jauniumi Kelpšu, Pal.
J. Matulaičio misijos vadovu kun. Algiu Baniuliu ir parapijiečiais.

■ Birželio 25 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro kiemelyje vyks gegužinė – gražiausio Joninių vainiko konkursas. Žaidimai, atrakcionai, prizai, siurprizai, loterijos, šokiai ir linksma muzika, skanus lietuviškas maistas. Rengia JAV LB Lemonto apylinkės valdyba.
■ Gedimino lituanistinė mokykla pradeda
mokinių registraciją 2017–2018 mokslo
metams. Į mokyklą priimami vaikai nuo 3
metų. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 9 d.
Mokyklos adresas: 116 N. Lake St., Mundelein, IL 60060. Direktorė – Jurita Gonta, tel. 847-630-0098. Informacija: glm.ilinojus@gmail.com.
Mokyklai taip pat reikalingas muzikos
mokytojas darbui šeštadieniais nuo 9 val.
r. iki 1 val. p. p.

AUDIMŲ RAŠTUOS IR DAINOJ-ŠALELĖ

Nuostabi dovana iš renginio vedėjo Vyto Čuplinsko rankų – amerikietiškos kojinės pirmai darbo dienai LR užsienio reikalų ministerijoje.

birželio 17 d. 5 val. p. p.
visi kviečiami į vasaros šventę

JONINES!
Estų namuose, 4 Cross St. ir E. Veterans Hwy., Jackson nJ 08527
Šventė skirta išeivijos poeto Kazio Bradūno – gimimo 100-mečiui
paminėti ir Tautinio kostiumo metams pažymėti.

LINKSMYBIŲ BUS DAUG!
Mugė ir aikštės piešinių konkursas, Tautinių kostiumų raštai
ir šventinis koncertas! Vainikus pinsim, kupoliausim, stipruoliai varžysis,
virvę trauksim! Paparčio žiedo ieškosim, laužą kūrensim,
lietuviškus skanėstus ir alutį ragausim!

ASTA PILYPAITĖ!

Atsisveikinti su konsulu atvyko ir buvęs Cicero miesto inspektorius, istorikas John Kociolko. Konsulas M. Gudynas kasmet dalyvaudavo Cicero miesto rengiamuose Vasario
16-tosios minėjimuose ir trispalvės pakėlime.

Viešnia iš Lietuvos skambiausias dainas mums dovanos!
Įėjimas – $25, Rengėjas – Centrinė NJ Lietuvių Bendruomenė
Priimamos aukos: Central NJ Chapter, LAC Inc.,
P.O.Box. 1315, Brick, nJ 08723 El.p.: lietuviskabendrija@yahoo.com

http://draugokalendorius.org

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Tel. 773-284-0100
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