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NATO siunčia aiškią žinią

Prezidentė D. Grybauskaitė kartu su NATO generaliniu sekretoriumi J. Stoltenberg stebi pratybas „Geležinis vilkas 2017”.
Dainiaus Labučio nuotr.

Birželio 20 d. Lietuvoje viešėjęs NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg teigia, kad keturi tarptautiniai batalionai Baltijos šalyse ir Lenkijoje rodo Aljanso vienybę, jėgą ir ryžtą bei
siunčia pranešimą potencialiems agresoriams.

ŠIAME NUMERYJE:

eturi NATO batalionai siunčia aiškią žinią: vienos
Aljanso narės puolimas reiškia visų narių puolimą.
Jie rodo transatlantinio ryšio stiprumą. NATO
yra grindžiama ryšiu tarp Europos ir Šiaurės Amerikos. Stiprus Aljansas svarbus abiem šiems regionams. Šiandien įvairių šalių pajėgos parodė, kad pasirengusios kovai. Pajėgos yra
skirtos konflikto prevencijai ir tarnauti taikai”, – antradienį kalbėjo J. Stoltenberg, Jonavos rajone stebėjęs tarptautines karines pra10tybas „Geležinis vilkas 2017”.
– 10 psl.
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Šventą paveikslą siuvinėjo 8,5 metų

Lietuvos studentai
Amerikoje – 4 psl.

Amerikietės kryželiu siuvinėtame
paveiksle – per milijoną dygsnių.
Jam išsiuvinėti prireikė 13, 52
mylios įvairių spalvų siūlų.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„Diana. Jos mados
istorija” – 6 psl.

merikiečių pora iš
Houghton miestelio Michigane, Brigitta Maria
ir Jerry Gedvillas keliauja
po apylinkes, vedami neįprasto tikslo. Jie savo automobilyje vežiojasi ypatingą
paveikslą ir nori, kad jį pamatytų kaip galima daugiau
žmonių. Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas
pagal šventosios Faustinos
(XX amžiaus pradžioje gyvenusi vienuolė mistikė, Romos katalikų bažnyčios paskelbta šventąja) viziją, įkvėpė Brigitta Maria Gedvillas
sukurti dar vieną šedevrą:
moteris kryželiu išsiuvinėjo
stebuklingąjį atvaizdą.
– 7 psl.

Jerry Gedvillas paskatino savo žmoną Brigitta Maria kryželiu išsiuvinėti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą – 1943 m. Adolfo Hylos nutapyto paveikslo kopiją. V. Petrauskienės nuotr.

Gamtos dėsniams žmonės paklūsta net tada, kai kovoja prieš juos – Johann Wolfgang von Goethe
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ikrą tiesą pasakysiu, jei tvirtinsiu,
centrų ir FSB mokykla. Pačiame miesjog nėra nieko amžino. Bet jei tete buvo iki 40 tūkst. narių priskaiigsiu, kad Rusijos pastangos daryti
čiuojanti armėnų bendruomenė. Tad
įtaką Lietuvos politikai yra amžinos, ar
dalis FSB operacijų buvo nukreipiamos
daug kas prieštaraus? Lietuvoje turėti
ir per ją, siekiant išlaikyti Armėniją
savų žmonių Kremlius siekia nuo sesavo įtakos orbitoje”.
niausių laikų, nuolat ir kryptingai. 1993GINTARAS VISOCKAS
aisiais išvesdama kariuomenę Rusija
,,Retoriniai” klausimai
niekur neišėjo. Lietuvos nacionalinėje
Prasminga, kad Specialiųjų tarMartyno Mažvydo bibliotekoje surengnybų veikla besidomintis Seimo narys
toje konferencijoje „Mūsų šimtmetis:
tauta demokratinės valstybės kūrybos ir griovimo Azerbaidžanas, Moldova svarstė, ar joms verta pa- A. Anušauskas nevengia kelti, jo paties žodžiais takryžkelėse” žurnalistas Valdas Vasiliauskas nepa- sirašyti asocijuotos ES narės sutartis, o Rusija vi- riant, neatsakytų retorinių klausimų iš sąmokslo teosakė nieko naujo, perskaitęs pranešimą „Pralai- somis įmanomomis priemonėmis stengėsi sužlugdyti rijų srities. A. Anušauskas mano, jog galima spėti:
mėtas mūšis: okupacinė kariuomenė išvesta, bet slap- sutarčių pasirašymą. Antra, tie verslininkai, kurie „Novosibirsko FSB valdybai nebuvo paslaptis, kad
nei iš šio, nei iš to sugalvojo skirti milijonus poilsio dvyniai Petrosianai Maskvoje ir Novosibirske turi
toji – liko”.
Užtenka pasižvalgyti po platųjį pasaulį, kad ir sporto verslo gaivinimui Dzūkijoje, sprendžiant iš savo verslus ir vienas jų senokai siekia realizuoti progalėtume brėžti užtektinai tikslią analizę, kiek daug viešai prieinamų šaltinių, nebuvo itin žymūs. Tad kel- jektus Armėnijoje, savo mieste, kur yra Rusijos kaįtakos agentų Kremlius tebeturi galingiausiose Va- ti klausimą, kas ir kodėl žadėjo skirti lėšų poilsia- rinė bazė. Tačiau ar norint nukreipti juos norima
karų valstybėse. Jei jau šlubuoja Amerikos kontrž- vietės Dauguose įrengimui, Lietuvoje nepopulia- linkme ir buvo prisimintas G. Petrosiano nuo 2007 m.
valgyba, priversta skausmingai aiškintis, ar pati- rios žolės riedulio sporto šakos puoselėjimui bei su- puoselėjamas Giumri ‘Sport-Siti’ statybos projektas
bei pažadėta atverti finansavimo galimybes ir Rusikimas vos prieš metus išrinktas JAV prezidentas, ko karinto gelbėjimo centro kūrimui, – verta.
Trečia, kai kuriuose viešuosiuose šaltiniuose kal- jos valdžios palaikymą? Ar mainais buvo paprašyta
tada galima reikalauti iš menkučiu biudžetu besitenkinančio Valstybės saugumo departamento (VSD). bama apie Dauguose verslauti sumaniusius Rusijos paslaugos – įsigyti iš esmės nereikalingo nekilnojaSudėjus į krūvą visas viešumon iškilusias Vakarų verslininkus. Tačiau šis teiginys nėra tikslus. Tarp mo turto Lietuvoje? Ar vienas brolių turėjo įsteigti
klaidas, lietuviškieji džeimsai bondai neatrodo pa- tų, kurie minimi Daugų detektyve, – armėnų tauty- Nanseno klubą su ‘gelbėtojų’ rengimu (kuris ateitytys prasčiausi. Prisiminkime istoriją, kaip Rusijos bės verslininkai. Ši informacija svarbi. Lietuva iš- je agituotų už dalinimą pabėgėliams ar ne piliečiams
slaptosios tarnybos nesėkmingai bandė užverbuoti siugdžiusi imunitetą klastingiems Rusijos žings- vadinamųjų ‘Naseno pasų’) ir įsilietų į lietuvių
mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės aplinkos niams atpažinti naudojant verslininkus. Mes jau nu- verslo klubą Maskvoje? Ar kitas brolis turėjo prisižmones? Ar šios demaskuotos veiklos negalima pa- tuokiame, kad sėkmingai verslą vystyti Rusijoje be dėti prie naudingos įtakos darymo armėnų diaspoKremliaus palaiminimo neįmanoma. Bet Dauguose roje Novosibirske ir Rusijos karinės bazės aplinkovadinti mūsų VSD sėkme?
Pastaraisiais metais žvalgybinio profesionalu- įsitvirtinti norėjo būtent armėnų tautybės versli- je Giumri mieste?”
Sutikite, tai, nors ir retoriniai, bet svarbūs
mo Lietuvoje vis daugiau. VSD sulaužė visiško slap- ninkai iš Armėnijos. Gal jiems netaikytini tokie patumo tradicijas – pradėjo skelbti viešas ataskaitas tys griežti kriterijai kaip Rusijos verslininkams? Juo- klausimai.
Tačiau remiantis parlamentaro rašiniu galima
apie nacionaliniam saugumui iškylančias grėsmes. lab kad Lietuvoje vis dar esama manančiųjų: krikšSveikintina iniciatyva. Būtent atidžiai perskaitę čioniškoji Armėnija apsupta agresyvių musulmo- daryti dar vieną svarbią prielaidą: „Vos tik buvo suvisuomenei skirtus viešus VSD pranešimus mes, mir- niškų valstybių, todėl nusipelniusi užuojautos. Kad darytas sandoris Lietuvoje, 2013 m. vasario mėn. 12
tingieji, galime susidaryti nuomonę, daug ar mažai Armėnija, remiama Rusijos, okupavo Azerbaidžanui d. įvyko Rusijos aukščiausios valdžios proteguojamo
Rusijos slaptųjų operacijų neutralizuota Lietuvoje. priklausantį Kalnų Karabachą, kad Armėnija vi- politiko ir sportininko, Valstybės Dūmos užsienio reiTaip pat mums jau lengviau įsivaizduoti, kokius iš- siškai priklausoma nuo Kremliaus užgaidų, nes kalų komiteto nario Aleksandro Karelino fondo ‘Karadingus metodus naudodamas Kremlius ieško Lie- Giumri mieste ilgam įsikūrusi rusiška karinė bazė, – relin-Fond’ atstovų susitikimas su projekto iniciatuvoje saviškių: verbuoja mūsų žurnalistus, medikus, dar ne visi nori žinoti. Todėl vadinamoji „armėniš- tyvinės grupės nariais Grantu Petrosianu (Hrač
Petrosiano broliu) ir Novosibirsko verslininku Arvalstybinę sieną kertančius pareigūnus, kviečiasi į ka korta” Daugų detektyve svarbi.
Dera atkreipti dėmesį ne vien į verslininkų tau- tūru Movsesianu”. Vadinasi, armėnų tautybės verssukarintas stovyklas moksleivius, bando susidraugauti su politikais, verslininkais, meno žmonėmis... tybę (pagal tautybę žmogaus vertinti nedera), bet ir lininkų veiklą Dauguose rėmė Rusijos prezidentui
į aplinkybę, iš kur jie kilę, kur gyveno ir kur kūrė Vladimirui Putinui artimi Rusijos politikai?
savo verslus. Ogi problemiškose vietose. Pavyzdžiui,
Nejaugi visas šias krūvon sudėtas žinias galima
,,Armėniška” korta
tame pačiame Armėnijos mieste Giumri, kur dislo- vadinti vien sutapimų ir atsitiktinumų virtine?
Beje, Seimo nario pasakojimas apie įtartinus
Nūnai žinome apie dar vieną Kremliaus meto- kuota rusiška karinė bazė, kur veikia Rusijos karidą – į pagalbą pasitelkiami ne tik lietuviai, rusai, uk- nė žvalgyba ir kur sėkmingai vystyti verslą be Rusijos verslus Dauguose buvo paskelbtas tik asmeniniame
rainiečiai, latviai, lenkai ar čečėnai. Jau pabandy- valdžios palaiminimo keblu. Arba Rusijos mieste No- www.arvydasanusauskas.lt bloge dar 2015-aisiais
ta į savo žaidimus įtraukti ir armėnų tautybės vers- vosibirske, kur įsteigta Rusijos žvalgybos mokykla, metais. Sunku patikėti, kad užtektinai žinomas, įtalininkus bei sportininkus. Už šią informaciją dėko- dirba galinga Federalinės saugumo tarnybos valdy- kingas, slaptųjų tarnybų veiklą analizuojantis Seimo
narys nepanoro savo skandalingojo rašinio paskelbti
kime Arvydui Anušauskui – Lietuvos Seimo Na- ba ir daug mokslinių centrų.
Seimo narys A. Anušauskas rašo: „Viena stip- įtakinguose, didelius tiražus turinčiuose Lietuvos leicionalinio saugumo ir gynybos komitete ne pirmą kadenciją dirbančiam parlamentarui (prieš tai jis riausių Rusijos FSB valdybų visą laiką buvo Novo- diniuose. Tikriausiai bandė. Bet nepavyko.
Tad turime dar vieną retorinį klausimą – kodėl?
kaip istorikas – profesionalas ilgokai plušėjo Lietuvos sibirske, kuriame itin daug jų prižiūrimų mokslo
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centre).
Asmeninėje internetinėje svetainėje šis politikas paskelbė straipsnį „Vingiuoti pėdsakai Dauguose:
Birželio 25 d. 2 val. p. p. (Lietuvos laiku) Teofilius Matarp Rusijos valstybės dūmos deputatų, oligarchų,
diplomatų, saugumiečių ir kariškių”.
tulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Iškilmingos šv.
Žvelgiant paviršutiniškai – joje nieko sensacingo.
Mišios iš Vilniaus arkikatedros ir arkivyskupo T. MatuTik pamanyk, kažkas iš Rusijos verslininkų prie vaizdingo Didžiulio ežero Daugų apylinkėse panoro nulionio beatifikacija bus transliuojama – birželio 25 d.,
sipirkti žemės bei poilsinių. Daugelis iš mūsų susekmadienį, 1:30 val. p. p. tiesiogiai nuo per LRT TEšuktų – puiku. Tegul perka, tegul investuoja. Juk dėl
trumpų ir lietingų vasarų tokio pobūdžio verslas LieLEVIZIJĄ ir nuo 2 val. p. p. per radijo stotį LRT KLASIKA.
tuvoje nėra nei lengvas, nei pelningas. Tačiau Seimo
narys A. Anušauskas atkreipė dėmesį į keletą suTransliacijos anonsą galima pamatyti:
klusti verčiančių aplinkybių.
Pirma, Dauguose investuoti sumanyta svarbių
https://youtu.be/knlNYr1_CBw
politinių įvykių išvakarėse – kai Lietuvai teko pirmininkauti Europos Sąjungai, Ukraina, Armėnija,
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rieš kurį laiką dr. Nerijus Mačiulis,
„Swedbank” vyriausiasis ekonomistas („Lietuvos žinios”), aptarė šių
metų Jungtinių Tautų „Pasaulio laimės
ataskaitą”, kurioje Lietuva tarp 155 vertintų valstybių pakilo į 52 vietą. Kasmet
nuo 2012 m. sudaromame sąraše Lietuva
šiemet įvardinta kaip laimingiausia iš triAUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
jų Baltijos valstybių. Latvija liko 54-oje, o
Estija – 66-oje vietoje. Lenkijai atiteko 46
vieta, Rusijai – 49 vieta. Vokietija atsidūrė 16 vietoje, Jungtinė Karalystė – 19-oje, o
Prancūzija – 31 vietoje. JAV nukrito vienu laipteliu ir atsi- labai laimingos, gyvendamos šalia mūsų. Istoriniai
dūrė 14 vietoje. O pačioje sąrašo apačioje – Pietų Sudanas, šaltiniai sako, kad ginkluoti lietuviai pasiekdavo toLiberija, Gvinėja, Togas, Ruanda, Tanzanija, Burundis ir Cent- limus šiaurės Europos kraštus – dar toliau į šiaurę
nuo dabartinės Estijos teritorijos. O kad jų žirgai gėrė
rinė Afrikos Respublika.
Juodosios jūros vandenį, tai jau ne tik legenda, bet
ir istorinis faktas – Didžioji Lietuvos KunigaikštysLaimė ir emigracija
tė.
Nepasidavėme ir būdami okupuoti. Net dešimt
Pagal laimės indeksą per metus Lietuva gerokai
ūgtelėjo – praėjusiais metais užėmė 60 vietą. Tik la- metų kovojome beviltišką kovą prieš šimtus kartų
bai įdomu – kaip tai suderinama su tuo, kad šiemet stipresnį priešą. Dėl to šiandien Lietuvoje gyvena makaip tik padidėjo emigracija? Tiesiog nežmoniškais žiausias procentas kolonistų, kurie bijojo važiuoti čiotempais lietuvaičiai pustė padus iš Lietuvos į Ang- nai vykstant ginkluotai pasipriešinimo kovai, bet ir
liją, skubėjo tai padaryti iki rinkimų, kol dar „Bre- daugiausiai žuvo pasipriešinimo kovose. Kovojome
xit” neuždarė sienų. Išvykimo mastai pastaruosius ir uždaryti į lagerius. Lietuviai ir ukrainiečiai laporą mėnesių tiesiog stulbino – visos transporto prie- biausiai priešinosi neteisybei ir prievartai – rengė sumonės į Angliją buvo užkimštos. Pavyzdžiui, Klai- kilimus ir kitokias nepaklusnumo akcijas. Pirmiepėdos universiteto studentai dešimtimis nešė pa- ji ėmėme griauti ir pačią „blogio imperiją” – Soviereiškimus į rektoratą, pareikšdami, kad nutraukia tų Sąjungą, pirmieji iš jos pasitraukėme, ko iki šiol
studijas. Kai kuriose grupėse beliko pusė studentų. negali mums atleisti „didysis brolis”. (Lietuvio koTai galima prilyginti panikai. Reikia manyti, kad pa- vingumas iki šiol pasireiškia nebent kai kuriose sporto šakose – pavyzdžiui, krepšinyje.)
naši situacija ir kituose universitetuose.
Tai, matyt, ir gausiausią Europoje emigraciją reiIšeitų, kad kuo daugiau išvažiuoja nepatenkintų, tuo lieka daugiau patenkintų, kurie jaučiasi čia kia nurašyti į energijos perteklių. Negalime pakęslaimingi? Išvažiuoja, manoma, daugiausiai tie, ku- ti bet kokio nepatogumo, neteisybės. Energija varo
riems reikia daugiau pinigų, bet, matyt, ne tik. Eko- mus pirmyn ir nebūtinai dėl blogų gyvenimo sąlygų,
nomistas sako, kad lietuviai „jaučiasi blogiau nei dau- – smalsu pamatyti, kas yra ten, už horizonto. Jeigu
gelis turtingesnių europiečių. Nieko nuostabaus – be- išvažiuoja vargšų kaimiečių ar miestiečių vaikai, neveik visose šalyse daugiau nei penktadalį laimės jaus- nuostabu. Bet ne rečiau, o gal ir dažniau išvažiuoja
mo lemia būtent finansinė gerovė, šiuo atveju ma- piniguočių vaikai, kuriems ir Lietuvoje visko užtuojama kaip vienam gyventojui tenkantis Bendras tenka. Norisi ko nors nauja! Taigi esame smalsūs, tievidaus produktas (BVP). Tiesa, BVP vienam gyven- siog godūs naujovėms (užtat pasaulyje gerai atrodome
tojui yra netobulas rodiklis, nes jis nedaug pasako pagal interneto vartojimą ir pas mus savo firmas kuapie gyventojus, beveik visai neparagaujančius ša- ria pasaulio bendrovės, kur reikalingi IT specialislies ekonominio pyrago. Vis tik pastaraisiais metais tai). Be to, virdami savose sultyse vienas kitam nusparčiai augę atlyginimai bei mažėjusi pajamų nelygybė tarp dirbančiųjų prisidėjo prie nemažos dalies gyventojų didėjančio laimės jausmo. Tačiau, priešingai nei prieš metus, Lietuvoje didesnę dalį laimės
jausmo paaiškina ne ekonominiai, o socialiniai rodikliai. Rodiklis „socialinė parama” matuojamas ne
vertinant valstybės mokamas socialines išmokas ar
suteikiamas socialines garantijas, bet klausiant gy,,DRAUGAS” PAKVIETĖ DISKUSIJAI
ventojų, ar jie turi draugų ir giminaičių, kuriais galėtų pasikliauti atsidūrę bėdoje. Pagal šį rodiklį
Birželio 15 d. numeryje perskaičiau redakciLietuva pakilo į 20 vietą ir lenkia beveik visas Vakarų
jos klausimą skaitytojams – ar laikas sujungti
Europos šalis, tačiau atsilieka nuo Šiaurės valstybių.
,,Draugo” antradienio ir ketvirtadienio numerius
Žinoma, čia galima ne tik pasidžiaugti, bet ir įtarti,
į vieną, o gal pereiti prie savaitraščio.
kad dėl silpnokos valstybės socialinės apsaugos sisSkaitau visus numerius. Jei būtinai reikia
temos neretai belieka pasikliauti artimaisiais”.
,,praretinti”, manau, geriau pirmas variantas
Taigi dažnai galvoju – kas yra tas lietuvis, kas esanei antras. Savaitraščiams nesiseka. Žiūrėkite, kas
me mes ir iš ko mes sudėti? Vėlgi nesena europinė apatsitiko su ,,Amerikos lietuviu”, o dabar su ,,Tėklausa parodė, kad lietuviai yra tarp labiausiai paviškės žiburiais” (retėja)… Yra ir nemokamų
tenkintų Europos Sąjunga (kai britai nori iš jos pakonkurentų. ,,Draugui” tokio likimo nelinkiu.
bėgti).
Ramunė Kubiliūtė,
Kas tas lietuvis?
Evanston, IL
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Iš kur ta mūsų
laimė?

sibostame, įsipykstame. Matyt, esame
nekantrūs. Tuo labiau kad, pagal statistiką, nesame ir patys geranoriškiausi. Štai ekspertas N. Mačiulis sako:
„Pagal dosnumo rodiklį Lietuva, deja,
yra priešpaskutinėje vietoje pasaulyje
– tik labai maža dalis gyventojų nuolat
skiria pinigų labdarai. Lietuviai linkę
padėti ir pasikliauti artimų žmonių
rate, bet daug šaltesni kitų žmonių
problemoms. Tokie rezultatai antrina
ir kitų institucijų atliktiems tyrimams,
rodantiems, kad, pavyzdžiui, lietuviai nėra empatiški.
Tačiau dalinimasis ir rūpinimasis kitais sukuria laimės jausmą, kartais didesnį nei kažko gavimas. Tai
vienas iš lengvesnių būdų kilstelti nacionalinę ir asmeninę laimę. Kaip ir anksčiau, didelė dalis lietuvių
nesijaučia galintys laisvai kontroliuoti savo gyvenimo. Iš dalies tai turbūt yra susiję su finansinėmis
priežastimis. Be to, dalis vyresnės kartos tas galimybes prarado dėl ilgos okupacijos”.

Laimė – ne tik piniguose
Ekspertas sako, kad „Vidutinė lietuvių laimė atrodo neblogai, bet skurde ir neviltyje esančių šeimų
yra vis dar per daug. Atsiras teigiančių, kad nelaimingi emigruoja, todėl situacija neatrodo labai bloga. Iš tiesų, nemažėjantys emigracijos mastai rodo,
kad bent daliai lietuvių dabartinio užimtumo ir atlyginimų augimo neužtenka, kad jie jaustųsi laimingi
ten, kur gimė. Tačiau šis Jungtinių Tautų tyrimas
rodo, kad ne piniguose laimė. Arba bent jau – laimė
yra ne tik piniguose. Sveikesnė, laisvesnė, mažiau korumpuota, dosnesnė ir rūpestingesnė visuomenė
yra ne mažiau svarbios aplinkybės siekiant asmeninės laimės”, – sako dr. Nerijus Mačiulis, „Swedbank” vyriausiasis ekonomistas.
O vis dėlto su savo tais, kad ir netobulais, genais
per šimtmečių audras išlikome, kai daug mums artimų gentainių išnyko – jotvingiai, prūsai, sėliai, žemgaliai, kuršiai ir kt. Atrodytų, mums pakaktų atsparumo ir gyvybingumo išlikti ir per ateinančius
šimtmečius. Jeigu neatsitiktų kokių nors globalinių
kataklizmų arba vėl nepakiltų slavai, kuriuos taip ir
traukia į mūsų kraštą.

LAIŠKAI

Statistika rodo, kad Lietuvoje yra daugiausiai išgeriama (N. Mačiulis: „Deja, pagal du rodiklius Lietuva nepasistūmėjo į priekį, o nukrito žemyn. Lietuva
niekada neblizgėjo pagal sveiko gyvenimo trukmės
kriterijų, o dabar nukrito dar žemiau – iš 62 į 71 vietą pasaulyje. Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vertinama ne tik tikėtina gyvenimo trukmė, bet ir
sveikata senatvėje. Todėl sveikesnio gyvenimo būdo
skatinimas ir pastangos mažinti alkoholio ir tabako
vartojimą ilgesniu laikotarpiu leistų reikšmingai kilstelti ir laimės lygį”) ir dėl to naujoji vyriausybė ėmėsi griežtinti alkoholio prieinamumą ir reklamą, sukeldama didžiulį šurmulį – protestavo muzikantai ir
net dalis politikų, bet greičiausiai buvo nepatenkinti
tie, kuriuos rėmė alkoholio pramonė. O patenkinti tie,
kurie yra nukentėję nuo šios bėdos. Kita vertus, buvo
įtarimų, kad vyriausybė, kurios vadas yra griežtas
blaivininkas, norėdama lengviau prastumti įstatymą,
suklastojo skaičius – juos gerokai padidino, o iš tiesų lietuviai išgeria neva ne tiek jau daug.
Koks dar lietuvio bruožas jį išskiria iš kitų? Kovingumas. Istoriškai, galima sakyti, buvome užkariautojų gentis, ir kaimyninės gentys neturėjo būti

SKIRTINGAI GALVODAMI
VIENAS KITĄ PAPILDOME
Sakoma, kad Amerikoje viešai nekalbama apie
politiką, religiją ir pinigus. Apie pinigus stengiuosi
tylėti, kad, neduok, Dieve, nepasirodyčiau „biednesnis” už pašnekovą. Dėl religijos, o ypač dėl politikos esu atviresnis ir pasisakyti nebijau. Mat sveikatos sumetimais beveik kas rytą kaimynystėje
esančio golfo klubo baseine atlieku fizinę terapiją ir
tuo pačiu paplaukioju. Brandaus amžiaus šnekus
šveicorius su jėzuitų Loyolos universiteto diplomu,
mielai prie durų sutinkantis svečius, su pasitikėjimu

dalijasi su manim savo konservatyvia pažiūra, pernelyg palaikančia Respublikonų partiją.
Keletą žingsnių toliau, prie registratūros stalo,
sėdintis ir baseinan raktą išduodantis tarnautojas,
irgi laisvai bendraujantis su svečiais, savo politinių
simpatijų neišduoda ir mano smalsumo nepatenkina. Galų gale mįslė išsisprendė po šio mėnesio 15
dienos Demokratų ir Respublikonų partijų metinių beisbolo rungtynių. Paklausiau jo: kieno – jo ar
mano komanda laimėjo. Nors droviai, bet su malonia,
tartum mane užjaučiančia šypsena atsakė, jog laimėjo
Demokratų partijos komanda, už kurią, supratau, jis
aistringai sirgo. Nuoširdžiai pasveikinę viens kitą
stipriu rankos paspaudimu, pajutome glaudų ryšį –
skirtingai galvodami vienas kitą papildome.
Beje, pasinaudojęs šia proga, norėčiau atsiliepti į šio mėnesio 15 dienos „Drauge” mano gero bičiulio
Jeronimo Tamkutonio išsakytą nuomonę, jog „Amerika buvo tiesiog sukrėsta” dėl FBI direktoriaus netikėto atleidimo. Kadangi J. Comey nesugebėjo ar nenorėjo jam patikėtas aukštas pareigas atlikti be
priekaištų, buvo praradęs ne tik mano, bet ir abiejų
partijų pasitikėjimą. Todėl, mano nuomone, dėl
keisto elgesio jis turėjo būti pašalintas dar anksčiau,
net nuo pirmos Prezidento Donald Trump prezidentavimo dienos. O dėl sukrėtimo... man atrodo,
buvo sukrėsta ne tiek Amerika, kiek pasekėjai vienašališkos, liberalios JAV žiniasklaidos, tokios kaip
„New York Times”, CNN, etc.

Remkime Draugo fondą

Dr. Leonidas Ragas
Bloomingdale, IL

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

www.draugofondas.org
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RY T YS

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

Lietuvos studentai Amerikoje ne tik dirbo, bet ir keliavo
Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Arūnė Balčiūnaitė vasarą darbavosi atrakcionų parke.

SIMONA MILIŪNAITĖ
Vasaros pradžioje daugybė studentų iš Lietuvos išvyksta į užsienio šalis padirbėti. Viena populiariausių programų Lietuvoje – „Work and Travel USA”
(,,Dirbk ir keliauk JAV” – liet.) suteikia studentams galimybę atvykti į Jungtines Amerikos valstijas, įgyti darbo patirties, susirasti naujų draugų bei pakeliauti. Apie
šią programą ir pasikalbėjome su „ZipTravel” kelionių agentūros Lietuvoje programų vadybininke Laura Lukoševičiūte bei programoje Rytų pakrantės
valstijose dalyvavusiais studentais.

A. Balčiūnaitės archyvo nuotr.

Gediminas Rudzinskas pastarąsias dvi vasaras praleido dirbdamas restorane. Iš kairės stovi: Gediminas Rudzinskas ir Dimitrij Stepanov.
Nuotrauka iš G. Rudzinsko „Facebook” paskyros

legijų ar universitetų studentai. Vidutinės anglų kalbos žinios yra privalomos visiems programos dalyviams.
Atrankos procesas prasideda dar rudenį, kai studentai registruojasi į programą, pildo reikalingus dokumentus, patikrinamos jų anglų kalbos žinios. Po
to prasideda darbo paieškos.
L. Lukoševičiūtė teigia: „Studentai turi galimybę ieškotis norimo darbo savarankiškai arba dalyvauti mūsų partnerių JAV surengtose darbų mugėse. Taip pat jie gali bandyti ‘Skype’ interviu metu gauti pageidaujamą darbo vietą.” Gavus būsimo darbdavio sutartį, pateikiama vizos paraiška. Kiekvienas
programos dalyvis privalo asmeniškai atvykti į pokalbį JAV ambasadoje Vilniuje. Jeigu pokalbis pavyko
ir studentas gavo vizą, jis gali pradėti ruoštis kelionei.
„Nors dokumentų sutvarkymo procesas pakankamai ilgas, tačiau išvykti nėra sunku. Mes visuomet mielai studentams padedame tvarkytis. Galime
pasidžiaugti, jog mūsų agentūros programos dalyviai
paprastai vizas gauna 100 procentų”, – sakė Laura.
Tiesa, norėdamas išvykti, kiekvienas studentas
turi sumokėti 1 000 – 2 000 eurų programos mokestį.
Kaina priklauso nuo programos tipo bei kelionės
krypties (Rytų ar Vakarų pakrantė). Į šią sumą įeina programos dokumetų tvarkymas, sveikatos draudimas, viza, „Sevis” mokestis (internetinė sistema,
per kurią stebimi mainų dalyviai Jungtinėse Amerikos valstijose) bei lėktuvo bilietai į abi puses.
Programos investicijos studentams atsiperka
skirtingai. Kadangi JAV mokamas valandinis atlyginimas, viskas priklauso nuo užimamų pareigų bei
nuo to, kurioje valstijoje studentas dirba.
„Esant poreikiui, programos dalyviams lei-

džiama susirasti papildomų darbų. Taip pat studento
uždarbį gali padidinti gaunami arbatpinigiai. Pavyzdžiui, dirbant padavėju kavinėje ar restorane bei
kasdien gaunant arbatpinigius, išlaidos, skirtos kelionei, gali atsipirkti net ir per porą savaičių. Tačiau
dirbant kitokius darbus, kuriose arbatpinigių negaunama, tas procesas užsitęsia kiek ilgiau”, – sako
L. Lukoševičiūtė.
Programos dalyviai vasarą Rytų valstijose dirba specialios kvalifikacijos nereikalaujančius sezoninius darbus, dažniausiai klientų aptarnavimo srityje. Dirbančius studentus iš Lietuvos galima sutikti
greitojo maisto restoranuose, viešbučiuose, moteliuose, vandens pramogų parkuose, įvairiose svetingumo bei maitinimo įstaigose.
Darbų pobūdis dažniausiai priklauso nuo anglų
kalbos žinių lygio. „Ne taip gerai anglų kalbą įvaldę
studentai paprastai tampa virtuvės, pagalbiniais darbuotojais ar kambarių tvarkytojais viešbučiuose
bei moteliuose. Daugiau anglų kalbos įgūdžių turintys studentai tampa viešbučių registratūros darbuotojais, restoranų padavėjais, klientus pasitinkančiu personalu”, – sakė Laura Lukoševičiūtė.
Studentai, išbandę šią programą, dažnai į JAV
vyksta ir antrą kartą. „Tai tik patvirtina faktą, jog
‘Work and Travel USA’ yra išties puiki kultūrinių
mainų programa studentams. Jos metu jaunuoliai
ne tik įgyja naujos kultūrinės, darbo patirties, bet ir
užsidirba kelionėms, susiranda naujų draugų bei įgyja žymiai daugiau pasitikėjimo savimi, patobulina
anglų kalbos įgūdžius”, – džiaugėsi „ZipTravel”
agentūros atstovė.
Savo įspūdžiais sutiko pasidalinti grupė studentų, kuriems jau teko išbandyti „Work and Travel”
programą keliose Rytų pakrantės valstijose.

Elinga Tumaitė po vasaros darbų Virginia valstijoje apsilankė
North Carolina valstijos Hanging Rock parke.
E. Tumaitės archyvo nuotr.

Rasa Vaitkevičiūtė.

„ZipTravel” kelionių agentūros Lietuvoje programų vadybininkė Laura Lukoševičiūtė dirba su „Work and Travel”
programa.
L. Lukoševičiūtės archyvo nuotr.
ipTravel” kelionių agentūros Lietuvoje programų vadybininkė, dirbanti su „Work and
Travel” programa, Laura Lukoševičiūtė neslėpė, kad net apie 80 procentų programos dalyvių
kasmet renkasi Rytinę pakrantę. Pasak programų vadybininkės, per pastaruosius kelerius metus susidomėjusių šia programą skaičius vis auga. Išvykusiųjų atsiliepimai ir sėkmės istorijos skatina programoje dalyvauti vis daugiau studentų.
„Work and Travel USA” programa trunka iki keturių mėnesių studentų vasaros atostogų metu.
„Dalyviai privalo į programą išvykti pilnai pabaigę
pavasario semestrą bei išlaikę visus privalomus egzaminus ir nevėluoti sugrįžti į studijas rudenį”, –
sakė Laura Lukoševičiūtė. Programos dalyviams, norintiems išvykti darbuotis į JAV, taikomi ir kiti reikalavimai. Dalyvauti gali 18–26 metų dieninių bakalauro ar magistro studijų nuolatinių studijų ko-

„

Z

R. Vaitkevičiūtės archyvo nuotr.

Maironio mokykla išleido 47-ąją abiturientų laidą
DRAUGAS

Maironio lituanistinės mokyklos mokytojoms didžiausia dovana – vaikų juokas ir šypsenos.
Nuotraukoje – mokytojos ir direktorė Rasa Sprindys (penkta iš k.).

JUSTĖ PETRAITĖ
Kiekvieną šeštadienio rytą mes skubėjome į mokyklą, nes turėjome tikslą
kalbėti su draugais gimtąja kalba. Visus
mokslo metus kantriai dirbome ir augome, lietuvių kalba buvo svarbiausia
mūsų bendravime, ir mes stengėmės ją
saugoti ir mylėti. Gyvenant toli nuo Lietuvos, mums visiems yra svarbu būti šalia žmonių, kuriems rūpi lietuvybė ir jos
išsaugojimas. Tai nėra lengva! Bet mes
– visa bendruomenė – vaikai, tėvai ir
mokytojai stengėmės tai daryti!
rabėgo dar vieni mokslo metai
New Yorko Maironio lituanistinėje mokykloje, jie buvo kupini
gražių darbų, juoko, sunkumų ir
džiaugsmų. Gegužės 20 dieną varpelis
vėl pranešė, jog naują langą į žinių pa-
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Maironio lituanistinė mokykla išleido 47-osios laidos abiturientus. Mokyklos direktorė Rasa
Sprindys – trečia iš k.
Maironio lituanistinės mokyklos archyvo nuotraukos

saulį teks atverti mūsų mokyklos abiturientams. Tai – 47-oji mokyklos laida, šiais metais išlydinti keturis moksleivius. Su jauduliu ir iškilia nuotaika
visi skubėjome į išleistuvių renginį, kuris vyko Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Prie įėjimo būriavosi šeimos,
kalbėjosi, dalijosi įspūdžiais, jautėsi šiluma ir bendrumas.
Renginio metu visus šiltai pasveikino Lietuvos generalinis konsulas
New Yorke Julius Pranevičius, direktorė Rasa Sprindys, mokyklos mokytojai bei JAV Lietuvių Bendruomenės
New Yorko miesto valdybos atstovas.
Didžiausia dovana – vaikų juokas ir
šypsenos. Saulė apdovanojo visus savo
šiluma ir linkėjo šviesos... To palinkėkime kiekvienam iš mūsų!
Justė Petraitė – Maironio lituanistinės mokyklos priešmokyklinės klasės
mokytoja.

Elinga Tumaitė, Vytauto Didžiojo universiteto
Viešosios komunikacijos 3 kurso studentė:
„Dirbau Virginia valstijoje, Williamsburg mieste,
viename didžiausių Amerikos atrakcionų parko „Busch
Gardens” virtuvėje (line cook – ang.). JAV buvau visą vasarą – beveik tris mėnesius, paskui dar paslikau pakeliauti
po Rytinę pakrantę. Man asmeniškai JAV buvo ne tik nauja šalis, kurioje susitikau naujų žmonių, susipažinau su
įdomia jos kultūra, bet ir tam tikra gyvenimo mokykla, iš
kurios grįžusi jaučiuosi stipresnė ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Ketinu vykti antrą kartą, jeigu pasiseks ir trečią. Šiais metais vykstu į naują vietą – New Jersey
valstiją, kur dirbsiu gelbėtoja vandens atrakcionų parke.
Tikiuosi, vasara bus tokia pat įsimintina, kaip ir praėjusi!”

Gediminas Rudzinskas, Vytauto Didžiojo universiteto, Viešosios komunikacijos 4 kurso studentas:
„Paskutines dvi savo vasaras praleidau mažame, bet
labai gražiame Lenox miestelyje, Massachusetts valstijoje,
dirbdamas barmenu-padavėju lauko bare, restorane. Pradėjęs dirbti turėjau išmokti pasiruošti savo darbo vietą,
mandagiai bei kokybiškai aptarnauti klientus, paruošti
jiems gėrimus, o lankytojams išėjus – sutvarkyti staliukus.
JAV praleidau dvi vasaras apie tris su puse mėnesio.
Tris mėnesius dirbau ir kelias savaites keliavau. Iš JAV
parsivežiau pačius geriausius įspūdžius. Praplėčiau savo
akiratį, įgijau naudingos darbo patirties, susipažinau su
naujais žmonėmis, patobulinau savo anglų kalbos žinias.
Kadangi JAV dar tikrai liko ką pamatyti, šią vasarą
vykstu ten dar kartą.”

Dimitrij Stepanov, Vilniaus universiteto
Audovizualinio vertimo 3 kurso studentas:
„Dirbau Massachusetts valstijoje, Lenox miestelyje
restorane – viešbutyje. Turėjau būti padavėjo padėjėjas bei
tvarkyti kambarius, tačiau tik atvykęs antrojo darbo atsisakiau, nes iš manęs būtų buvęs prastas tvarkytojas. Darbo metu buvau įvertintas darbdavio, todėl tapau padavė-

Prabėgo dar vieni mokslo metai New Yorko Maironio lituanistinėje mokykloje.

ju pusryčiu metu. Tame restorane man teko dirbti įvairius
darbus – netgi išvesti boso šunį į lauką pasivaikščioti. JAV
praleidau 3 mėnesius. Kadangi vienas dosnus lietuvis paskolino mums mašiną, pabaigę darbus, skyrėme laiko ir
kelionėms. Tai buvo viena geriausių vasarų mano gyvenime.”

Arūnė Balčiūnaitė, Kauno kolegijos Turizmo ir viešbučių vadybos 3 kurso studentė:
„Dirbau New Jersey valstijoje, Seaside Heights miestelyje esančiame atrakcionų parke ‘Family Kingdom’. Buvau žaidimų patarnautoja (game attendant – angl.), turėjau bendrauti su klientais. JAV praleidau šiek tiek ilgiau
nei 3 mėnesius. Nors po šalį pakeliauti ir nepavyko, tačiau
laisvomis dienomis stengiausi pamatyti kiek galima daugiau. Tai buvo viena geriausių vasarų. Ketinu šią vasarą
ir vėl sugrįžti į JAV.”

Jokūbas Dargužis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos inžinerijos 3 kurso studentas:

Dimitrij Stepanov dėkingas dosniam lietuviui, paskolinusiam automobilį, nes su mašina galėjo daugiau pakeliauti.
D. Stepanov archyvo nuotr.

„Dirbau New Jersey perkraustymo kompanijoje.
Teko perkraustyti žmonių daiktus iš vienų namų į kitus,
pradedant lėkštėmis ir baigiant įvairiais baldais. JAV praleidau tris mėnesius. Likau patenkintas, susipažinęs su
JAV kultūra, žmonėmis, o ypač su JAV kraštovaizdžiais,
kurie mane ypač sužavėjo. Norėčiau dar kartą sugrįžti ten
kitą vasarą.”

Rasa Vaitkevičiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto
Viešosios komunikacijos 3 kurso studentė:
„Dirbau Massachusetts valstijoje, Cape Cod kyšulyje,
Harwich Port kurorte. Dirbau du darbus – buvau viešbučio
kambarinė ir kavinės padavėja. Viešbutyje tvarkiau
kambarius, padėjau renginių metu. Kavinėje ruošiau
kavą, priiminėjau užsakymus. Amerikoje, Rytų pakrantėje, praleidau 4 mėnesius ir 10 dienų. Baigusi darbus, rugsėjo mėnesį skyriau kelionėms po JAV.”
Taigi, jei šią vasarą sutiksite lietuvį studentą, atvykusį
laikinai padirbėti, nepamirškite jam nusišypsoti ir užkalbinti!

Jokūbo Dargužio vienas geriausių atsiminimų – viešnagė JAV.
J. Dargužio archyvo nuotr.
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MADOS SKRYNIA
Parengė Loreta Steffens

Londone – princesės Dianos drabužių paroda
„Diana. Jos mados istorija”
pritaikyti sau. Parodoje galima pamatyti žymiąsias princesės sukneles,
kurios kiekviena galėtų papasakoti
ilgą savo atsiradimo istoriją. Paroda
prasideda nuo 1979 metų rožinės šilkinės palaidinės, su kuria dar tada tik
lady Diana buvo nufotografuota „Vogue” žurnalui, kaip viena gražiausių
ir tyriausių „anglų rožių” debiutančių.
Ir kaip bebūtų keista, šis „Vogue” nu-

žinta medaus mėnesį Škotijoje. Šis
kostiumėlis buvo iššūkis tuometinei visuomenei – modernus švarkas buvo sumodeliuotas odinės striukės silueto
principu, o prie jo buvo priderintas klasikinio dizaino sijonas. Niekas iš aukštosios visuomenės niekada dar nebuvo taip atvirai suderinęs aukštosios
mados ir gatvės stiliaus. Taigi taip
naujoji princesė žengė žingsnį, laikui

Tiarų galerija. Iš M. Testino nuotraukos
žvelgia besišypsanti princesė.

Minint britų princesės Dianos
žūties dvidešimtmetį (1997
m. rugpjūčio 31 d. gimė 1961
m. liepos 1d.), nuo šių metų vasario pabaigos Londone visuomenei pristatomos jos žėrinčios suknelės, elegantiški
kostiumėliai ir kokteiliniai rūbai. Apdarai, kurie tuo metu
traukė daugelio dėmesį ir diktavo madą bei stilių.
aroda „Diana. Jos mados istorija”
vyksta buvusioje princesės rezidencijoje Kensingtono rūmuose.
Ši paroda pasakoja apie princesės Dianos aprangos evoliuciją nuo pirmų
viešuose renginiuose vilkėtų kuklių
kostiumėlių iki itin prabangių vakarinių suknelių, būdingų jos vėlesniam
gyvenimo etapui. Kas galėjo pagalvoti, kad nedrąsi, besišypsanti darželio
auklėtoja su paprastu taškuotu sijonu
taps viena ryškiausių visų laikų stiliaus ikonų. Bet princesė Diana savęs
niekada tokia nelaikė ir galbūt tas
jos nuoširdus naivumas bei kuklumas taip traukė žmones. Tai unikali
ekspozicija, ir lankytojai gali pamatyti,
kaip princesė pakeitė karališkosios
šeimos atstovų aprangos stilių ir kodą,
paversdama jį laisvesniu ir patogesniu.
„Kiekviena šių suknelių yra maža
biografija… Jos ne tik rodo, ką ji dėvėjo, bet ir pasakoja savo istoriją”, – teigia šios parodos kuratorė Libby
Thompson.
Princesė Diana buvo moderni
princesė, ir paroda „Diana. Jos mados
istorija” padeda suvokti, kaip, tiesą sakant, ji šauniai sugebėjo tūkstantmetį kurtą karališkosios šeimos įvaizdį

Akivaizdu – princesė mėgo rožinę spalvą.

pašokti su manimi. Lygiai vidurnaktį
aš priėjau prie jos ir paklausiau: ‘Ar norėtumėte su manimi pašokti?’ Ji palenkė galvą tuo tik princesei Dianai
ypatingu gestu, ir po to mes prašokome
visas 15 minučių. Aš niekada neužmiršiu tų nuostabių akimirkų. Tai
buvo vienas didžiausių mano gyvenimo įvykių. Ir, kaip paskui sužinojau,
princesė Diana mūsų šokį taip pat minėjo kaip vieną ypatingiausių jos viešnagės JAV įvykių”.
Ši pribloškianti suknelė buvo parduota už 250 tūkst. svarų prieš trejus
metus vykusiame aukcione.
Lankytojai atpažins ir kitą aksominę suknelę, kuria princesė puošdavosi per privačius renginius Buckinghamo rūmuose devintajame dešimtmetyje. Ant jos medžiagos yra išlikę ir

Princesė Diana buvo vadinama viena gražiausių ,,anglų rožių”.

Diana mėgo ir prašmatnų, elagantišką ,,senojo Hollywoodo” stilių.

meris pasirodė kaip tik tą dieną, kai
buvo paskelbta apie lady Dianos ir
princo Charles sužadėtuves. Ši romantiška palaidinė buvo tučtuojau
nukopijuota ir parduota milijoniniais
tiražais. Parodoje taip pat galima pamatyti languotą tvido kostiumėlį, kuriuo pasipuošusi princesė buvo įam-

bėgant tapdama modernia ir stilinga
Didžiosios Britanijos princese. Pradžioje princesė Diana dirbo tik su keliais gana konservatyviais anglų drabužių dizaineriais, bet po kelerių metų
pamažu pradėjo pildyti savo garderobą ryškesniais bei įmantresniais drabužiais. Princesės Dianos sprendimas
vilkėti Murray Arbeid
juodos ir raudonos
spalvos flamenko stiliaus suknelę su pirštinėmis oficialaus vizito į Ispaniją metu
sukėlė tikrą ažiotažą.
Tarp įspūdingų
parodos eksponatų galima pamatyti drabužius, kuriuos ji vilkėjo eidama susitikti su
ligoninės vaikais, bei
prabangią, nuostabaus grožio mėlynos
spalvos aksominę suknelę, kurią vilkėdama ji šoko su John
Travolta Baltuosiuose rūmuose 1985 metais. Ši Victor Edelstein suknelė taip ir
vadinama – „Travolta Amžinoji klasika – balta ir juoda.
suknelė”. Kaip pats J.
Travolta pasakojo „Vanity Fair” žur- jos vaikų – princo William ir Harry –
nalui: „Aš net nesitikėjau, kad man pirštukų atspaudai, išsilaikę net 30
teks šokti su pačia princese Diana, bet metų.
tuometinio Prezidento žmona Nancy
Parodoje taip pat matyti, kad viena
Reagan prie manęs priėjo ir tyliai pa- iš daugiausiai fotografuotų pasaulio
šnibždėjo, kad princesė pageidautų moterų turėjo labai gerai išvystytą ap-

P

Garsusis tvido kostiumėlis, kuriuo princesė
vilkėjo medaus mėnesį Škotijoje.

DRAUGAS

7

2017 BIRŽELIO 22, KETVIRTADIENIS

Šventą paveikslą siuvinėjo 8,5 metų

Perlais siuvinėta ,,Elvis” suknelė – nuotraukoje (k.) ir parodoje.
rangos stiliaus diplomatiją. Ji niekados
neatrodydavo per daug pasipuošusi ar
per paprastai apsirengusi. Savo stiliumi ir apranga ji diktuodavo ir viso renginio nuotaiką. Princesės Dianos stilius
buvo rafinuotas ir modernus, bet kartu ji labai subtiliai sugebėdavo pademonstruoti ir savo padėtį visuomenėje.
Catherine Walker balta, perlais
siuvinėta „Elvis” suknelė taip pat sukėlė nemažai apkalbų ir atsiliepimų. O
šios suknelės dėka dizainerė tapo viena pagrindinių princesės Dianos garderobo kūrėjų. Šios dizainerės kurta
kreminės spalvos „Auksinių sakalų”
suknelė sulaužė tam metui būdingų vakarinių suknelių kodą. Šią įspūdingą
šilkinę suknelę princesė vilkėjo per vizitą Saudo Arabijoje 1986 metais. C.
Walker princesei Dianai sukūrė 400
neįmantrių ir patogių suknelių bei
kostiumėlių. Toks – paprastesnis gar-

tojai galės pasigrožėti 79 Dianos kostiumėliais bei suknelėmis, kurie buvo
parduoti „Christies” aukcione labdaringoms AIDS ir vėžiu sergančiųjų
organizacijoms paremti. Šioje salėje
lankytojai pamatys ir mums visiems
pažįstamus drabužių ansamblius, ir
nelabai matytus komplektus. Visą parodą lydi didelės princesės Dianos
nuotraukos, darytos Mario Testino,
vieno garsiausių fotografų. Šis fotografas įamžino princesę Dianą ne tik oficialiuose priėmimuose, bet ir natūralioje aplinkoje, savo mylimiems sūnums skaitančią vaikiškas knygas.
Kokia būtų buvusi šios neeilinės
moters ateitis, mes niekados jau nesužinosime, bet viena aišku – tai buvo
nepaprastos elegancijos, stiliaus ir vidinės stiprybės asmenybė. Ir pati paroda atspindi tai, kas buvo princesė.
Kad pasiektum pačią parodą, reikia

Ir aktoriui John-Travolta, ir princesei Dianai įsiminė jųdviejų šokis. Šią mėlyną aksominę
suknelę taip pat galima pamatyti parodoje.
Nuotraukos iš įvairių šaltinių
derobas pavertė princesę lengviau pasiekiama ir modernesne karališkosios giminės atstove. Ir tai nebuvo
kažkokio garsaus stilisto patarimas –
princesė paprasčiausiai norėjo jaustis
lygi su žmonėmis, kuriuos ji lankydavo ligoninėse ar sutikdavo labdaringuose renginiuose. Pažiūrėjus į to
meto princesės nuotraukas galima pastebėti, kokia jinai laiminga, ir net nepastebi tų paprastų drabužių, bet matai jos švytintį veidą ir norą padėti kenčiantiems žmonėms.
Sulaužiusi karališkosios aprangos kodą ir pasirinkusi praktiškesnį
aprangos stilių, princesė Diana tapo
„širdžių princese” – taip po jos mirties
Dianą pavadino tuometinis premjeras Tony Blair.
Paskutinėje parodos salėje lanky-

praeiti per visus tylius Kensingtono rūmus, bet tik įžengus į parodą pasigirsta lengva muzika ir sumirga įvairių
spalvų šviesos, kurios kviečia įžengti
į visiškai kitokią erdvę, kokią kažkada
į karališkąją šeimą įnešė princesė – modernią, lengvą ir šviesią.
Kensingtono rūmų sode bus atidengta ir princesės statula, kurią, minėdami liūdnąją datą, ketina pastatyti
jos sūnūs. Paroda Kensingtono rūmuose vyks iki 2018 metų vasario 28 dienos.
Jeigu šią vasarą keliausite į Lietuvą ir
skrisite per Londoną, būtinai užsukite
į Kensingtono rūmus ir aplankykite
šią įspūdingą parodą bei pasivaikščiokite po garsiuosius Kensingtono sodus,
į kuriuos kažkada galėjo patekti tik
karališkosios šeimos atstovai, o dabar
jais pasigrožėti gali ir visi norintys.

Atkelta iš 1 psl.
,,Nuo jaunystės užsiimu įvairiausiais rankdarbiais – neriu vąšeliu,
siuvinėju, kuriu skiautinius, mezgu.
Išsiuvinėti Gailestingojo Jėzaus paveikslą manęs paprašė vyras. Tai
buvo 2004 metais. Jis padarė natūralaus dydžio siuvinėjimo šabloną. Pradžioje svarsčiau, nesiryžau, bet netrukus sutikau”, – ,,Draugui” pasakojo
Brigitta Maria Gedvillas.
Jerry turimą paveikslo šabloną,
naudodamasis specialia kompiuterine programa, padalijo į keturias dalis.
Po to kiekvieną iš jų suskirstė į trylika mažesnių gabalėlių; paveikslas
buvo ,,suskaldytas” į 56 dalis. 2005 metų sausio 13 dieną Brigitta ėmėsi darbo. Kiekvienas dygsnis, kurių siuvinėtoja suskaičiavo 1 029 006, buvo išsiūtas ne šiaip sau, o mintyse jį pašvenčiant vienai Skaistykloje esančiai
vargšei sielai. Siuvinėdama B. M.
Gedvillas savo maldose stiprybės ir išsigelbėjimo palinkėjo daugiau nei milijonui kenčiančiųjų.
Paveikslui, kuris atrodo taip, tarsi būtų nutapytas, prireikė apie 250
spalvų siūlų. Ir tik vienas siuvinėtas
kryželis Jėzaus širdies plote buvo išsiuvinėtas spalva, kuri daugiau nei
vienoje paveikslo dalyje nepasikartojo.
Iš viso paveiksle yra išsiūti 514 503 kryželiai.
,,Nors aš mėgstu kurti įvairius

rankdarbius, tačiau kryželiu siuvinėtą darbą esu sukūrusi tik vieną. Tai
Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Ir šį
darbą aš vadinu savo gyvenimo misija”, – ,,Draugui” sakė Brigitta.
Moteris prisipažino, kad šis paveikslas pakeitė jos gyvenimą. Melsdamasi prie jo, Brigitta prašė Jėzaus
atsiųsti jai antrą vyrą. Tačiau išsakė
savo neįprastą troškimą – kad tas
žmogus mokėtų dainuoti. Ir šis prašymas buvo išgirstas bei įgyvendintas.
Moteris tuo metu dirbo senelių globos
namuose. Juose pradėjo lankytis savanoris Jerry Gedvillas, kuris seneliams grojo gitara ir dainuodavo. Jerry jaunystėje buvo Amerikos armijos
jūrų pėstininkas ir kariavo Vietnamo
kare. Grįždamas iš karo, jis parsivežė
žmoną vietnamietę, su kuria susilaukė 6 vaikų. Karas Jerry gyvenime
paliko gilius pėdsakus: vyrą ne vienerius metus kamavo potrauminis
sindromas, jam teko gydytis nuo alkoholizmo. Kai vaikai suaugo, šeima
iširo. Tuomet jis ir susitiko Brigittą,
su kuria susituokė ir antrą kartą sukūrė šeimą. Moteriai tai irgi buvo antroji santuoka. Jerry ir Brigitta surado savo gyvenimo prasmę – gilų tikėjimą Dievu.
,,Aš supratau, kad Jis veikė per
Jerry, kuris skatino mane išsiuvinėti
šį stebuklingą paveikslą”, – kalbėjo
Brigitta Maria Gedvillas.

Gailestingojo Jėzaus paveikslo istorija
1931 metais Dievo Gailestingumo Motinos kongregacijos vienuolei
Marijai Faustinai Kowalskai (tikrasis vardas Helena) Plocko (Lenkija)
vienuolyno celėje apsireiškė baltais drabužiais vilkintis Jėzus. Šios vizijos kartojosi. Pradžioje vienuolės Faustinos pasakojimais niekas netikėjo. Tačiau jos nuodėmklausys kunigas Michal Sopocko, Vilniaus universiteto profesorius, patarė vienuolei rašyti dienoraštį. Vieno apsireiškimo
metu Jėzus pageidavo, kad būtų nutapytas jo atvaizdas, o paveikslas pakabintas bažnyčioje.
Pirmasis dailininkas, kuris pagal Faustinos pasakojimą nutapė Gailestingojo Jėzaus paveikslą, buvo Eugeniusz Kazimirowski. Paveikslas buvo
pakabintas Vilniuje, Aušros Vartuose, paskui perkeltas į kitą bažnyčią. Karo
metais paveikslas buvo vežiojamas po įvairias vietas. Ir tik 2005 metais
buvo pakabintas Švč. Trejybės bažnytėlėje.
Ne vienas dailininkas bandė į drobę perkelti Jėzaus atvaizdą, remdamasis sesers Faustinos dienoraščio aprašymais. Mat Gailestingojo Jėzaus paveikslas ypač populiarus tapo Antrojo pasaulinio karo metais. Mažas jo kopijas kariai veždavosi į frontą. 1943 metais matematikos ir gamtos mokslų mokytojas Adolfas Hyla, slėpdamasis su šeima nuo karo Lagevnikų vienuolyne, pasisiūlė nutapyti Jėzaus atvaizdą pagal po Faustinos
mirties likusį dienoraštį. A. Hyla nutapė kiek kitokį Jėzaus atvaizdą, nei
Eugeniusz Kazimirowski. Šio atvaizdo kopijų A. Hyla padarė 230.
Brigitta Maria Gedvillas savo darbą išsiuvinėjo pagal A. Hyla Gailestingojo Jėzaus paveikslo versiją.

Brigitta Maria siuvinėja – ji užbaiginėja 8,5 metų trukusį darbą.
Asmeninio archyvo nuotr.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Vėl skandalas kariuomenės pirkimuose?
Vilnius (Diena.lt) – Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos kariuomenės logistų, galbūt piktnaudžiavusių įsigyjant
ekipuotę iš bendrovės „Nota bene”, žinomos dėl pasitikėjimą kariuomene
pernai smukdžiusios „auksinių šaukštų” istorijos.
Anot STT, 2015 metais vykdant
įvairių ekipuotės prekių pirkimą, buvo
parengtos techninės specifikacijos gertuvėms ir nurodyti tam tikri konkretūs reikalavimai, dėl kurių buvo atmestas gerokai pigesnis kito tiekėjo pasiūlymas.
„Dėl to galimai buvo padaryta didelė žala Lietuvos kariuomenei”, –
teigiama pranešime.
Atliekant tyrimą bus siekiama išsiaiškinti, kodėl rengiant reikalavi-

mus viešajam pirkimui, buvo nurodyta
labai tiksli neesminės gertuvės priedo
detalės specifikacija.
STT remiasi Lietuvos kariuomenės audito išvada, kad funkciniu požiūriu toks konkrečių techninių specifikacijų reikalavimas nėra būtinas.
Kariuomenės vado atstovas majoras Mindaugas Neimontas sakė, kad
į teisėsaugą dėl minėto pirkimo kreipėsi Karo policija. Pasak jo, gertuvių
pirkimą laimėjo bendrovė „Nota bene”.
Pernai didelės kritikos buvo sulaukęs 2014 metų kariuomenės pirkimas, kai iš tos pat bendrovės „Nota
Bene” lauko virtuvės įrankiai buvo įsigyti kelis kartus didesne nei rinkos
kaina. Kilus ažiotažui dėl „auksinių
šaukštų” istorijos buvo smukęs gyventojų pasitikėjimas kariuomene.

Siekiama pasmerkti buvusią LKP
Vilnius (Alfa.lt) – Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų atstovai siūlo buvusią Lietuvos komunistų partiją (LKP) pripažinti nusikalstama organizacija.
Specialia rezoliucija siūloma patvirtinti, kad sovietinės okupacijos
laikotarpių 1940–1941 ir 1944–1990 metais Lietuvos komunistų partija „buvo
sudėtinė Sovietų Sąjungos Komunistų
partijos dalis ir atliko pagrindinį vaidmenį Lietuvoje įtvirtinant diktatūrą
bei represinį režimą, todėl yra atsakinga už okupacijos metu padarytą
žalą ir nusikaltimus”.
Nors 1998 metais Seime buvo priimtas įstatymas, kuriuo sovietinės
valdžios jėgos ir saugumo struktūros
(NKVD, NKGB, MGB, KGB) buvo pripažintos nusikalstamomis organizacijomis, vykdžiusiomis genocidą, rep-

resijas, terorą ir politinį persekiojimą
okupuotoje Lietuvoje, tačiau Lietuvos
komunistų partija liko neįvertinta.
Ankstesnėse kadencijose Seimas
keliskart mėgino priimti rezoliuciją
dėl Lietuvos komunistų partijos, bet
nesėkmingai.
Prasidėjus Atgimimo sąjūdžiui
1989 metais Lietuvos komunistų partija
atsiskyrė nuo Sovietų sąjungos komunistų partijos, o 1990 metais persivadino Lietuvos demokratine darbo
partija, ji vėliau susijungė su socialdemokratais.
1990–1991 metais taip pat Lietuvoje veikė su partijos atsiskyrimu nuo sovietinės nesutikusi Lietuvos komunistų partija, vadovaujama Mykolo
Burokevičiaus. Jis vėliau buvo nuteistas dėl antivalstybinių organizacijų
kūrimo.

Vyriausybė ramina išeiviją
Vilnius (BNS) – Vyriausybė tikina, kad premjero vadovaujamos Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės
komisijos naikinimas nepakenks dialogui su užsienio lietuviais.
„Svarbiausia ne forma, o turinys.
Mes pasiruošę reguliariai susitikinėti, premjeras ir toliau vadovaus posėdžiams”, – sakė premjero Sauliaus
Skvernelio patarėjas užsienio politikai
Deividas Matulionis.
Taip premjero patarėjas reagavo į
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) kritiką, kad panaikinus komisiją
gali strigti diasporos ir vykdomosios
valdžios dialogas.
Vyriausybės dokumentuose teigiama, kad komisija naikinama sie-

kiant sumažinti administracinę naštą.
Anot D. Matulionio, premjeras remia užsienio lietuvius daugeliu jiems
svarbių klausimų – dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, elektroninio balsavimo, pavardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis.
PLB pirmininkė Dalia Henke
sako, kad panaikinus komisiją komunikacija taps mažiau konstruktyvi,
paklausimai, iniciatyvos bus pakartotinai teikiami skirtingiems vykdomosios valdžios subjektams.
Pernai iš Lietuvos emigravo 50
tūkst. nuolatinių šalies gyventojų,
imigravo 20 tūkstančių. Šių metų pradžioje emigracijos matas dar išaugo.

Carnegie medalis – rašytojai R. Šepetys
Londonas (LRT.lt) – Šiemet Carnegie medaliu už knygą „Druska jūrai”
(„Salt to the sea”) apdovanota Rūta
Šepetys. CILIP Carnegie and Kate Greenaway apdovanojimai – vieni garbingiausių ir prestižiškiausių apdovanojimų Jungtinėje Karalystėje už geriausias vaikų ir jaunimo knygas.
JAV gyvenanti rašytoja R. Šepetys
išgarsėjo istoriniu romanu „Tarp pilkų
debesų” („Between Shades of Gray”),
kuriame per vienos šeimos istoriją ir
paauglės jausmus jautriai ir įtaigiai papasakojo apie lietuvių tremtį ir išgyvenimus Sibire.

2016 m. angliškai ir tais pačiais metais lietuviškai pasirodžiusiame romane „Druska jūrai” meistriškai supindama tikras ir išgalvotas detales, rašytoja atskleidė Antrojo pasaulinio
karo pabėgėlių istorijas ir tragišką laivo „Wilhelm Gustloff ” atsitikimą.
Carnegie medalis ir premija rašytojai Rūtai Šepetys įteikta Karališkame
britų architektūros institute Londone.
R. Šepetys knygos išverstos į daugiau nei 30 kalbų. Pagal romaną „Tarp
pilkų debesų” šiuo metu kuriamas filmas.

Rusija nebebendradarbiaus su Pentagonu
Maskva (BNS) – Rusijos kariškiai nebekoordinuos su Pentagonu
operacijų Sirijoje, reaguodami į incidentą, kai JAV pajėgos numušė vieną
Sirijos vyriausybės pajėgų karo lėktuvą.
Rusijos gynybos ministerija apkaltino Jungtines Valstijas nepasinaudojus specialiai veikiančiu komunikacijos kanalu, kad perspėtų Mask-

vą apie smūgį, per kurį buvo numuštas
Sirijos karo lėktuvas.
JAV naikintuvui numušus Sirijos oro pajėgų lėktuvą, esą bombardavusį Washingtono sąjungininkus kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo
valstybė”, Rusija pareikalavo, kad amerikiečiai atliktų nuodugnų tyrimą ir
pateiktų jo rezultatus bei pritaikytas
priemones.

E. Macron partija laimėjo daugumą parlamente

E. Macron dar plačiau atsivėrė vartai į permainas Prancūzijoje.
Paryžius (BNS) – Prancūzijos prezidento Emmanuel Macron centristų
partija šventė pergalę parlamento rinkimuose, po kurių buvo perbraižytas
šalies politinis žemėlapis.
E. Macron partija „Respublika, pirmyn” („Republique En Marche”, REM),
su savo sąjungininkais užims 350 iš 577
vietų Nacionaliniame Susirinkime.
Vos prieš 14 mėnesių įkurta E.
Macron partija sudrebino šalies politiką, nors ir pelnė mažiau mandatų
negu jai buvo prognozuota.
REM persvara žemuosiuose parlamento rūmuose suteiks E. Macron

ABC News nuotr.

laisvę įgyvendinti savo planus liberalizuoti darbo rinką, kad sumažintų
nedarbą, reformuotų Prancūzijos socialinio saugumo sistemą ir įkvėptų
naują gyvybę Europos Sąjungai.
Ultradešinysis Nacionalinis frontas (FN), vadovaujamas prezidento
rinkimus E. Macron pralaimėjusios
Marine Le Pen patyrė dar didesnę nesėkmę.
Nors pati M. Le Pen pirmąkart per
savo karjerą pateko į Prancūzijos parlamentą, jos partija pelnė tik aštuonis
mandatus – perpus mažiau nei buvo užsibrėžusi.

Baltijos jūroje – Kinijos ir Rusijos pratybos
Pekinas (BNS) – Kinijos karinio
laivyno laivai plaukia Baltijos jūros
link dalyvauti bendrose karinėse pratybose su Rusija; jos vyks prieš kitą mėnesį numatytą JAV prezidento Donald
Trump vizitą NATO priklausančioje
Lenkijoje.
Trys karo laivai, vadovaujami eskadrinio minininko „Changsha”, prisijungs prie Rusijos laivų ir dalyvaus
pratybose prie Sankt Peterburgo ir

Kaliningrado.
Rusija ir Kinija bendras pratybas
„Joint Sea” rengia pakaitomis nuo
2012 metų.
Šių metų mokymai vyks birželio
pabaigoje, jose dalyvaus kinų laivynas
ir laivyno sraigtasparniai.
D. Trump turėtų atvykti vizito į
Lenkiją liepos 5–6 dienomis, prieš dalyvavimą Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
viršūnių susitikime Vokietijoje.

Virusas „WannaCry“ sukurtas Š. Korėjoje
Londonas (BNS) – Didžiosios Britanijos specialiosios tarnybos mano,
kad didžiulių nuostolių visame pasaulyje sukėlusį virusą „WannaCry”
galėjo paleisti Šiaurės Korėjos programišiai.
Pasak šaltinių, virusą „WannaCry”, nuo kurio gegužę nukentėjo daugiau kaip 150 šalių vartotojų kompiuteriai, išplatino Šiaurės Korėjos programišių grupuotė „Lazarus”.
Pažymima, kad ta pati grupuotė
taip pat gali būti prisidėjusi prie 2016aisiais surengtų kibernetinių atakų, nukreiptų į tarptautinius bankus, įskaitant ir Centrinį Bangladešo banką.
Tada programišiams pavyko pagrobti

per 80 mln. dolerių (per 71 mln. eurų).
Kiek anksčiau tarptautinių kompanijų ekspertai priėjo išvadą, kad
„WannaCry” virusas galėjo būti susijęs
su Šiaurės Korėja. Kompanijos „Google” ekspertas Neel Mehta paskelbė kompiuterinės programos blokų, atskleidžiančių panašumus tarp viruso „WannaCry” ir Pchenjano grupuotei „Lazarus” priskiriamų kibernetinių atakų.
Tam pritarė ir Rusijos kibernetinio saugumo bendrovė „Kaspersky
Lab” bei Izraelio kompiuterinio saugumo įmonės „Intezer Labs” ekspertai.
Per pirmąją ataką gegužės 12 dieną nukentėjo apie 300 tūkst. kompiuterių 150 šalių.

D. Britanijai teks mokėti apie 100 mlrd. eurų
Londonas (ELTA) – Galutinė „Brexit” įsipareigojimų sąskaita gali siekti maždaug 100 mlrd. eurų, praneša
dienraštis „Financial Times”, kuriuo
remiasi „EUobserver”.
Didžiosios Britanijos leidinyje rašoma, kad Europos Komisija nori, jog
Jungtinė Karalystė laikytųsi finansi-

nių įsipareigojimų, kurių vertė siekia
86,4 mlrd. eurų. Be to, dar 11,5 mlrd.
eurų šalis turėtų sumokėti vykdydama
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, o
papildomus 1,7 mlrd. eurų - laikydamasi plėtros finansavimo įsipareigojimų. Bendra visų įsipareigojimų suma
siekia 99,6 mlrd. eurų.
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VERSLO N AUJIENOS
Kaip pasakyti, kad išgirstų
Net ir milijono vertos idėjos gali praslysti
pro ausis, nes jei jos nebus aiškiai suformuluotos, klausytojas jų nesupras ir
neįsimins. Todėl komunikacijos specialistai pataria pasitelkti apgalvotą
pranešimo struktūrą ir suplanuoti, ką
norima pasakyti.
ntrepreneur.com teigimu, būtent struktūruotą informaciją
žmonės supranta 40 proc. tiksliau nei informaciją, kuri pristatoma
nesilaikant jokios struktūros.

E

3 I – problema, pavyzdys,
pakvietimas (angl. Issue,
illustration, invitation)
Pirmiausia reikia įvardyti problemą bei paprastai ir suprantamai ją
paaiškinti, tada – pateikti pavyzdį
(įkvepiančią ar juokingą istoriją, metaforą, analogiją), kuris iliustruotų
pagrindinę mintį. Pabaigoje klausytoją reikia „pakviesti“ sureaguoti. Tam
tinka kad paprastas klausimas „Ką
apie tai manote?“. Tokia struktūra
tinka dialogams, diskusijoms, prašant
patarimo ar jį suteikiant.

3 Ws – kas, kas iš to, ką daryti
(angl. What? So what?
Now what?)

Atsiskaitymai grynaisiais – iki 3000 eurų

idėja ar argumentas, tada paaiškinama,
kodėl ji turėtų rūpėti auditorijai, kitaip
tariant, kokios įtakos, jei bus nesprendžiama, problema gali turėti
klausytojams. Pabaigoje reikia pristatyti konkretų sprendimo būdą, kryptį,
kuria reikia judėti toliau, instrukciją,
galbūt net kalbant mokančiu tonu, didaktiškai. Tokios struktūros tinka paskaitose, debatuose, siekiant įtikinti,
instruktuojant.

PSB – problema, sprendimas,
nauda (angl. Problem,
solution, benefit)
Priešingai nei „3 Ws”, ši struktūra netinka siekiant įrodyti savo tiesą,
ją verta pasitelkti situacijose, kai problema gana akivaizdi ar sena.
Vis dėlto pradėti taip pat reikia
nuo aiškaus problemos pristatymo, o
tada pateikti gerai apgalvotą jos sprendimo būdą. Jei tokiu planu remiamasi kalbant su investuotoju, jis turi būti
itin kruopštus ir detalus, reikia pasirengti atsakyti į visus klausimus ir atremti kritiką.
Paskutinės dalies – naudos – nereikėtų pabrėžti atskirai, nes auditorija turėtų reaguoti natūraliai, iškart
po to, kai pristatomas sproblemos
sprendimas. Taigi nuo siūlos išeities
kokybės priklausys ir auditorijos
reakcija.

Pirmiausia glaustai, daugiausia
dviem sakiniais, pristatoma esminė

„Verslo žinios”

Šiųmetis medonešis bus kuklesnis
Birželio pradžioje bitininkai skuba į savo valdas pradėti kopinėti pavasarį sunešto medaus. Pasak pirmųjų medaus kopinėtojų, šiųmetis medunešis buvo kuklesnis už pernykštį –
pavasariniai orai nelepino ir augalai
turėjo nedaug nektaro.
„Labai džiaugėmės, kad žiema
buvo gana švelni ir bičių nenualino, tačiau pavasaris pateikė nemažai staigmenų: buvo šalta, kurį laiką drėgna, o
po to staigiai atšilo ir augalus džiovino sausra. Nors jie gausiai žydėjo, tačiau žieduose buvo labai nedaug nektaro. Tad gausiu pavasarinio medaus derliumi girtis tikrai negalime.
Instituto bityne matome, kad medaus
bus mažiau apie trečdalį, o kiti kolegos
sako, kad jo suka net perpus mažiau
negu pernai”, – sakė Kėdainių bitininkų draugijos pirmininkė, LAMMC
Žemdirbystės instituto Bitininkystės
skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja Diana Tamašauskienė.
Šis pavasaris bitininkams buvo savotiškas egzaminas Bitininkystės specialistės teigimu, nemaža dalis medaus
mėgėjų būtent pavasarinį medų vertina labiausiai: pirmąjį medų bitutės
pradeda nešti iš anksčiausiai pražy-

dusių blindžių, lazdynų, šalpusnių,
klevų, kiaulpienių.
Vėliau bitės dirba soduose, avietynuose, o galiausiai skrenda į pražydusius žieminių rapsų laukus. „Pavasarį žydi apie 75 procentai augalų, tad
mes labai norime, kad tas žydėjimas
būtų visavertis ir bitės galėtų sunešti
kuo kokybiškesnį medų. Aišku, negalime pamiršti pagrindinio vasaros
medunešio, kada laukiame pražystančių liepų. Kiekvienas medų vertina
skirtingai, bet aš pati labiausiai džiaugiuosi ir gardžiausiai mėgaujuosi pavasarį suneštu medumi”, – sako D. Tamašauskienė.
Instituto bitynui svarbi ne tik medaus gausa. Patyrę bitininkai užsiima ir bičių veisimu. O darbščių, sveikų bičių poreikis pastaruoju metu
auga – matome nemažą susidomėjimą
bitininkyste.
Anot patyrusios bitininkės, kiek
kuklesnis pavasarinio medaus derlius dar nežada, kad per visą medunešį
jo bus sunešta mažiau: „Tikimės, kad
vasara kompensuos pavasarinį stygių. O medaus paklausa labai auga.”
„Mano ūkis”

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų birželio 21 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

Visi sandoriai, viršijantys 3 000
eurų sumą, turės būti atliekami tik
negrynaisiais pinigais. Taip pat ir
periodiniai mokėjimai, atliekami pagal tą patį sandorį, bendrai jų sumai
pasiekus 3 000 eurų. Siekdama užtikrinti sandorių skaidrumą, efektyvesnę jų kontrolę bei sumažinti galimybes piktnaudžiauti, tokiems Finansų
ministerijos siūlymams pritarė Vyriausybė.
Išimtį siūloma taikyti tik tais atvejais, kai atsiskaitymų ar mokėjimų
vietoje neteikiamos reikalingos mokėjimo paslaugos, o pagal sandorį
yra būtina atsiskaityti nedelsiant.
Tokiu atveju mokėjimus grynaisiais
pinigais gaunantis (priimantis) asmuo per 10 d. turės pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie atsiskaitymų aplinkybes ir duomenis
apie sandorio šalis.
„Siekiant mažinti prielaidas šešėlinei ekonomikai, tikslinga apriboti vieną iš „šešėlinės ekonomikos”
egzistavimo sąlygų – atsiskaitymus,
kitus mokėjimus pagal sandorius grynaisiais pinigais. Legaliai ūkinei vei-

kalai tai jokių papildomų problemų
neturėtų sukelti”, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Be to, Vyriausybės nuomone, negali būti tokios situacijos, kai valstybė išleidžia daugiau nei uždirba. Tokia situacija aiškiai rodo, kad šalyje
vis dar dalis piniginių sandorių yra
šešėlyje, nusikalstamu būdu gaunamos nemažos sumos pinigų. Šis sprendimas bus papildomas įrankis kovoje
su korupcijos apraiškomis, pavyzdžiui, kuomet neteisėtai finansuojamos politinių partijų rinkimų kampanijos šimtatūkstantinėmis sumomis.
Šią priemonę, greta kitų, mažinančių nelegalią ekonomiką, rekomenduoja ir Europos Komisija, tokia praktika plačiai taikoma daugelyje
Europos Sąjungos valstybių, be to,
pastebima tendencija pastaraisiais
metais atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribas mažinti.
Jei Seimas pritars, pakeitimai
įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d.
ELTA

Atidarytas atsiskaitymų milžinės biuras
JAV atsiskaitymo terminalų bendrovė „Harbortouch” Vilniuje oficialiai
atidarė savo biurą, kuriame įsikurs
produkto kūrimo ir vystymo padalinys.
Tai pirmasis bendrovės padalinys ne JAV rinkoje, jame planuojama
įdarbinti apie 80 informacinių technologijų specialistų.
1999 m. įkurta „Harbortouch”
yra viena iš JAV rinkos lyderių ir
šiuo metu aptarnauja apie 300 tūkst.
prekybos vietų, o per metus, pasinaudojant bendrovės vystoma sistema,
įvykdoma atsiskaitymų už maždaug
10,5 mlrd. eurų. Bendrovėje dirba apie
400 žmonių.
BNS

Vilniuje atidarytas „Harbortouch“.
15 min. nuotr.

Lietuviai toliau rašo kosmoso istoriją
Penktadienį, birželio 23 d., į kosmosą pakils trečiasis lietuviškas palydovas. Tai – antrasis lietuvių startuolio
„Nano Avionics” sukurtas palydovas,
kuris Žemės orbitoje turėtų suktis 2–3
metus. Pasak projekto vadovo Vytenio Buzo, ,,LituanicaSAT-2” skirsis
nuo savo pirmtako ,,LituanicaSAT-1”
dydžiu ir sudėtingumu. Jis bus tris
kartus didesnis – tiek savo komunikacijos, tiek padėties nustatymo valdymo
sistemomis. ,,Moksliniai eksperimentai, kurie bus vykdomi palydove, taip
pat bus kur kas sudėtingesni. „SAT-2”
yra labiau technologijų demonstracija
ir mokslinis eksperimentas, kai tuo tarpu „SAT-1” buvo labiau edukacinis

projektas. „SAT-2” yra ir visiškai kito
lygmens projektas – investicine, projekto ir technologijų sudėtingumo prasmėmis”, – sakė V. Buzas.
Galima sakyti, visas „LituanicaSAT-2” yra sukurtas ir pagamintas
Lietuvoje, iš lietuviškų dalių – jos sudaro 95 proc. antrojo palydovo.
Šiuo metu palydovas jau yra Indijoje, jis yra sumontuotas į raketą, o ši
jau yra starto aikštelėje. Pats startas
vyks penktadienio rytą, 6 val. 59 min.
Lietuvos laiku. Maždaug po pusvalandžio palydovas turėtų atsirasti orbitoje, o dar po pusvalandžio – jau ir pradėti
skleisti signalus.
Lrytas.lt

Darbo migrantai negaili saviškiams
Turtingose šalyse triūsianti darbo
jėga iš užsienio pernai į savo gimtąsias
šalis pervedė 445 mlrd. dolerių. Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo tyrimas rodo, kad 200 mln. migrantų maždaug pusė jų moterys – siuntė pinigus savo šeimoms Azijoje, Lotynų
Amerikoje ir Afrikoje.
Čia šios lėšos milijonus žmonių išvadavo iš skurdo. Daugiausia pinigų
pervesta iš JAV (117 mlrd.), Europos
(115 mlrd.) ir Persijos įlankos šalių (100

mlrd.). Perlaidos į namus vidutiniškai
sudaro mažiau nei 1 proc. BVP tų šalių, kuriose migrantai uždirba savo pinigus.
Remiantis tyrimu, šeimos gimtinėje vidutiniškai gauna 200 dolerių per
mėnesį, tai sudaro 60 proc. namų ūkio
pajamų. Iš viso tokių piniginių perlaidų apimtys per praėjusius 10 metų
išaugo daugiau kaip 50 proc.
„Verslo žinios”
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NATO siunčia aiškią žinią

Stašėnuose, Jonavos r., vyksta didžiausios šiais metais karinės pratybos Lietuvoje ,,Geležinis vilkas 2017”.
Dainiaus Labučio nuotr.

NATO generaliniam sekretoriui J. Stoltenberg Prezidentė
D. Grybauskaitė įteikė dovaną – lietuvišką paspirtuką. Ant
vienos rankenos – NATO simbolis, ant kitos – Europos Sąjungos vėliava.
Prezidentūros nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
Kartu su NATO generaliniu sekretoriumi stebėjusi pratybas Prezidentė Dalia Grybauskaitė sako,
kad išorės grėsmių akivaizdoje Aljansas išlieka ypač
svarbus.
„NATO yra energinga ir labai svarbi. 20 valstybių dalyvavimas šiose pratybose visame regione yra
išties įspūdingas reiškinys, nes turime išmokti komunikuoti, gintis ir kovoti drauge. Tai yra vienybės
demonstravimas ir parodymas, kokia svarbi tebėra
NATO 21-ajame amžiuje. Mes bandome parodyti,
kad esame pasiruošę atgrasyti ir apginti save. Tai yra
puikus pavyzdys, kaip svarbu priimti greitus sprendimus ir juos realizuoti”, – spaudos konferencijoje kalbėjo Prezidentė.
Pasak D. Grybauskaitės, Baltijos šalys jaučia priešiškų jėgų pavojų, o saugumo iššūkiams kintant būtinas ir greitas prisitaikymas prie jų.
„Mūsų regione matome augančią įtampą ir iššūkius. Matome Kaliningrado militarizavimą, pasiruošimą agresyvioms pratyboms ‘Zapad’. Turime būti
pasiruošę tapti dar efektyvesni, lankstesni ir inovatyvesni, nes iššūkiai kinta, su tradiciniais turime ir
kitų: kibernetinis saugumas, propaganda. Skatinsime NATO priimti greitesnius sprendimus, turėti
čia stiprius oro gynybos pajėgumus”, – kalbėjo Lietuvos vadovė.

Vasariški pietūs

J. Stoltenberg kartu su Lietuvos prezidente D.
Grybauskaite surengė dvišalį susitikimą Didžiojo
Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, jo metu aptarė geopolitinę situaciją, saugumo grėsmes regione ir tolesnes priemones joms atremti.
Vienas pagrindinių pratybų „Geležinis vilkas”
tikslų – įvertinti NATO priešakinių pajėgų bataliono pasirengimą ir manevravimo gebėjimus „Suvalkų koridoriaus” ruože. Lietuvoje dislokuotas Vo-

kietijos vadovaujamas batalionas yra pirmasis baigtas formuoti ir visišką kovinę parengtį pasiekęs
NATO batalionas Baltijos šalyse bei Lenkijoje.
Birželio 12–23 dienomis Lietuvoje vykstančiose
pratybose „Geležinis vilkas 2017” dalyvauja per 5,3
tūkst. karių iš 11 NATO valstybių (su Lietuva). „Geležinis vilkas 2017” yra plataus masto regioninių pratybų „Saber Strike” („Kardo kirtis”) dalis.
ELTA

MANO VIRTUVĖ
Ant grotelių kepta
lašiša ir krevetės
Reikės:
800 g (28 oz) lašišos file su oda
400 g (14 oz) karališkų krevečių
2 ankštelių žalios aitrios paprikos
1 žaliosios citrinos sulčių
1 arbatinio šaukštelio tarkuoto imbiero
saujos šviežių baziliko lapelių
druskos
Žuvį supjaustyti ilgais gabalėliais
(8–10 cm). Išlukštenti krevetes. Sumaišyti tarkuotą imbierą, smulkiai
supjaustytą papriką, žaliosios citrinos sultis, druską ir smulkintus baziliko lapus.
Šiuo mišiniu įtrinti lašišą ir kre-

vetes ir palikti 30 minučių. Lašišos gabalėlius perlenkti pusiau, persmeigti
mediniais smeigtukais, ant kiekvieno smeigtuko užverti po krevetę.
Kepti ant grotelių 5–8 minutes.

Uogų desertas
Reikės:
puodelio aviečių
puodelio juodųjų serbentų
puodelio šilauogių
puodelio braškių
2 slyvų
4 kiaušinių
2 šaukštų cukraus pudros
1 puodelio (300 ml) + 3 šaukštų riebios grietinėlės (35 proc.)
5 šaukštų miltų
1/2 arbatinio šaukštelio vanilės

esencijos
sviesto formai ištepti
Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 150
C (300 F).
Kiaušinius išplakti su cukraus
pudra, supilti vanilės esenciją, grietinėlę ir vėl plakti, kol tūris padvigubės.
Tuomet berti persijotus miltus ir vėl išplakti, kad nesusidarytų gumuliukų.
Kepimo formą ištepti sviestu, įpilti į ją 2/3 gautos tešlos ir kepti 5 minutes.
Ant šiek tiek apkeptos tešlos dėti
nedideliais gabaliukais supjaustytas
braškes ir slyvas, juoduosius serbentus,
avietes ir šilauoges. Ant viršaus užpilti
likusią tešlą. Kepti dar 20–25 min.
Malonios prasidėjusios vasaros!
Jūsų Indrė

DRAUGAS

11

2017 BIRŽELIO 22, KETVIRTADIENIS

A†A
Sesuo AGNESE CHAPKAUSKAS
(CHAPP), SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2017 m. birželio 18
d., sulaukusi 83 metų.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 63 metus.
Sesuo Agnese dėstė pradinėse mokyklose
Illinois, Indiana, New Mexico ir Wisconsin valstijose, patarnavo Maria High School ir Holy
Cross ligoninėje.
Nuliūdę liko: dukterėčios Arlene Andrzejewųųski, Sue Meyer, Diana Smith ir Charlotte
Madsen ir jų vaikai Jenny O’Malley ir Kim
Marolis bei kiti giminės.
Velionė buvo duktė a. a. Alex ir a. a. Martha Chapkauskas, sesuo a. a. Anne Drungelo, a. a. Benedict, a. a. Charles ir a. a. Felix
Chapkauskas.
A. a. Agnese bus pašarvota birželio 24 d., šeštadienį, nuo 10
val. r. iki 11:15 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village
Dr., Lemont, IL, kur 11:15 val. r. bus aukojamos atsisveikinimo
šv. Mišios.
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund.
Šv. Kazimiero seserys
Palos-Gaidas FH, tel. 773-776-1324 (sisters)

SVARBU ŽINOTI

Kaip saugiai keliauti

A†A
EVA PAULAUSKAS
(SKURVYDAS)
mirė 2017 m. birželio 17 d. savo namuose Marquette Park, IL,
sulaukusi 96 metų.
Gimė Baltramuose, Žemaitijoje, Lietuvoje.
1959 m. iš Anglijos atvyko į Ameriką.
A. a. Eva buvo žmona a. a. Antano, mama a. a. Anthony.
Nuliūdę liko: duktė Birutė (Richard Kesteloot) Rizzuto, marti
Jeannie, daug anūkų ir proanūkų.
Eva priklausė Jūrų šauliams, Anglijos lietuvių klubui, Lietuvos skautams ir kitoms organizacijoms.
Velionė bus pašarvota Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje penktadienį, birželio 23 d., 10 val., kurioje 11 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Eva bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.
Nuliūdusi šeima
Palos-Gaidas FH, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Chirurgai

akiŲ ligos

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

DantŲ gyDytojai

asara – kelionių metas. Neseniai Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (URM) buvo pristatyta mobilioji programėlė keliaujantiems
„Keliauk saugiai”. Programėlė sukurta siekiant padidinti konsulinės
informacijos prieinamumą, ypač keliaujant ten, kur nėra interneto ar įvykus
nelaimei. Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje ir URM sulaukia daugybės skambučių konsulinės pagalbos ir informacijos klausimais – turint
visą reikalingą informaciją po ranka, dalies problemų, kylančių keliaujantiems lietuviams, būtų galima išvengti.
Visą programėlėje esančią informaciją galima pasiekti be interneto ryšio,
tad „Keliauk saugiai” galima naudotis tiek lėktuve, tiek laukinėje gamtoje,
tiek dingus internetui. Programėlėje pateikiamos URM kelionių rekomendacijos ir atvykimo sąlygos visoms pasaulio valstybėms, konsulinė informacija
ir atstovybių kontaktai.
Besiruošiantiems į kelionę padės interaktyvi kelionių atmintinė, kurioje
pateikiamas sąrašas dalykų, kuriais būtina pasirūpinti prieš išvykstant. Be
to, užsiregistruoti URM kelionių registracijoje kaip niekada greita ir patogu.
Keliaujantiems ir ieškantiems artimiausios Lietuvos atstovybės padės
automatinis artimiausios atstovybės nustatymas pagal buvimo vietą. Taip pat
galima suplanuoti kelionę iki bet kurios atstovybės bei matyti visų Lietuvos
atstovybių pasaulyje žemėlapį. Galiausiai, jei šalyje, kurioje keliaujate, įvyks
krizė, URM galės siųsti tiesioginius pranešimus (push notifications) programėlės turėtojams.
Programėlę parsisiųsti ir filmuką apie ją pamatyti galima URM tinklalapyje: www.urm.lt
URM info

V

Skaitykite
,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

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

12

2017 BIRŽELIO 22, KETVIRTADIENIS

PAS MUS

DRAUGAS

,,Saulutė” dėkoja talkininkams

APLINK MUS
IR

■ Šiandien, ketvirtadienį, birželio 22 d.,
6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centre, konferencijų kambaryje, Lemonte, vyks susitikimas su pirmuoju JAV ambasadoriumi
Baltarusijoje (1992–1994 m.) David
Swartz. Jis kalbės apie Baltijos valstybių,
Rusijos, NATO ir JAV santykius. Diplomato su trijų dešimtmečių darbo patirtimi įžvalgos turėtų sudominti lietuvius.

■ Susitikimas su Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentu Jonu Staseliu vyks birželio 27 d. 6:30 val. v.. Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose, adresu
307 W 30th Street, New York, NY 10001.
Daugiau informacijos el. paštu: zybuokle@gmail.com (Gintarė Bukauskienė).

■ Birželio 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kun. Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias už centro rėmėjus a. a. Feliksą Lukauską ir a. a. Povilą
Vaičekauską. Visi kviečiami atvykti ir pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po
Mišių – vaišės Centro kavinėje.

■ Birželio 29 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. LR konsulatas New Yorke (420 5th Ave.,
New York, NY 10018) kviečia į diskusiją
,,Dviguba pilietybė – aktualijos ir perspektyvos”. Dalyvaus LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir PLB atstovė Laura Vidžiūnaitė. Moderatorius – JAV LB New
Yorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas. Registracija: ny.renginiai@urm.lt.

■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632) šį sekmadienį, birželio 25
d., 10 val. r. švęsime 12-tąjį eilinį sekmadienį. Kviečiame atvykti 15 minučių prieš
šv. Mišių pradžią ir kartu sukalbėti Švč. Jėzaus Širdies litaniją.

■ JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kviečia dalyvauti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos paminėjime, kuris įvyks liepos 6 d., ketvirtadienį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre Lemonte, prie paminklo tremtiniams atminti.

Į ,,Saulutės” renginį ,,Pokalbis su LR generaliniu konsulu Marijumi Gudynu”, birželio 11
d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte besirenkančius svečius organizacijos narės – Marytė
Černiūtė, Milita Lauraitienė, Baniutė Kronienė ir Aušra Saulienė – pasitiko su ,,Kunigaikščių
užeigos” (Andrius Bučas) padovanotais šakočiais ir ,,Bravo Bites” (Audra Januškienė) bei
,,Saulutės” narių paruoštais užkandžiais.
Donato Tijūnėlio nuotr.

Reikalingas žmogus darbui ,,Draugo” administracijoje 3 dienas
per savaitę. Turi turėti darbo leidimą, mokėti lietuvių ir anglų
kalbas. Daugiau informacijos – tel. 773-585-9500.

Neseniai mūsų redakciją pasiekė Filatelistų
draugijos ,,Lietuva” žurnalo 244 numeris. 46 psl.
metinis leidinys spausdinamas dviem kalbom – anglų ir lietuvių. Gausiai iliustruotas. Leidinys apima
filateliją ir kitas kolekcionavimo temas. Redaktorius – Audrius Brazdeikis. Daugiau apie draugijos veiklą galite sužinoti kreipdamiesi į jos ilgametį pirmininką Joną Variakojį el. paštu: variakojis@sbcglobal.net

http://draugokalendorius.org

Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

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

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

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

Remkime Draugo
fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fondas• 4545 W. 63rd
St., Chicago, IL 60629

www.draugofondas.org

Ruoša įdomiai kelionei
Amerikos skautai turi labai gražią stovyklą New Mexico valstijos kalnuose. Čia vasarą grupė Čikagos lietuvių tuntų skautų ir skaučių iškylaus šioje stovykloje. Dabar jie kartu su vadovais ruošiasi stovyklos žygiams. Sekmadienį, birželio 11 d.,
iškylautojai buvo susitikę prie Rebora Plaza, Beverly Shores, Indianoje. Čikagos tuntų skautai ir skautės į stovyklą New
Mexico kalnuose vyks traukiniu liepos 28 d. Linkime jiems smagios ir saugios kelionės.
Br. Juozo Kapačinsko nuotr.

