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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 210 dienų

Gyvenimas – malonumų indas, pripildytas kartaus pareigos ir atsakomybės gėrimo – Justinas Marcinkevičius

ŠIAME NUMERYJE:

New Yorke įvertintas
lietuvių kūrinys – 4 psl.

Susipažinkite: papuošalų kūrėja
Skaistė Bružaitė – 6 psl.

Paminėta Pasaulio lietuvių
vienybės diena

Po įvairias šalis išsibarstę lietuviai liepos 17-ąją minėjo Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Šios šventės
minėjimas siejamas su legendiniu S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiu per Atlantą. Lakūnų žūties diena – lie-
pos 17-oji – reiškia ne tik tragediją, bet ir ryžtingą žygdarbį, simboliškai sujungusį išeiviją su Lietuva.

– 3 psl.

Įsibėgėjo jau devintoji Lietuvos išeivijos studentų sta-
žuotės (LISS) programa. Prasidėjusi nuo gražios JAV
Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos buvusios

vykdomosios vicepirmininkės a. a. Birutės Bublienės ini-
ciatyvos – suburti trumpalaikei stažuotei Lietuvoje JAV
ir Kanados lietuvių kilmės studentus – ši programa kas-
met sukviečia vis daugiau jaunimo ir įgyja vis didesnį pa-
greitį. 

Šiais metais net trys universitetai bendradarbiauja su
LISS 2017 studentais – prie Vytauto Didžiojo universite-

to (VDU) Kaune, kuris programos partneris yra nuo
2010 metų, prisijungė Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, o štai visiškai neseniai bendradarbiavimo
sutartis buvo pasirašyta ir su Vilniaus universitetu.
LISS – tai puiki galimybė studentams tobulintis ir įgyti
praktikos savo pasirinktų specialybių srityse. Bet taip pat
studentai keliauja, susipažįsta su Lietuva, jai nusipel-
niusiais žmonėmis, užmezga pažinčių su savo ben-
draamžiais.

,,Draugo” info

Savaitgalis Anykščiuose – apsilankymas ,,Arklio muziejuje”.        ,,Facebook” nuotr.

Meilės Lietuvai atvesti
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Ne ta bažnyčia

AUŠRA STANAITYTĖ

„Mėgstu pabūti bažnyčioje, kai nėra žmonių: tyla ir
rimtis ramina, nuteikia susimąstymui.”

„Tikiu Dievą, bet bažnyčia man nereikalinga. Juk
Dievas yra visur.”

Kam neteko girdėti tokių samprotavimų? Tur-
būt ir patys esame panašiai mąstę ar kalbėję. Ir iš tik-
rųjų: kas galėtų paneigti, kad minia – ne pati geriausia
aplinka susikaupti, kreiptis mintimis į aukštesnę,
amžiną būtį? Ir ar ne Jėzus yra pasakęs: „Kai tu pa-
norėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs mels-
kis savo Tėvui, esančiam ten, slaptoje...” 

Kas gali būti nuoširdžiau ir tikriau už maldą
visiškoje tyloje ir vienatvėje – namų atskir-
tyje ar iškilmingoje ištuštėjusios bažnyčios

rimtyje? Ar netrukdo kreiptis į Dievą atsitiktinis sve-
timų, dažnai neįdomių, o kartais ir nemalonių žmo-
nių sambūris per Mišias? O kur dar jaunų tėvų at-
sineštų kūdikių knerkimas, per patį pakylėjimą
daž nai virstantis kurtinančiu plyšavimu, ir nelabai
suprantančių, kas čia vyksta, pyplių lakstymas iš vie-
no bažnyčios galo į kitą? 

Vaikams skirtoje savo knygoje „Lėlė”, sulau-
kusioje palankaus kritikų ir skaitytojų dėmesio, apie
garsus bažnyčioje (kiek kitokius – kosčiojimus,
šnabždesius, krebždesius) kalba daugeliui Lietuvo-
je iš televizijos laidų ir spaudos pažįstama dailininkė
Nomeda Marčėnaitė: 

„Ant aukšto gyvena daiktai, o bažnyčioje garsai. 
Mat kaip, yra dalykų, kurie nesikeičia. Kai pa-

skutinįsyk buvau bažnyčioje, man irgi pasirodė, kad
ji ne žmonių.

– Močiute, čia tikrai negyvena Dievas, čia gyvena
garsai. 

– O varge, ko tu taip šauki? Klaupkis ant kelių. 
Močiutė turi dar vieną balsą, kuriuo šneka

bažnyčioje. Jis man nepatinka” (p. 40).
Čia, kaip ir dažname šiuolaikinės vaikų litera-

tūros kūrinyje, išoriškai naivia, paprasta, tačiau iš
tiesų gerai apmąstyta forma mažo žmogaus lūpomis
sakomos svarbios tiesos. Iš pažiūros nekalti, nešališki
vaiko stebėjimai Marčėnaitės knygoje reiškia ne-
gatyvų santykį su kalbama tema. Faktiškai kiek-
vienas trumpos ištraukos sakinys yra pačios idėjos
vaikščioti į bažnyčią neigiamas vertinimas. Pir-
miausia sužinome, kad bažnyčia yra žmonėms sve-
tima, net priešiška vieta. Kaip sako mažosios hero-
jės močiutė, o paskui įsitikina ir pati mergaitė, baž-
nyčioje nėra ir Dievo, mat jis gyvena išimtinai dan-
guje. Trečia, vaikui bažnyčioje negalima laisvai
kalbėti, kaip yra įpratęs, varžoma jo laisvė, nesi-
skaitoma su jo asmens autentiškumu. Negana to, jis
yra priverstinai klupdomas – o tai juk pažeminimas,
beveik (o gal ir iš tikrųjų) žmogaus teisių pažeidimas.
Galiausiai ir pati močiutė bažnyčioje neleidžia sau

būti savimi, kalba visai kitu, specialiai bažnyčiai skir-
tu balsu. 

Matyt, galutinio atsakymo svarstant tokius
klausimus nėra – ir turbūt gerai. Galutinius atsa-
kymus turi tik vienokios ar kitokios diktatūros. 

Tačiau pamėginkime paklausti iš naujo.
Grįžkime prie ką tik cituotos „Lėlės” ištraukos.

Ar nuoširdžiai, autentiškai vaiko ir suaugusiųjų sa-
viraiškai neva trukdo tik bažnyčios aplinka? Juk gar-
siai nekalbama ne tik bažnyčiose, bet ir muziejuose,
bibliotekose, pamokose (jei mokytojas nepakviečia)
ir net tokioje banalioje vietoje kaip viešasis trans-
portas. Šių ir kitų socialinių įgūdžių neįgijęs vaikas
ateityje nepadėkos savo „autentiškumo” ir „nuošir-
dumo” puoselėtojams. Arba nepadėkos tie, kuriems
su juo teks gyventi. Viskas priklauso nuo to, kokiu
tikslu ir kokiu būdu tie socialiniai įgūdžiai diegiami.
Net klūpojimas gali nežeminti orumo, bet apie tai –
atskira kalba. Kaip ir apie Dievo gyvenamąją vietą,
kurios, kaip žinome, nėra aptikę nei lėktuvų įgulos
bei keleiviai, nei astronautai, nei kosminiai zondai.

Kodėl susimąstyti mus traukia būtent bažnyčios
aplinka? Ar tą ypatingą būseną kuria tik menininkų
ir architektų išreikšta Dievop kylanti žmogaus min-
tis? Juk kažkodėl tais laikais, kai Vilniaus arkikatedra
buvo Paveikslų galerija, susimąstyti kviečiančios erd-
vės žmonės ieškojo kitose – veikiančiose Vilniaus baž-
nyčiose, nors Paveikslų galerija buvo išlaikiusi šven-
tovės pavidalą ir čia taip pat tvyrojo prakilni rimtis
ir – dažniausiai – vienuma. Ir net šventieji paveiks-
lai kabojo beveik savo vietose. Žinoma, jei patinka,
galima atsakyti į šį klausimą paprastai: įeiti į vei-
kiančias bažnyčias, skirtingai nei į Paveikslų gale-
riją, nereikėjo pirkti bilieto. 

O gal vis dėlto bažnyčioje mus kilsteli ir žemės
keleivių tarp jos sienų išsakytos maldos, viltys ir pa-
sitikėjimas Jo valia? Ar užtektų tiems keleiviams pa-

saulio bažnyčių, ar jie spėtų iki vibravimo įmelsti
šventovių sienas, jeigu visi jose lankytųsi tik tada, kai
nėra neva blaškančios minios? 

Jei laikome save krikščionimis ir nuėję „į savo
kambarėlį” kalbame bendras krikščioniškas maldas,
savo pačių lūpomis pareiškiame tikintys „šventąją vi-
suotinę” arba „vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę”
Bažnyčią. O ją ir sudarome visi, tikintys jos tiesomis,
taigi neturėtume jos šalintis. 

Tačiau kodėl Kristus liepia eiti melstis „slapto-
je”, t. y. pasislėpus nuo žmonių akių? Regis, Dievo Sū-
nus šioje Mato evangelijos ištraukoje kalba apie
vieną iš žmogiškos puikybės formų – pasipūtėlišką
savo pamaldumo demonstravimą, stovint „sinagogose
ir aikštėse”. Ir kaip vaistą siūlo „savą kambarėlį”, kur
nebus prieš ką puikuotis savo dievotumu. Tačiau,
kaip ir kiekvienas tikras vaistas, jis skirtas ne nuo
visų, o tik nuo tam tikrų ligų: juk Gelbėtojas nevai-
kė juo sekusių minių ir pats kvietėsi apaštalus tap-
ti žmonių žvejais. 

Štai ir sugrįžome prie pradžioje iškelto klausimo:
kam asmeniškai man turėtų būti reikalinga ta kar-
tais nelabai gudri Dievo avių banda su visais savo ved-
liais, kurie, šiaip ar taip, nėra dievai? 

Jeigu vis dėlto neduoda ramybės mintys, kad da-
bartinė Bažnyčia ir didingi bažnyčių pastatai ne-
primena pirmųjų krikščionių bendruomenių ir jų
maldos namų, kad tai NE TA Bažnyčia, kurią šioje že-
mėje įkūrė pats Kristus, tiesiog per pamaldas apsi-
dairykime linkėdami vieni kitiems ramybės: visi čia
susirinkusieji sukurti pagal Jo paveikslą ir pana-
šumą. Ir kvailesni, ir protingesni, ir geri, ir nelabai.
Kur, jei ne čia, laukia švelniausias ir veiksmingiau-
sias vaistas nuo savosios puikybės, klaidinančio
savo pranašumo prieš „pilką minią” jausmo: primi-
nimas, kad net menkiausias šios kaimenės narys savo
asmenyje leidžia iš arti pažinti Dievo veidą.

Aušra Stanaitytė-Kar-
sokienė – vertėja, My-
kolo Romerio univer-
siteto lektorė. Lietuvos
kultūros spaudoje, taip
pat ,,Draugo” pusla-
piuose yra paskelbusi
literatūros  kritikos ir
straipsnių bendresnė-
mis kultūros temomis.

LAIŠKAI

Mūsų Prezidentas Donald Trump 

Su įdomumu skaičiau  liepos 6 d. ,,Draugo” laiš-
kų skyrelyje išspausdintą Jono J. Kauno kritiką, t.
y. atsakymą į Leonido Rago straipsnį ,,Europos nu-
sivylimas Amerika” (birželio 24 d. laidoje).

Gerai, kad mes gyvename Amerikoje, kur ga-
lima laisvai išreikšti savo nuomonę apie įvairius įvy-
kius.

Apie mūsų Prezidentą aš bandau susidaryti savo
nuomonę, pagrįstą logika ir faktais – kiek galima su-
žinoti iš įvairių šaltinių. Žiūrėdamas žinias ir ko-
mentarus per įvairius televizijos tinklus, tokius kaip
CBS, NBC, ABC, CNN ir skaitydamas liberalią
spaudą, aišku, gali susidaryti nuomonę, kad mūsų
Prezidentas Donald Trump yra toks, kokį aprašo
gerb. Kaunas.

Mano nuomonė šiuo klausimu  yra visiškai ki-
tokia. Aš siūlau palaukti porą metų,  kol demokra-
tai, socialistai ir kiti liberalai atsigaus po Hillary
Clinton pralaimėjimo ir pradės galvoti logiškai, t.
y. supras, kas  geriausia Amerikai, ir tik tada įver-
tinti Prezidentą Donald Trump. 

Man taip pat neaišku, kaip Jonas Kaunas bal-
savo 18 kartų per 60 metų? Kiek žinau, Prezidentą
renkame kas ketveri metai – tai tarp rinkimų susi-
darytų 72 metai.

Galbūt gyvenant Čikagos apylinkėse galioja
,,Chicago Way” gyvenimo taisyklės, o teisybė nieko
nereiškia...

Vytas Vaitkus
Lemont, IL                                                                   

Patikslinimas

Š. m. liepos 18 d. laidoje išspausdintame A. Vaškevičiaus pa-
sakojime apie lituanistinių mokyklų vadovų seminarą įsivėlė klai-
da. ,,Lino” lituanistinės mokyklos Seattle direktorė yra Inga Da-
bašinskaitė. Taip pat patiksliname, kad Gaila Narkevičienė yra
Bostono lituanistinės mokyklos direktorė.

Tuo pačiu norime atsiprašyti skaitytojų ir autoriaus dėl ne-
tvarkingų parašų po nuotraukomis R. M. Lapo straipsnyje
,,Mylimas meškiukas mokėjo ir lietuviškai!” (liepos 13 d. ,,Drau-
ge”). Meškiukas Paddington mėgsta krėsti juokus! 

–Redakcija



žmonės, kuriuos pristatome parodoje,
gerai žinomi ten, kur jie gyvena, kuria
ar tyrinėja, bet mažai žinomi Lietuvo-
je. Norime apie juos paskleisti žinią
Lietuvai”.

Išeivijos veiklą pristatanti paroda

Šiemet buvo surengta išeivių kū-
rybą, veiklą ir kultūrinius bei visuo-
meninius nuopelnus pristatanti paro-
da. Vilniaus širdyje – Rotušės aikštėje
parodą galėjo apžiūrėti vilniečiai ir
miesto svečiai, o vėliau ji apkeliaus sep-
tynis Lietuvos miestus. Parodoje pri-
statyta visame pasaulyje žinomo fo-
tografo Andrew Mikšio iš Seattle,
skulptorės Nijolės Šivickas iš Kolum-
bijos (Bogotos miesto mero Algio Moc-
kaus mamos), lietuvių kilmės rašyto-
jos Rūtos Šepetys, dailininko ir tarp-
disciplininio meno kūrėjo Ray Bart-
kaus iš New Yorko, režisierių Vinco
Sruoginio ir Tomo Vengrio, filantropo,
verslininko Stanley Balzeko Jr. iš Či-
kagos, glaciologės, mokslininkės Auš-
ros Revutaitės, dirbančios Kazachijoje,
dirigentės Mirgos Gražinytės-Tylos iš
Los Angeles bei filosofo prof. Algio
Mic kūno kūryba ir veikla.

Praeiviai turėjo galimybę nusifo-
tografuoti prie legendinio S. Dariaus ir
S. Girėno lėktuvo ,,Lituanica”. Nors tik-
roji ,,Lituanica” 1933 m. skrydžio metu
sudužo, tačiau lėktuvo kontūrai ir
spalva yra ligi šiol įsirėžę daugelio at-
mintyje. Prie Vilniaus rotušės buvo
įrengta foto sienelė, o visus norinčius
įsiamžinti nemokamai fotografavo ir
momentines „Polaroid” nuotraukas
dovanojo Kirtimų kultūros centro dar-
buotojai. Taip pat praeiviams buvo da-
lijami lankstinukai, pristatantys reikš-
mingą išeivių veiklą, bei simbolinės do-
vanėlės.

Renginį baigė Lietuvoje populiari
grupė „Garbanotas bosistas”

Lietuje ar šviečiant saulei, kie-
muose ir aerodromuose, Latvijos miš-

kuose, Estijos verslo kvartaluose, bit-
lų gimtinėje, Balkanų papėdėse ir vi-
kingų žemėse – nesvarbu kur, nesvar-
bu – lietuviškai ar angliškai – „Gar-
banoto bosisto” muzikos gėlės sklinda
iš garso kolonėlių. Išleidę du puikiai
įvertintus albumus „Garbanoto bosis-

to” vaikinai koncertavo daugelyje Eu-
ropos šalių – nuo Estijos iki Rumuni-
jos, 2013 m. yra apdovanoti T.Ė.T.Ė al-
ternatyvios muzikos apdovanojimuose
kaip „Metų roko grupė”, M.A.M.A ap-
dovanojimuose 2015 m. įvertinti kaip
„Metų alternatyva”, o praėjusių metų
festivalyje „Tallinn Music Week” gavo
publikos apdovanojimą. Pasaulio lie-
tuvių vienybės diena Vilniuje baigėsi
grupės „Garbanotas bosistas” sveiki-
nimu gimtojoje šalyje ir po visą pasaulį
pasklidusiems lietuviams.

Parengė Vitalius Zaikauska

nuojauta apie jo kilmę.
Dosnios aukos sulaukusio Roosevelt universiteto

pradžia – 1945 metai, kai Central YMCA kolegijos pre-
zidentas Edward J. Sparling atsisakė kolegijos tary-
bai surinkti informacijos apie studentus. Jis bijojo,
kad renkantis studentus ši informacija bus naudo-
jama nustatant rasines, tautines ir religines kvotas.
Protesto ženklan jis iš savo pareigų pasitraukė. Juo
pasekė nemažai fakulteto dėstytojų bei studentų, ir
YMCA kolegija sukiužo. Taip buvo įsteigta nauja ko-
legija – be bibliotekos, be patalpų ir be lėšų. Kai aš ten
pradėjau studijuoti 1957 m., ši kolegija jau turėjo uni-
versiteto teises ir pavadinimą.

Prieš keletą metų kitas litvakas, Eli Broad, su
žmona Edythe Michigan State University (MSU) pa-
aukojo 28 mln. dol. Po to pasaulinio garso architek-
tė Zaha Hadid suprojektavo naują meno muziejų. Pats
pastatas skiriasi nuo kitų universiteto gotikinės ar-
chitektūros pastatų – žemo profilio, kampuotas, su
stiklu ir nerūdijančio plieno klostėmis. Iki tol bu-
vusiam universiteto simboliui – Beaumont bokštui
– atsirado rimtas konkurentas.

„The Wall Street Journal” žiniomis, Eli Broad

buvo vienturtis žydų emigrantų iš Lietu-
vos sūnus. Jis užaugo Detroito mieste, vė-
liau baigė MSU. Atsidėkodamas univer-
sitetui už gautą mokslą prieš apytikriai
dvidešimt metų paaukojo didelę sumą
pinigų. Ta dosni auka įgalino universite-
tą pastatyti naują Verslo vadybos mo-
kyklą ir pavadinti Eli Broad vardu. Taigi
meno muziejus buvo jo antroji dosni auka
universitetui.

Besibastydamas po interneto svetai-
nes radau praėjusio šimtmečio 100 Čikagos įtakin-
giausių žydų sąrašą. Daugumos jų kilmė nebuvo pa-
žymėta, bet iš tų, kurių užsienietiška kilmė buvo įvar-
dinta, dauguma buvo iš Lietuvos. Štai jie: Bernard
Horwich – banko prezidentas ir sionistų vadas; Sid-
ney Hillman – pažangiųjų darbininkų vadas; Abel Da-
vis, JAV – Ispanijos karo veteranas ir Harry M. Fis-
her – teisėjas.

Paminėjau porą atvejų apie litvakų dosnumą.
Baigiant rašyti į rankas pateko birželio 13 d. „Drau-
gas”. Ten visas puslapis skirtas Lietuvių Fondo
(LF) aukotojams. Jų dosnumo dėka per penkis pir-
muosius šių metų mėnesius LF kapitalas padidėjo
30,498 dol. Aukos išvardintos pagal aukotą sumą.
Skaitlingiausia aukotojų kategorija, apie šešiasde-
šimt, aukojo po 100 dol. Dvi aukotojos aukojo po de-
šimtį dolerių, viena jų – pirmą kartą. Didžiausia suma
buvo penki tūkstančiai dol. Po to – du su tūkstančiu
dolerių, septyni su penkiais šimtais ir t. t. Praneši-
me pristatyti nauji LF nariai ir kandidatai. Taip pat
išvardinti LF pagerbti ir įamžinti atminimo įnašais.
Nors su litvakų dosnumu nekonkuruojama, nėra abe-
jonės, kad ir lietuviai yra dosnūs ir solidarūs.

Daugelį metų gaunu „Roosevelt
Review” žurnalą, leidžiamą
Roosevelt universiteto, esančio

Čikagoje. Šių metų pavasarinio nu-
merio ,,Dosnumo” skyrelyje skelbia-
ma, kad universitetas susilaukė 25
mln. dol. aukos – didžiausios univer-
siteto istorijoje. Auka gauta iš Rosali-
ne Cohn palikimo. Ji mirė 2010 m., ei-
da ma 98 metus. 1982 m. ji įsteigė  „Ja-
cob and Rosaline Cohn” vardo stipendijų
fondą, iš kurio universitetas kasmet studentams
galės skirti 1.2 mln. dolerių. 

Jos vyras Jacob (1886–1968) buvo vienas iš pir-
mųjų, šiai mokslo įstaigai paaukojęs 200 dol.,
praėjus trims mėnesiams po jos įsteigimo. Žurnale
rašoma, kad jis į Ameriką atvyko  dvidešimtojo
šimtmečio pradžioje. Būdamas devyniolikos metų
pradėjo pardavinėti kavą restoranams ir ją išve-
žiodavo arklio tempiamu vežimu. Jam sekėsi, ir
1930 m. dešimtmetyje jis įsteigė „Continental Cof-
fee Company”. Jam mirus tėvo verslą perėmė jo sū-
nūs, kurie ir toliau sėkmingai tvarkėsi.

Apie tai skaitydamas pagalvojau – ar Jacob
Cohn negalėjo būti litvakas – žydas iš Lietuvos? Su-
sidomėjau ir pradėjau ieškoti daugiau informa-
cijos. „Encyclopedia of  Chicago” leidinyje radau
šiek tiek daugiau informacijos apie šią kavos
įmonę, bet labai mažai apie jos steigėją. Tačiau ten
rašoma šviesiai tiesiai – kad jis buvo devyniolik-
metis „Lithuanian immigrant”. Norėjau apie jį ras-
ti žinių daugiau, bet tokių asmenų su šiuo vardu
ir pavarde esama daugiau kaip tūkstantis, todėl to-
liau nesigilinau. Svarbu, kad pasitvirtino mano
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Nauja proga pasididžiuoti 
litvakais 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Nors liepos 17-oji ilgą laiką buvo
minima tik užsienyje gyvenan -
čių lietuvių, ši tradicija spar-

čiai ryškėja ir Lietuvoje – Vilniaus
miesto Kirtimų kultūros centras buvo
pirmoji įstaiga, 2009 m. inicijavusi šią
šventę. Vėliau, 2013 m. gegužę, Sei-
mas papildė „Atmintinų dienų įstaty-
mą” ir liepos 17-ąją paskelbė Pasaulio
lietuvių vienybės diena.

Kirtimų kultūros centras jau aš-
tuntus metus organizuoja Pasaulio lie-
tuvių vienybės dienos minėjimą.

Jaunų žmonių iniciatyva

Kirtimų kultūros projektų vadovė
Ona  Kotryna Dikavičiūtė pasakojo,
kad šis centras Vilniaus kultūriniame
gyvenime tampa vis labiau matomas ir
girdimas. Ji pasakoja, kad idėja pradėti
rengti Pasaulio lietuvių vienybės die-
ną kilo spontaniškai. Kažkuris iš kul-
tūros centro darbuotojų atsitiktinai
sužinojo, kad tokią šventę jau daug
metų mini išeivija. Lietuvoje ji buvo be-

veik nežinoma, negirdėta. Taip buvo
apsispręsta. Beliko apgalvoti šventės
idėją.

Aptariant, ką parodyti parodoje,
siekta pademonstruoti kaip galima
platesnę išeivijos panoramą – skirtin-
gų šalių, įvairaus amžiaus veikėjai, vie-
ni gimę Lietuvoje ir dėl sovietinio te-
roro pasitraukę užsienin, kiti – jau gi -
mę išeivijoje, skirtingų profesijų – me-
nininkai, mokslininkai, visuomenės
vei kėjai, savo veiklos srityse nuveikę
reikšmingų darbų ir plačiai garsinan-
tys Lietuvą.

Kirtimų kultūros centro komuni-
kacijos koordinatorė  Indraja Vaitkū-
naitė tęsia mintį: šia švente norėta
apie išeiviją papasakoti Lietuvos žmo-
nėms, bandyta suvienyti geografinę
Lietuvą su viso pasaulio lietuviais.
„Norime būti visi kartu, pasidžiaugti
vieni kitais, nesvarbu, ar gyvename
čia, ar kitose šalyse, pasidalinti patir-
timi. Siekiame, kad išeivijos lietuviai
daugiau apie save pasakotų čia gyve-
nantiems. Šie – nusipelnę savo šalyse

Paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena

Atkelta iš 1 psl.

Išeivijos veiklą pristatanti paroda.     Kirtimų kultūros centro, V. Zaikausko nuotraukos

Šventėje dalyvavo ir iš Čikagos į Vilnių ne-
seniai sugrįžęs konsulas Marijus Gudynas.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

JOVITA BELIAK-
ANTANAVIČIENĖ

Šių metų dizaino šventė New Yorke Lie-
tuvos interjero kūrėjams – įsimintina
diena. Lietuvių dizaino bendrovė „Jot-
jot” New Yorke buvo vainikuota „NYCx-
DESIGN 2017 Awards” laimėtoja. Lie-
tuvių pristatytas „MUDU” veidrodis lai-
mėjo geriausio namų aksesuaro ap-
dovanojimą.

„NYCxDESIGN Awards”  rengi-
nys kasmet suburia dizaino,
komercijos, kultūros, švieti-

mo ir pramogų atstovus į kupiną prog-
ramų, parodų, instaliacijų, prekybinių
parodų, pasikalbėjimų ir atvirų studi-
jų šventę. Šie kasmetiniai apdovanoji-
mai buvo sukurti bendradarbiaujant su
NYC dizaino savaite „Interior Design”
bei baldų paroda „ICFF” (International
Contemporary Furniture Fair). 

„NYCxDESIGN Awards” pagerbia
išskirtinius ekspozicijos produktus ir
pabrėžia New Yorko mieste vykstan-
čius nuolatinius projektus. Apdova-
nojimuose pristatyti kūriniai buvo
peržiūrėti ir įvertinti 30-ies profesio-
nalių dizainerių. „Viešėjau joje pernai,
padarė didelį įspūdį. Buvo sunku įsi-
vaizduoti mūsų įmonę greta visų ži-
nomų, šimtamečių kompanijų kaip
‘Kartell’, ‘Moroso’, ‘Herman Miller’,
‘Fritz Hansen’ ir kt. Tą šeštadienio
vakarą nusišypsojo sėkmė – ‘moliūgas
virto karieta’ – puotoje dalyvavome ir
mes”, – apie pasisekimą kalbėjo Jurgis
Garmus, „Jotjot” vadovas. 

Kaune įsikūrusios įmonės vadovas
pasakojo, jog apdovanojimų, vykusių
MoMA muziejuje,  nuotaika buvo paki-
li. Šventės laureatai sulaukė dizaino ži-
niasklaidos dėmesio, apie kūrinius rašė
„Interior Design” žurnalas, pasakojo
„Interior Design” skaitmeninis kanalas. 

Veidrodį sukūrė Studio „Heima”

Apdovanojimą laimėjęs veidrodis
yra ne praktiškas buityje naudojamas

New Yorke įvertintas lietuvių dizaino kūrinys 

daiktas, bet pirmiausia – skulptūra, ku-
rioje gali matyti savo atvaizdą. „Dau-
guma veidrodį, kaip objektą, įsivaiz-
duoja tik plokštuminį. Studio ‘Heima’
architektai šį mitą sugriovė ir į veid-
rodį sugebėjo pažiūrėti visai kitu kam-
pu, kas ir lėmė, jog sulaukėme tokio
įvertinimo”, – apie pristatyto kūrinio
išskirtinumą pasakojo Jurgis. „MUDU”
veidrodį sukūrė jauna ir veržli lietuvių
architektų komanda Studio „Heima”,
įsikūrusi Lietuvos sostinėje Vilniuje.

„Mano akimis, architektas, ku-
riantis interjero detales ar baldus, yra
pats sveikiausias reiškinys, tai nėra pri-
tempta, jis kuria erdves ir žino, ko
joms labiausiai reikia, kas nesudarky-
tų architekto darbo”, – komplimentų ar-
chitektams negailėjo pašnekovas. „Jot-
jot” produktai yra apdovanoti sidabru
ir auksu Italijoje vykusioje parodoje „A
Design”, be to, šiais metais „MUDU”
veidrodis gavo ir Lietuvoje vykusios
„Gero Dizaino” parodos apdovanoji-
mą. Įmonės vadovas New Yorke gautą
apdovanojimą laiko reikšmingiausiu:
„Be abejo, šiuo metu labiausiai džiau-
giamės ‘NYCxDesign Awards’ statulė-
le, parsivežta iš už Atlanto, kadangi kon-
kurse teko susirungti su įtakingiausiais
pasaulio prekiniais ženklais”.

Vizito New Yorke metu „Jotjot” at-
stovai laiką leido apsupti lietuvių, ku-
rie sveikino su gautu apdovanojimu bei
šiltai priėmė svečius. „Pirmiausia ma-
loni staigmena – vizitas Lietuvos kon-
sulate New Yorke, Juliaus Pranevi-
čiaus rankos paspaudimas, palaiky-
mas ir šiltas priėmimas – tai reiškia
mums be galo daug. Teko viešėti Lie-
tuvių namuose SLA, kur sulaukėme ne
mažesnio palaikymo ir apkabinimų
iš garbaus amžiaus žmonių, kurie puo-
selėja lietuvybę New Yorke. Teko lan-
kytis Long Island ‘Water Mill Center’
– ta vieta gal nėra taip gerai visiems ži-
noma, bet tikrai verta apsilankyti
tiems, kas domisi menu, dizainu, ar-
chitektūra ir teatru. Visos kelionės
metu buvau vedžiojamas už rankos
nuostabių žmonių – Gedimino ir Rasos
Sprindžių šeimos. Ačiū jiems”, – gerais
įspūdžiais iš viešnagės didmiestyje
dalijosi Jurgis. 

Dabartinės įmonės „Jotjot” vado-
vas Jurgis Garmus savo karjerą inter-
jero dizaine pradėjo įkūręs pirmąją
įmonę „Gforma”. Ilgą laiką speciali-
zuodamasis netradicinio dizaino pro-
jektuose gyvenamosioms ir komerci-
nėms vietoms, „Jotjot” produktus pri-
stato vietos ir užsienio rinkoms, tarp
kurių vyrauja Skandinavijos šalys.
Jurgiui teko įrenginėti barų, restoranų,
viešųjų erdvių kruiziniuose laivuose,
muzikos klubų bei viešbučių interjerus. 

Sukūręs daugybę sudėtingų tech-
ninių sprendimų, Jurgis yra įvairių
medžiagų ir metodų ekspertas. Jo il-
galaikė patirtis dirbant su įvairiomis
medžiagomis ir meistriškumas inter-

jero dizaine virto tiksliu ir švariu in-
terjero daiktų dizainu, kur funkcio-
nalumas susitinka su naujumu. Ši pa-
tirtis, trunkanti jau daugiau kaip de-
šimt metų, padėjo suprasti pramoninio
dizaino privalumus ir paskatino įsteig-
ti „Jotjot” įmonę. Jurgio Garmaus
charizma ir „ištroškusio gyvenimo” po-
jūtis persikelia į gaminių dizainą bei at-
spindi negailestingą siekį prisijau-
kinti atviras ir įspūdingas erdves. 

„Nemanau, kad tai profesija, tai tie-
siog atėjo per laiką, vizija susiformavo
natūraliai. Tiesiog gaminti pasidarė
nuobodu. Sukrito ir tai, kad mus supa
daug kūrybingų žmonių. Natūraliai
tapome tuo tiltu, kuris jungia minčių ir

varžtų žemynus”, – apie „Jotjot” įmonės
įkūrimą 2015 metais pasakojo pašne-
kovas. Šiuo metu įmonė siūlo unikalaus
dizaino produktus, kuriuos kuria pro-
fesionalūs dizaineriai.

„Klientui neleidžiame daug fan-
tazuoti ar užsisakyti kažkokių didelių
modifikacijų, nenorime į rinką išleis-
ti iškraipyto dizaino produktų. Mano
akimis žiūrint, čia kaip kirpykloj: at-
ėjęs į prabangų grožio saloną atsiduo-
di specialistui, profesionalui, juk ne-
čiumpi žirklių ir nepradedi kirptis
pats”, – apie įmonės pagrindinę veik-
lą pasakojo pašnekovas. Jurgis pokal-
bio metu išduoda, jog sunkiais mo-
mentais ieškant motyvacijos „tenka at-

siremti į ‘Jotjot’ viziją, misiją ir ver-
tybes, kurios juodu ant balto užrašytos
nuo pirmos įmonės įkūrimo dienos”. 

Besikeičiantis ir greitai bėgantis
gyvenimas atneša naujų kūrybinių
vėjų, pažinčių, kurios šiais laikais yra
labai svarbios. Po gautų apdovanojimų
New Yorke Jurgis Garmus jau kuria
planus ateinantiems metams. „Pa-
slapčia tikimės tęsti šią gražią tradi-
ciją. Jau ir kitiems metams esame be-
veik pasiruošę. Jau metai kaip dirba-
me su labai žinomais dizaineriais iš Da-
nijos ‘Iskos Berlin’, bet kol kas tegul tai
lieka siurprizas”, – netikėtu, bet ma-
loniu apdovanojimu bei planais grįžti
į New Yorką dalijosi „Jotjot” vadovas. 

Lietuvių pristatytas „MUDU” veidrodis laimėjo geriausio namų aksesuaro apdovanojimą. ,,Jotjot” archyvo nuotraukos

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius (k.) ir „Jotjot” vadovas Jurgis
Garmus džiaugiasi „NYCxDESIGN 2017 Awards” laimėjimu.

„NYCxDESIGN Awards” pristatyti kūriniai
buvo peržiūrėti ir įvertinti 30-ies profesio-
nalių dizainerių.
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Alytaus-Rochesterio susigiminiavusių miestų komitetas kartu su A. Ramanausko-Vanago gimnazija Alytuje siekda-
mi skatinti moksleivių patriotizmą suruošė rašinių konkursą, kurio tema pasirinktas garsus Prezidento J. F. Kennedy
šū kis – ,,Neklausk tėvynės, ką ji tau gali duoti, bet klausk savęs, ką tu gali jai duoti”.

Tai jau trečiasis konkursas, kurio iniciatorius ir mecenatas yra LR garbės konsulas Rochesteryje Rimas A. Chesonis.
Pirma premija, 300 eurų, buvo paskirta 17-metei Deivilei Kvaraciejūtei. Antra, 200 eurų, – 16-metei Vaivai Urbonaitei,
o trečioji, 100 eurų  premija,  atiteko 18-metei Arijanai Tatolytei.

Premijų įteikimas vyko Alytaus dienų metu teatro salėje. Šiandieną skelbiame II vietos laimėtojos Vaivos Urbonai-
tės rašinio vertimą iš anglų kalbos (anglų k. mokytoja Ramunė Petrosian).

REGINA JUODEIKIENĖ

Visu greičiu įsibėgėjusi vasara vėl
įsuko mus į šelmiškai linksmą Joni-
nių šventės ratą.

Birželio 24 dieną, šeštadienį, Men-
don Ponds parke, Rochesterio
(New Yorko valstija) Lietuvių

Bendruomenė (RLB) šventė linksmą vi-
durvasario šventę – Jonines. Ši šventė,
žinia, turi daug vardų: Rasos, Kupoli-
nės, Saulės grąžos šventė, Joninės.
Tai ilgiausios dienos ir trumpiausios
nakties šventė. Ji  pradėta švęsti Ro-
chesteryje kartu su trečiosios bangos
atvykėliais, todėl laikoma jau tradici-
ne.

Šventėje paisoma senų tradicijų –
įėjimas pro ąžuolo lapais puoštus var-
tus, prausimasis šaltu vandeniu, šluos-
tymasis lininiu rankšluosčiu, vaiši-
nimasis žolynų eliksyru.

Tradicinę programą vedė RLB val-
dybos pirmininkė Skirmantė Juodei-
kytė-Philippone ir Giedrė Logminaitė.
Vedančiosios labai gražiai apibūdino
šios šventės simboliką – žmogaus,
gamtos ir Visatos ryšį, pagoniškų pa-

pročių persipynimą su krikščioniš-
kais. Šventės metu dalijomės skalsos ir
jungties simboliu – lietuviška duona,
kurią kepė Giedrė, ir pienu. Buvo už-
degtas aukuras, pagerbta ugnelė Ga-
bija. Pasveikinome Jonus, Janinas ir
Rasas. Po to sukosi linksmi rateliai,
skambėjo dainos, o drąsiausi šokinėjo
per laužą.  

G. Logminaitė ir S. Juodeikytė-Phi-
lippone puikiai vedė žaidimus vai-
kams ir suaugusiems. Kokia šventė be
paparčio žiedo. Žiedą surado mūsų – E.
Gervicko lituanistinės mokyklos moks-
leivė Katie Jenkins. Jai šie metai bus
laimingi.

Visą vakarą grojo ir dainavo Augis
Dicevičius, – ačiū jam. Labai skanų lie-
tuvišką maistą gamino Virginija Moc-
kevičienė. O kiekvienas atėjęs taip
pat atsinešė patiekalą pasidalijimui.
Skanauti ir valgyti buvo iki soties. 

Vyko lietuviškų gaminių loterija.
Susirinkusieji buvo apdovanoti ries-
tainių karoliais, lietuvišku šokoladu,
eliksyru. Puiki nuotaika ir graži ben-
drystė vėl sujungė visus į lietuviškos
šilumos ir stebuklingos nakties ratą.
Renginį organizavo Rochester Lietuvių
Bendruomenė.

Ir mes šventėme Jonines!
Rochester Lietuvių Bendruomenės Joninių šventėje paisoma senų tradicijų. Aušros Clifford nuotraukos

Rašinio konkursas

Vaiva Urbonaitė.

Vasara įsuko Rochester Lietuvių Bendruomenę į linksmą Joninių šventės ratą. Iš k.: Regina
Juodeikienė, Janice Raspudic, Skirmantė J. Philippone, Gražina Urbanavičiūtė, Aušra Clifford.

Skanauti ir valgyti buvo iki soties.

Meilė Lietuvai
VAIVA URBONAITĖ

Kartą John F. Kennedy pasakė:
,,Taigi, mano mieli amerikiečiai,
klauskite, ne ką jūsų šalis gali pada-
ryti jums, klauskite savęs, ką jūs ga-
lite padaryti savo šaliai. Mano mieli
pasaulio piliečiai: klauskite, ne ką
jums gali padaryti Amerika, bet ką
mes kartu galime padaryti dėl žmo-
gaus laisvės”. Patriotizmas yra prisi-
rišimas prie gimtinės. Prisirišimas,
kuris palenkia mūsų širdis link mei-
lės savo gimtajai šaliai. Mano many-
mu, patriotizmas nėra galvojimas,
kad mano šalis yra geresnė už kitas
vien dėl to, kad aš joje gimiau; pa-

triotizmas yra meilė ir pagarba savo
šaliai ir svarbiausia – pagalba jai pa-
siekti suklestėjimą. Patriotizmas su-
sijęs  ne su visokeriopu Vyriausybės
palaikymu, o su palaikymu, kai Vy-
riausybė to nusipelno. Ir mes nie-
kuomet negalime būti apakinti pa-
triotizmo tiek, kad nepamatytume
realybės. Blogis yra blogis, nesvarbu,
kas jį daro. Tačiau kaip yra su mūsų
pačių gerų darbų atlikimu?

Tikras patriotizmas nekenčia ne-
teisybės savoje šalyje labiau nei bet
kur kitur, tai patriotus veda prie ne-
teisybės naikinimo. Tačiau ar mes
žinome, kaip būti patriotais ne tik savo
žodžiais, bet ir veiksmais? Paprasta –
prisiminkite, kodėl esate patriotas.
Aš myliu Lietuvą ir noriu, kad visi čia
gyvenantys žmonės, įskaitant ir mane,

būtų laimingi. Norint padaryti skir-
tumą, reikia pradėti nuo svarbiausių
dalykų. Tam, kad būtumėte savo gim-
tinės palaikantysis mechanizmas, su-
praskite, kas yra svarbu – palaikyti žo-
džio laisvę, būti bendruomenės nariu,
skelbti lygias teises visų rasių, tauty-
bių ir kilmių moterims ir vyrams bei
kovoti dėl laisvės visiems. Laisvė yra
pats svarbiausias dalykas, kurį gali tu-
rėti žmogus, be laisvės nėra ko pra-
rasti, gauti ar duoti.

Patriotizmas nėra priverstinis.
Tai yra lojalumo ir ištikimybės jaus-
mas, žinių ir įsitikinimų rezultatas.
Žmonės privalo suprasti, koks svarbus
yra jų balsas. Niekada negalvokite,
kad keli rūpestingi žmonės negali pa-
keisti pasaulio, nes priešingai – tie
žmonės tą ir daro. Leiskime mūsų

gėriui tapti tarsi pulsavimu vandenyne,
kurį sukėlė mažas akmenėlis ir šis pul-
savimas palies žmones kaskart jį pama-
čius. Ir net jei mes esame tauta, išsiski-
rianti savo įsitikinimais, mes esame tau-
ta, susivienijusi dėl neapykantos, smur-
to ir visokeriopos neteisybės visose jos for-
mose panaikinimo. Aš tikiu, kad buvimas
patriotu yra meilė savo šaliai ir jos žmo-
nėms, gėrio skleidimas ir savo minčių iš-
sakymas norint padaryti kažką gero. Vie-
na vėliava, viena žemė, dvi rankos, viena
tauta. Mes – tauta, ne vienos šalies, bet
viso pasaulio.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Archeologų radiniai sako, kad žmogus
puošėsi nuo seniausių laikų. Pvz., į bal-
tų žemes papuošalai iš stiklo atkeliavo
pirmajame amžiuje. Lietuvoje išskiria-
mos dvi ypatingos stiklu puoštų dirbi-
nių grupės: smeigtukai apskritomis gal-
vutėmis ir analogiškos segės. Tokių dir-
binių daugiausiai buvo rasta Vakarų
Lietuvoje, ir tai neabejotinai buvo bal-
tiški dirbiniai. Papuošalų formos daž-
niausiai būdavo pritaikomos prie vieti-
nių tradicijų, ir dirbiniai iš stiklo buvo da-
romi panašūs į gintarinius. Archeologų
rasti baltų amatininkų dirbiniai – tai
bronzinės antkaklės su stiklo akutėmis. 

tokiais kaip: pakuočių, įdomių ir ko-
kybiškų medžiagų parinkimas, preki-
nio ženklo sukūrimas, reklama, mar-
ketingo išplėtojimas ir t.t. Manau, su
šiais sunkumais susiduria kiekvienas
kūrėjas. Viskas nauja, neišbandyta,
daug klausimų, neaiškumų. Bet šie
sunkumai yra puiki pamoka!

Kas Jums yra maloniausia kuriant pa-
puošalus?

Visiška kūrybinė laisvė ir savo
kūrybiškumo nevaržymas, įspraudi-
mas į rėmus. Mano kūryba yra pa-
remta individualiais užsakymais. Nie-
kada nekuriu kūrinių šiaip sau ir ne-
laukiu, kad klientės juos nupirktų.
Būna ir taip, kad, vedama kūrybinės
idėjos, sukuriu naujo dizaino kūri-
nius, kurie gali būti įsigyjami iš kar-
to. Taigi mano kūryba skirta ne masi-
niams poreikiams patenkinti ir tuo la-
biau ne masinei prekybai. Nerasite nė
vieno mano kūrinio, kuris lauktų savo
eilės iškeliauti nuo kūrybos stalo.
Kiekvienas yra vienetinis, pakartoti
neįmanoma. Kūrybos proceso metu
aptariamos smulkiausios detalės, spal-
vų gama, rūbų deriniai bei kiti pagei-
davimai. Džiaugiuosi, jog mano klien-
tės pasitiki manimi ir nevaržo mano
kūrybinės laisvės. 

Kokiai moteriai kuriate?
Mano kuriami papuošalai mote-

riai suteikia pasitikėjimo, pabrėžia
žavesį ir leidžia jaustis ypatingai kiek-
vieną dieną. Pasipuošus mano kūri-
niais komplimentai ir dėmesys yra ga-
rantuojamas. Tai patiria kiekviena
mano klientė. Mano papuošalai yra
skirti ryškioms, žaismingoms, chariz-
matiškoms, savimi pasitikinčioms mo-
terims, kurios nebijo išsiskirti iš pilkos
minios ir pritraukti aplinkinių dėme-
sį. Tačiau tai nereiškia, jog jais negali
puoštis kiekviena moteris. Man kiek-
viena moteris yra išskirtinė asmenybė.

Ar lengva buvo atrasti savo nišą papuo -
šalų pasaulyje?

Didžiulių sunkumų nebuvo. Mano
kuriami papuošalai išsiskiria iš kitų
savo spalvingumu, masyvumu ir origi-
nalumu. Kiekviena moteris yra asme-
nybė, turinti savo stilių, puošimosi įpro-
čius. Vienos kuklesnės, kitos drąsesnės,
bet jos yra skirtingos ir ieško skirtingų
papuošalų. Svarbiausia – nepasiduoti
bandos jausmui ir išlikti savita. 

Asmeninio archyvo ir  Jevgenijos Zuk nuotr.

„Mados skrynioje” kvie-
čiu susipažinti su me-
nininke ir papuošalų

kūrėja Skaiste Bružaite, „S. B. Li-
nija” kūrybinės studijos kūrėja.
Menininkės sukurti papuošalai
unikalumu ir įspūdingumu tie-
siog atima žadą. Kiekviena mote-
ris, pasipuošusi tokiais papuoša-
lais, pasijus šiuolaikine Barbora
Radvilaite.

Miela Skaiste, kaip papuošalų kūrimas
atsirado Jūsų gyvenime?

Tikriausiai reiktų pradėti nuo to,
jog nuo vaikystės buvau linkusi prie
meno. Daugiau nei 8 metus lankiau
tautodailės užsiėmimus: kūriau iš mo-
lio, šiaudų. Visada žavėdavausi įvai-
riomis technikomis, patikdavo ką nors
išbandyti. Tačiau tai būdavo laikini už-
siėmimai, skirti laisvalaikio praleidi-
mui. Kūrybos lūžiu tapo 2015 metų
vasara. Planavome su šeima kelionę į
Budapeštą, Vengriją. Likus mėnesiui
iki išvykimo niekaip negalėjau rasti ir
įsigyti originalaus, ryškaus ir masy-
vaus kaklo papuošalo vasaros atosto-
goms. Teko atsidaryti savo „gėrybių
stalčių” ir iš turimų medžiagų sukur-
ti išsvajotąjį kaklo papuošalą, re-
miantis sutažo technika. Tai buvo ryš-
kaus, originalaus dizaino vienetinis pa-
puošalas. Sulaukiau daugybės komp-
limentų ne tik kelionėje, bet ir grįžusi

iš jos, kai savo papuošalą patalpinau in-
ternete, neturėdama jokių tikslų. Tai
buvo lemtingas ir sėkmingas įvykis
mano – papuošalų kūrėjos – versle,
kurį reprezentuoja mano prekinis
ženklas „S.B. Linija”.

Kokias medžiagas naudojate savo kū-
ryboje?

Mano kuriamų papuošalų tech-
nika pirmiausia neįsivaizduojama be
sutažo juostelių. Tai yra pagrindinė ir
sudėtinė mano kūrinių dalis. Taip pat
visų kūrinių grožio nebūtų be krista-
lų, perlų, natūralių akmenų. Kadangi
mėgstu eksperimentuoti, visada sten-
giuosi atrasti vis naujų medžiagų,
tekstūrų, akcentų, tokių kaip: nėriniai,
tekstilė, metalinės detalės ar kiti įdo-
mūs ir neįtikėtini sprendimai. Pasta-
ruoju metu labai patinka dirbti su
gintaro gabalėliais ir papuošaluose
suteikti jam visai kitą pavidalą.

Kaip ilgai trunka sukurti meno kūrinį?
Viskas priklauso nuo kūrinio idė-

jos, masyvumo, sudėtingumo, spalvi-
nės gamos išplėtojimo ir kompozicijos.
Vieno kūrinio sukūrimas gali trukti
nuo kelių dienų iki kelių mėnesių.

Kur semiatės įkvėpimo savo darbams?
Įkvėpimas yra toks neapčiuopia-

mas ir beribis jausmas, kuris suside-
da iš daugelio komponentų, ir jį labai
sunku apibūdinti. Mane labiausiai
įkvepia architektūra, gamta, kelio-
nės, ypač Rytų šalys. Kadangi kuriu
kiekvienai klientei individualiai, tai
akimirkai jos tampa mano įkvėpimo
šaltiniu.  Kiekviena kūrinio detalė,
spalvų gama, forma yra priskiriama
būtent tai merginai ar moteriai, kuriai
kuriu. Žinoma, tenka domėtis ir pa-
saulio dizainerių kūryba. Mane la-
biausiai žavi aukštosios mados na-
mai ir jų dizaineriai, kadangi skiria-
mas didelis dėmesys detalei bei rankų
darbui. Labiausiai patinka „Dolce &
Gabbana” kūryba, kurioje galiu rasti
įkvepiančių kūrybos vėjų.

Su kokiais sunkumais susidūrėte pra-
dė jusi kurti papuošalus? 

Tikriausiai su pačiais elementa-
riausiais verslo sunkumais pradžioje,

Be kokių papuošalų Jūs pati negalite
gyventi?

Be masyvių kaklo papuošalų. Pri-
klausomybė papuošalams mane atve-
dė prie kūrybos pradžios. Dar man
patinka išskirtiniai auskarai ypatin-
goms progoms. 

Kokie Jūsų artimiausi planai?
Kūrybingi žmonės visada yra ku-

pini įvairiausių idėjų, planų, projektų.
Vienas  jų – dalyvauti „Belarus Fashion
Week” ir pristatyti savo papuošalų ko-
lekciją.

Kur mūsų skaitytojai galėtų įsigyti Jū -
sų papuošalų?

Kaip ir buvau minėjusi, kuriu
kiekvienai klientei individualiai. Mano
kūrinių rinka yra visas pasaulis. Mano
kuriamais papuošalais puošiasi ne tik
Lietuvoje gyvenančios moterys, vis
daugiau klienčių atsiranda Europoje,
Amerikoje, Australijoje. Tuo labai di-
džiuojuosi.

Su manimi galite susisiekti :
Facebook: https://www.facebook.

com /s.b.linija/; email: sblinijaa@
gmail .com arba atvykti į mano studi-
ją, įsikūrusią Klaipėdoje, Tiltų g. 16, 3
aukštas.

Dėkojame už įdomias mintis ir pravertas
duris į papuošalų kūrimo pasaulį. Linkime
kuo didžiausios sėkmės kuriant reto grožio
papuošalus ir puošiant mūsų nuostabias mo-
teris.

Unikalūs S. Bružaitės papuošalai skirti
charizmatiškai moteriai
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1. Viena iš vasaros sezonui būti-
niausių kosmetikos priemonių yra ap-
sauginis kremas nuo saulės. SPF nu-
meris reiškia, kiek ilgai galite būti sau-
lėje. Pvz., SPF 15 reiškia, kad saulėje ne-
nudegdami ir nepakenkdami savo odai
galite būti apie 15 minučių. Taigi, jei-
gu ketinate saulutėje kaitintis ilgiau,
jums reikės aukštesnio laipsnio ap-
sauginio kremo. Taipogi tai nereiš-
kia, kad vieną kartą rytą užsitepę ap-
sauginio kremo nuo saulės su SPF 60,
visą dieną būsite saugūs. Apsauginį
kremą reikėtų teptis bent kas 80 min.
O kad dar labiau sumažintumėte pa-
vojingų saulės spindulių poveikį, rei-
kėtų kas porą valandų pasėdėti pavė-
syje ir tada vėl išsitepti kūną apsau-
giniu kremu. Renkantis apsauginį kre-
mą labai svarbu išsirinkti tokį, kuris
jus apsaugotų nuo UVB (būtent nuo šių
spindulių mūsų oda nudega) ir UVA
(sukeliantys vėžį) saulės spindulių.

2. Nepatingėkite dosniai apsaugi-
niu kremu nuo saulės išsitepti viso
kūno. Vien tik lengvai apsipurkšti ar
užsitepti kremu negana – Amerikos
odos gydytojų asociacija pataria visam
kūnui sunaudoti 1oz. apsauginio kre-
mo. Taigi, kaip suprantate, vienos tū-
belės kremo visai vasarai nepakaks.

20 grožio patarimų vasarai

3. Negalvokite, kad drabužiai ap-
saugos jus nuo pavojingų saulės spin-
dulių. Mokslininkų yra nustatyta, kad
drabužių suteikiamas SPF yra tik 8
laipsnių, todėl saulėje jus drabužiai ap-
saugos tik 8 minutes. Prieš apsireng-
dami nepatingėkite išsitepti apsaugi-
niu nuo saulės kremu, nes drabužių ap-
sauga yra gana silpna.

4. Nepamirškite ir sunkiai pasi-
ekiamų kūno taškų – ausų, už kelių,
viršutinės kojų dalies ir netgi galvos.
Jeigu jų nepatepsite, pasekmė bus
liūdna – nudegimas. Ir nepamirškite –
vieną kartą nudegusios odos ląstelės
jau nebeatsistato, todėl geriau apsi-
saugoti iš karto, nei gyventi su nema-
loniomis pasekmėmis.

5. Pasistenkite naudoti natūra-
lias ir be aliejų (oil-free) kūno ir veido
priežiūros priemones. Esant dideliems
karščiams jos neužblokuos kūno ląs-
telių ir išvengsite išbėrimų.

6. Nuolatos drėkinkite savo odą.
Oda mus apsaugo nuo išorinių veiks-
nių – nuodingo aplinkos užterštumo,
įvairių bakterijų ir dulkių. Geras kūno
bei veido drėkinamasis kremas (hyd-
rating lotion/cream) apsaugos jus nuo
odos išsausėjimo, vandens druskų ir
kenksmingo chloro.

9. Kad akių šešėliai išliktų visą die-
ną, netepkite kremo ant akių vokų.
Vietoj jo užtepkite akims skirtą šešėlių
bazinį pagrindą (eye shadow primer).
Akių vokus lengvai patapšnokite šiuo
specialiu kremu ir palaukite kelias mi-
nutes. Tada lengvai šepetuku perbrau-
kite jums patinkančiais akių šešėliais,
ir galėsite drąsiai jaustis, kad visa tai ne-
nutekės po smagių šėlionių vandenyje.

10. Vasarą gražiau atrodo bliz-
gantys aukso ar rožinio atspalvio akių
šešėliai. Jūs atrodysite pailsėjusi, ir to-
kių spalvų šešėliai natūraliai paryš-
kins jūsų akių spalvą.

11. Akis paryškinkite vandeniui
atspariu tušu. Akių blakstienos yra

maži plaukeliai, kuriuos irgi reikia le-
pinti ir prižiūrėti. Taigi rinkitės tokį
tušą, kuriame gausu maitinančių vi-
taminų ir aliejų. 

12. Bronzinė pudra yra vienas iš
efektyviausių veido bruožus paryški-
nančių kosmetikos priemonių. Jums
tereikia dideliu pudros šepetėliu leng-
vai perbraukti per kaktą, žandus,
smakrą ir nosį, taip nepastebimai jūsų
veidas įgaus gaivų saulės šilumos at-
spalvį.

13. Vasarą nenaudokite sunkių

ir ilgai išliekančių lūpų dažų. Lūpų
blizgesys puikiai sudrėkins lūpas ir pa-
ryškins jų natūralią spalvą. Rožinio ir
persikų atspalvio lūpų blizgesiai pa-
prastai tinka daugeliui moterų.

14. Nepamirškite palepinti veido
odos natūralia papajos kauke. Papras-
čiausiai sutrinkite papają, tada užsi-
dėkite šį mišinį ant veido ir palaikykite
3 minutes. Šis vasariškas vaisius turi
didelį kiekį veido odai būtinų fer-
mentinių rūgščių. Po šios kaukės jūsų
veidas bus švelnus ir švytintis.

15. Nepamirškite savo rankų. Die-
ną naudokite kremą su Kojo rūgštimi
(kojic acid), kuri padeda panaikinti
rudas dėmes. Naktį naudokite rankų
kremą su retinoliu, kuris sustangrins
rankų odą. Nepamirškite dieną nau-
doti rankų kremo su SPF. Šis kremas
apsaugos nuo pavojingų saulės spin-
dulių ir jų pasekmių.

17. Galvą plaukite valgomąja soda.
Paprasčiausiai į savo šampūną įmai-
šykite šaukštelį valgomosios sodos.
Toks mišinys padės pašalinti visus
ant plaukų užsilikusias nepageidau-
jamas medžiagas bei aršius baseinų
chemikalus. Ši gudrybė taip pat padės
apsaugoti plaukus nuo dažančių chlo-
ro bei vandens druskų elementų.

18. Prieš eidami plaukioti, pa-
purkškite apsauginio kremo nuo sau-
lės ant plaukų šepečio ir juo perbrau-
kite savo plaukus. Šis metodas apsau-
gos plaukus nuo kenksmingo chloro
bei padės išvengti plaukų spalvos blu-
kimo ir išsausėjimo.

19. Plaukų priežiūra vasarą turė-

Apsauginio kremo nuo saulės būtinybė.
,,Yaletown Naturopatic sunscreen” nuotr.

Nuostabusis alijošiaus augalas su gydomąja
žele.  ,,Stylecraze” nuotr. 

Lengvas ir gaivus makiažas vasarai. 
,,Sheknows” nuotr.

Bronzinė pudra paryškins veido bruožus.                                                        ,,Beautylish” nuotr.

Gražios rankos ir švelnios rankos – moters
vizitinė kortelė.                    Idva.com. nuotr. 

tų būti kuo paprastesnė. Leiskite plau-
kams natūraliai išdžiūti ir pailsėti
nuo karšto plaukų džiovintuvo. Pa-
purkškite plaukus priemone su jūros
druska (sea salt texturizing spray) ir
leiskite vėjui plaukus iškedenti. Jūsų
plaukai atrodys kaip ką tik grįžus iš pa-
plūdimio, o lengvos natūralios garba-
nos suteiks jums vėjavaikiško žais-
mingumo.

20. Vasarą pažaiskite ryškiomis
spalvomis. Tai ypač puikus metas pa-
eksperimentuoti su įvairių spalvų ma-
kiažo priemonėmis. Pabandykite akis
apvesti ryškesniu pieštuku, užsitepkite
jums neįprastos spalvos akių šešėlius
ar išbandykite ryškesnį lūpų blizgesį.
Juk vasara tam ir skirta, kad išban-
dytume įvairias naujoves ir patirtume
kuo daugiau įspūdžių. Drąsiai bandy-
kite jums neįprastus spalvų derinius,
ir nesvarbu, ar tai būtų jums neįpras-
tos makiažo spalvos, o galbūt tik ryškių
spalvų rankinė ar įdomus masyvus pa-
puošalas.

Naudotasi: „Prevention 
Magazine”, „Allure”, „Good House-

keeping”, „Stylecaster.com”

16. Nagučius stiprinkite Biotino vi-
taminais. Tai B vitamino kompleksas,
ypač reikalingas plaukų ir nagų stip-
rinimui. Šio vitamino rekomenduoja-
ma dienos dozė yra 2.5 mg. Biotinas ap-
saugos nagus nuo per didelio chloro ir
vandens druskų kenksmingo povei-
kio. Nagai bus stipresni ir nelinkę į lu-
pimąsi bei lūžinėjimą. 

Vėjo iškedenti plaukai suteiks jaunatviš-
kumo. Favim.com. nuotr. 

7. Alijošius bus šią vasarą ge-
riausias jūsų draugas. Jis padės apsi-
saugoti nuo uždegimo ir po ilgo kaiti-
nimosi saulėje efektyviai atstatys odos
drėgmę. Mokslininkų yra nustatyta,
kad alijošius padeda atstatyti tam tik-
rą dalį jau saulėje sunykusių ląstelių
ir apsaugoti ją nuo kenksmingų radi-
kalų. 

8. Vasarą leiskite odai pailsėti
nuo sunkaus makiažo. Užsitepusi sau-
lės apsaugos kremą veidui, pasinau-
dokite makiažo pagrindo pieštuku ir
užtepkite tik ant nosies, žandų, smak-
ro bei kaktos. Paakiams naudokite
drėkinamąjį oranžinio atspalvio ka-
mufliažinį kremą. Tada subtiliai visur
kempinėle patapšnokite ir visa tai iš-
lyginkite. Veido oda atrodys natūraliai
ir gaiviai. Šiuo metu beveik visos kos-
metikos priemonės turi ir SPF apsau-
gos faktorių. Bet atsiminkite, kad jei-
gu užsitepėte kremą su SPF 30, o vei-
do pagrindas turi SPF 15, jūsų apsau-
gos faktorius yra SPF 30. SPF faktoriai
nėra sudedami, bet imamas aukš-
čiausias SPF apsaugos laipsnis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

R. Paksui pareikšti įtarimai 
Vilnius (BNS) – Europos Parla-

mento nariui Rolandui Paksui pa-
reikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu,
pranešė Generalinė prokuratūra.

Įtariama, kad 2015 metais būda-
mas partijos „Tvarka ir teisingumas”
pirmininku jis pažadėjo ir susitarė
priimti 15 tūkst. eurų kyšį.

„Už tai jis, įtariama, pažadėjo pa-
veikti valstybės institucijas, jų vals-
tybės tarnautojus, kad šie teisėtai
veiktų vykdydami savo įgaliojimus”, –
rašoma pranešime.

Šiame tyrime įtarimai anksčiau
pateikti dienraščio „Lietuvos rytas” va-
dovui Gedvydui Vainauskui ir versli-
ninkui Antanui Zabuliui.

Skelbta, jog už kyšį R. Paksas tu-
rėjo paveikti statybų inspektorius,
kad šie leistų naudoti naują parduo-
tuvę „Norfa” Prienuose.

Specialiųjų tyrimų tarnyba pa-
skelbė įtariamo nusikaltimo schemą.
Anot jos, „Norfos” ir ją stačiusios sta-
tybų įmonės atstovas kreipėsi į G. Vai-
nauską, o šis savo ruožtu susisiekė su
R. Paksu.

Pagal nurodytą schemą, europar-
lamentaras kreipėsi į Aplinkos minis-
terijos atstovą, o šis dar per kelis as-
menis nurodė išduoti Prienų „Norfos”
statybos užbaigimo aktą. Tuomet Ap-
linkos ministerijai vadovavo „Tvarkos
ir teisingumo” deleguotas ministras.

Įtarimai R. Paksui pateikti po to,
kai Europos Parlamentas panaikino jo
teisinę neliečiamybę.

Europarlamentaras įtarimus nei-
gia ir tikina, kad prieš jį vykdomas po-
litinis susidorojimas.

Įtarimus neigia ir G. Vainauskas
su A. Zabuliu.

Parduodami centriniai paštai
Vilnius (ELTA) Valstybės valdo-

ma akcinė bendrovė Lietuvos paštas,
siekdama realizuoti veikloje nebe-
naudojamus nekilnojamojo turto (NT)
objektus ar juose esančias perteklines
patalpas, viešo konkurso būdu ketina
parduoti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
centrinių paštų pastatus.

„Perteklinių patalpų išlaikymas
kasmet reikalauja didelių finansinių
išteklių, todėl siekdami ekonomiškai
valdyti turimą turtą, tuos NT objektus,
kurie nebenaudojami arba yra tapę
pertekliniais, stengiamės aukcionų ir
viešų konkursų būdu parduoti, ki-
tiems – ieškome ilgalaikių nuominin-
kų. Ieškome optimalių sprendimų, ku-
rie tenkintų akcininko interesus ir
garantuotų maksimalią Lietuvos paš-
tui priklausančio turto vertės finan-
sinę grąžą”, – teigė Lietuvos pašto Fi-
nansų ir administravimo direktorius
Kęstutis Jaržemskas.

Sostinės centre esančio Vilniaus

centrinio pašto pastatas nepriklauso-
mų turto vertintojų įkainotas dau-
giau kaip 11 mln. eurų. Tarpukario ar-
chitektūros Kauno centrinio pašto sta-
tinių kompleksas ir vienas žinomiau-
sių uostamiesčio architektūros pa-
minklų – Klaipėdos centrinio pašto pa-
statas specialistų vertinami panašiai
– apie 1,6 mln. eurų.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos hidro-
meteorologai įsigijo superkompiuterį
„SGI ICE X”. Naujoji kompiuterinė
įranga leis pateikti tikslesnes orų
prognozes ir greičiau įspėti visuome-
nę apie artėjančius pavojingus meteo-
rologinius reiškinius.

Įsigytas superkompiuteris – tai
aukštos skiriamosios gebos meteoro-
loginių sąlygų skaičiavimo sistema,

kurią sudaro 1200 fizinių procesorių
branduolių, 6 TB operatyvinės atmin-
ties. Šiame superkompiuteryje taip pat
įdiegtos pažangios elektros energijos
taupymo priemonės, kurios leis opti-
mizuoti elektros energijos sąnaudas.

Įrenginio bei modeliavimo siste-
mos įsigijimą finansavo Europos Są-
junga, bendra projekto vertė – 1,14
mln. eurų. 

Bus tikslesnės orų prognozės

Vilnius (BNS, „Draugo”
info) – Vilniaus valdžios pa-
skelbtame 40,5 mln. eurų mak-
simalios vertės 150 naujų auto-
busų  pirkimo konkurse daly-
vauja dvi – Lietuvos ir Lenkijos
– bendrovės.

Vilniaus mero patarėjas
Aleksandras Zubriakovas in-
formavo, kad pasiūlymą pateikė
Kauno „Man” sunkvežimių ir
autobusų prekybos bendrovė
„Adampolis” kartu su „UniC-
redit Leasing” Lietuvos filialu,
taip pat Lenkijos bendrovė „Solaris
Bus & Coach” ir Lietuvos DNB bankas.

Kelis mėnesius atidėliotą kon-
kursą savivaldybė paskelbė balandį –
miestas nori įsigyti autobusų, kurie
atitinka ekologijos standartus, juos
numatoma išpirkti per 8 metus.

Vilniaus autobusų stotis dėl joje
bujojančios nuolatinės nešvaros, ne-
prižiūrimo pastato, administracijos
apsileidimo nuolat buvo kritikuoja-
ma miesto valdžios, vilniečių, ne kar-
tą slogiai aprašyta netgi užsienio spau-
doje.

Vilniuje sumažės vienu „gėdos“ pastatu 

Paminėta MH17 lainerio žūtis
Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-

dentas Petro Porošenka išreiškė pa-
garbą prieš trejus metus įvykusios
oro bendrovės „Malaysia Airlineson”
reiso MH17 lėktuvo katastrofos au-
koms ir reikalavo, kad Rusija būtų pa-
traukta atsakomybėn dėl šios 298 žmo-
nių gyvybes nusinešusios tragedijos.

Tarptautiniai tyrėjai padarė išva-
dą, kad iš Amsterdamo į Kvala Lum-
pūrą skridęs „Boeing 777” 2014 metų
liepos 17 dieną buvo numuštas Rusijos
gamybos raketa „Buk” virš ginkluoto
konflikto krečiamos Rytų Ukrainos.
Nustatyta, kad tas raketų „žemė-oras”
kompleksas buvo atgabentas iš Rusijos,
o raketa buvo paleista iš prorusiškų se-
paratistų kontroliuojamos teritorijos.

Per tyrimą, vadovaujamą Nyder-
landų, kurių piliečiai sudarė aukų
daugumą, dėmesys sutelktas maždaug
į 100 asmenų, įtariamų atlikusių ak-
tyvų vaidmenį šiame incidente. Vis
dėlto tyrėjai kol kas nėra viešai įvardiję
jokių įtariamųjų.

Vakarų šalys ir Kijevas tvirtina,
kad visi ženklai rodo, jog atsakomybė
už šį nusikaltimą tenka separatistams
ir Maskvai.

Bendrą tyrimą vykdančios šalys
(Australija, Belgija, Malaizija, Nyder-
landai ir Ukraina) susitarė, kad bet ko-
kios baudžiamosios bylos dėl šios ka-
tastrofos būtų nagrinėjamos pagal Ny-
derlandų jurisdikciją.

Minint trečiąsias katastrofos me-
tines Kijeve neplanuota jokių oficialių
renginių, bet vietos gyventojai ketina
nelaimės vietoje separatistų kontro-
liuojamoje teritorijoje surengti nedi-
delę religinę ceremoniją.

Po 2014 metų pradžioje Kijeve įvy-
kusios proeuropietiškos Maidano re-
voliucijos, nuvertusios Kremliaus rem-
tą Prezidentą Viktorą Janukovyčių,
Rusija atplėšė nuo Ukrainos Krymo pu-
siasalį, o šalies rytuose vėliau prasidėjo
ginkluotas konfliktas tarp prorusiškų
separatistų ir Ukrainos vyriausybės.

Vakarų šalys ir Kijevas kaltina
Maskvą pakursčius konfliktą Rytų Uk-
rainoje, per daugiau kaip trejus metus
nusinešusį daug kaip 10 tūkst. žmonių
gyvybių.

Rusija neigia siunčianti į Rytų
Ukrainą savo karius ir ginklus, nors
daugybė įrodymų byloja, jog Maskva
yra įsitraukusi į nepaskelbtą karą

Varšuva (BNS) – Kembridžo ku-
nigaikštis ir kunigaikštienė Lenkijoje
sveikinosi su žmonėmis ir dalijo au-
tografus, liepos 17 dieną pradėdami
dviejų šalių draugišką kelionę, kurios
tikslas pabrėžti draugiškus Europos
Sąjungą paliekančios Britanijos ry-
šius su ES.

Iš Varšuvos oro uosto automobilių
kortežas juos atvežė iki Prezidentūros
rūmų, kur jie susitiko priešpiečių su
Prezidentu Andrzej Duda ir pirmąja ša-
lies ponia Agata Kornhauser-Duda bei
apsilankė rūmų soduose. Po priešpie-
čių karališkoji pora pasivaikščiojo

prie rūmų kur juos pasitiko didelė
žmonių minia, rankose mojuojančių
Britanijos ir Lenkijos vėliavomis

Britanijos žiniasklaida vizitą va-
dina mėginimų suminkštinti Britani-
jos „Brexit” diplomatiją. 

Liepos 18 dieną karališkoji šeima
keliavo į prie Baltijos jūros esantį
Gdanską, kur aplankys Šekspyro teatro
repliką ir susitiks su buvusiu šalies
prezidentu Lech Walesa, vienu pa-
grindinių veikėjų, Lenkijoje nuver-
čiant komunizmą. 

Liepos 19 dieną svečiai išvyko į
Berlyną.

Britanijos karališkoji šeima ES

Doneckas, Ukraina (BNS) – Rytų
Ukrainos prorusiškų separatistų ly-
deris Aleksandras Zacharčenka pa-
skelbė apie naujos valstybės – Malo-
rosijos (Mažarusijos) – įkūrimą.

Pasak jo, Malorosijos sostine tam-
pa Doneckas, o Kijevas lieka istoriniu
kultūriniu centru be sostinės statuso.

„Malorosijos valstybine vėliava
pripažįstama Bogdano Chmelnickio
vėliava. Mes remiamės tuo, kad Do-
necko liaudies respublika, drauge su
(separatistų) Lugansko liaudies res-
publika, lieka vienintelės Ukrainos te-
ritorijos, neskaitant Krymo, kuriose iš-

liko teisėta valdžia”, – pareiškė A. Za-
charčenka, turėdamas omenyje sepa-
ratistų anksčiau savo kontroliuojamo-
se teritorijose įkurtas niekieno nepri-
pažintas apsišaukėliškas „valstybes”.

Jis pridūrė, kad bus būtina šalyje
trejiems metams įvesti nepaprastąją
padėtį.

Vakarų šalys ir Kijevas kaltina
Maskvą sukursčius šį konfliktą ir ak-
tyviai remiant separatistus, nors Ru-
sija šiuos kaltinimus atkakliai neigia.

A. Zacharčenka nurodė, kad se-
paratistai įkūrė komitetą, parengsiantį
naujosios „valstybės” konstituciją.

Rytų Ukrainoje įkūrė naują valstybę 

Berlynas (ELTA) – Tirdama įžūlią
vagystę, kuomet naktį iš vieno Berlyno
muziejaus buvo pavogta 100 kilogramų
sverianti gryno aukso moneta, Vokie-
tijos policija Berlyne apieškojo kelis na-
mus ir suėmė du įtariamuosius.

Manoma, kad įtariamieji plėšikai
į Bodės muziejų kovo mėnesį įsigavo
pasinaudoję kopėčiomis, o 53 centi-
metrų skersmens monetą išsivežė ka-
ručiu.

„Didžiuoju klevo lapu” („Big Map-
le Leaf ”) vadinama kanadietiška mo-
neta nukaldinta iš 100 kilogramų gry-
no aukso. Tai reiškia, kad, nepaisant
žemesnės nominaliosios vertės, kuri
siekia 1 mln. JAV dolerių, ji verta 4,2
mln. JAV dolerių.

Monetos rasti nepavyksta, ir ty-

rėjai mano, kad nusikaltėliai ją jau ga-
lėjo spėti išlydyti ir parduoti.

Jie teigia negalintys suprasti, kaip
vagims pastato viduje pavyko sudau-
žyti kulkoms atsparų stiklą ir įveikti
signalizaciją.

Pavogta didžiulė aukso moneta

Nesaugia ir prastos reputacijos aplinka garsėjanti au-
tobusų stotis bus parduota.  Vežėjųgidas.lt nuotr. Įtariamieji vagyste sulaikyti, tačiau moneta

vis dar nerasta. ELTA nuotr.

Kauno centrinis paštas laukia pirkėjų.                                         
Kasvyksta.lt nuotr.
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Visi žinome, kad darbe derėtų pa-
sirodyti numatytu laiku, gerb-
ti vadovus ir atlikti darbus

tada, kada sutarta. Tačiau be šių vi-
siems gerai suprantamų taisyklių eg-
zistuoja dar kelios, kurių vertėtų lai-
kytis darbe.

1. Nesiskųsti per daug
Jeigu bendradarbiai kasdien girdi

jūsų skundus dėl menkiausių kasdie-
nių smulkmenų, būtų geriau šio įpro-
čio atsikratyti.

Visų pirma, žinoma, dėl to, kad nie-
kam nepatinka daug besiskundžiantis
asmuo. Kuo daugiau skundžiatės
smulkmenomis biure, tuo didesnis
jūsų šansas leptelėti ką nors, kas galėtų
sukelti rūpesčių. Jeigu sunkiai susi-
dorojate su darbo krūviu ar jus vargi-
na kolegos, pasikalbėkite su savo par-
tneriu, bičiuliais ar terapeutu ir išlikite
ramūs tol, kol esate darbe.

2. Nuolat savanoriauti
Kalbame ne apie savanoriavimą

įvairiuose projektuose, o darbe. Žino-
ma, tai, kad darote daugiau
nei jums pavesta, yra puikus
būdas atkreipti darbdavio dė-
mesį į save, be to, tai grei-
čiausiai naudinga jūsų kar-
jerai.

Visgi nieko gero būti tuo,
kas savo noru prisiima dau-
giau darbų arba perima tų ko-
legų darbus, kurie jų nespėja
atlikti. Tai blogai ne tik dėl to,
kad jūsų atliktus darbus sau
prisiims kiti, bet ir dėl to, kad
jūsų bendras našumas darbe
gali nukentėti.

3. Netinkamai rengtis
Daugybėje biurų šiais

laikais priimta vilkėti kasdieniškais
drabužiais, kas leidžia gerai jaustis tiek
darbuotojams, tiek jų piniginei. Visgi
tokia biuro politika atveria duris ir
prastiems sprendimams. Nesvarbu,
kad ir kokia lanksti būtų tvarka biure,
nesivilkite drabužių, atidengiančių
per daug.

Galima pridėti, kad reikėtų veng-
ti marškinėlių su įžeidžiančiais šū-
kiais ar užrašais, piešiniais. Turite
milijonus galimybių išreikšti save už
biuro ribų.

4. Kalbėti apie politiką
Daugybėje biurų aplinka leidžia

laisvai bendrauti su kolegomis apta-
riant visiškai kasdienius, su darbu
nesusijusius reikalus. Tačiau jei nieko
blogo yra kalbėtis apie savaitgalio pla-
nus ir panašiai, nieko gero darbe kal-
bėtis apie politiką.

Tai ne tik dėl to, kad politinės pa-
žiūros yra itin asmeniškas dalykas,
tačiau ir dėl to, kad kalbos apie politi-
ką įprastai turi tendenciją įkaisti. Vei-
kiausiai paskutinis dalykas, ko norė-
tumėte darbe, tai bloga atmosfera dėl to,

kad su kolega nesutariate dėl politikos.

5. Skleisti paskalas
Paskalos ir gandai nepatinka nie-

kam, tačiau tai nėra vienintelė prie-
žastis, kodėl reikėtų vengti kalbėti ar
skleisti gandus apie bendradarbius,
net jei tam yra pagrindo. Susiklosčius
klaidingoms aplinkybėms, galėtumėte
tapti rimtų bendradarbio sunkumų
priežastimi.

Tad jeigu norite paliežuvauti arba
tiesiog nuleisti garą, geriau susiraskite
bičiulį, pasiryžusį jus išklausyti, ir
palikite tas paskalas toli už biuro ribų.

6. Imtis asmeninių reikalų
Net jei dirbate triukšmingame,

žmonių pilname biure, visuomet yra
kažkas, kas pastebės, kad esate susi-
telkęs į reikalus, nesusijusius su dar-
bu. Tai gali būti ir vadovas, ir kolega,
kuris pastebės, kad naršote sociali-
niuose tinkluose ar telefonu aptari-
nėjate asmeninius reikalus.

Galiausiai, niekada nežinote, ko-
kius duomenis kaupia jūsų darbovie-

tė. Tad jeigu naudojatės bendrovės in-
terneto tinklu, pavyzdžiui, naršydami
feisbuke, nusiteikite, kad galite dėl to
susidurti su rūpesčiais.

7. Dirbti sergant
Dažnam tenka priimti sprendimą,

ar sunegalavus likti namuose sirgti, ar
eiti į biurą padirbėti. Ir jeigu grei-
čiausiai nieko blogo, kai ateinate į
biurą lengvai sloguodami, kas kita, jei
dirbti einate turėdami temperatūros,
kosėdami ar, pavyzdžiui, susidūrę su
kokiu nors virškinimo sutrikimu. To-
kiais atvejais padarysite paslaugą ko-
legoms likdami namuose.

8. Vogti bendradarbių maistą
Visgi nėra labiau erzinančio da-

lyko, kai kas nors bendrame biuro šal-
dytuve nusprendžia pasivaišinti jam
nepriklausančiu maistu. Jeigu jau taip
nutiko, kad visiškai neturite pinigų įsi-
gyti sumuštinį, tuomet paprasčiau-
siai paprašykite kolegos leidimo pasi-
vaišinti jo maistu.

Dina Sergijenko „Verslo žinios”

8 dalykai, ko nedaryti darbe 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų liepos 19 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,86 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,64 €

Apkalbos darbe gali pakenkti ne tik jums pačiam, bet
ir viso kolektyvo atmosferai. „Shutterstock“ nuotr. 

Energetikos grupės „Lietuvos
energija” gamtinių dujų tiekimo ir
prekybos įmonė „Lietuvos dujų tieki-
mas” įsigis antrą suskystintų gamtinių
dujų (SGD) krovinį iš JAV.

Pasirašius sutartį su SGD preky-
bos kompanija „Natural Gas Feno-
sa” – pagal ją 140–150 tūkst. kubų kro-
vinys iš JAV „Sabine Pass” skystinimo
gamyklos Klaipėdą turėtų pasiekti
rugsėjo viduryje. Tai bus antrasis Lie-
tuvos įsigytas SGD krovinys iš JAV.

„Papildomas dujų kiekis buvo įsi-
gytas, atsižvelgiant į Lietuvos ir kitų
Baltijos šalių klientų poreikius. Au-
gantys pasauliniai SGD gamybos pa-
jėgumai didina rinkos likvidumą ir

momentinių sandorių pasiūlą. Tokia
situacija sukuria galimybes įsigyti
SGD konkurencingomis kainomis”, –
pranešime teigė „Lietuvos energijos”
vadovas Dalius Misiūnas.

Suskystintas dujas Lietuvai taip
pat tiekia Norvegijos „Statoil”, JAV
„Koch Supply & Trading” (šios įmonės
dujos atgabentos iš Norvegijos), o iš
JAV „Cheniere Marketing Internatio-
nal” LDT atsigabens dujų antroje rugp-
jūčio pusėje – tai bus pirmasis
SGD krovinys iš JAV.

„Sabine Pass” terminalą Louisia-
noje valdo JAV energetikos bendrovė
„Cheniere Energy”.

Tv3.lt

Lietuva įsigis antrą SGD krovinį iš JAV 

Kurios šalies įmonės turi geriausią vardą 
Geriausia reputacija Lietuvoje ir

toliau pasižymi technologijų centrai
bei informacinių technologijų įmo-
nės, rodo šių metų Lietuvos įmonių Re-
putacijos indeksas.

Geriausiųjų sąrašo viršūnėje yra
bendrovė „Thermo Fisher Scientific”,
antra – „Sicor Biotech”, trečia „Wes-
tern Union”. Toliau rikiuojasi „Barc-
lays”, „Telia”, „Nasdaq”, „Swedbank”,
„Blue Bridge”, „Lidl”, dešimtuką už-
baigia „Lietuvos draudimas”.

Ryškiausi buvo šių įmonių repu-
tacijos pokyčiai: sumažėjusi koncerno
„MG Baltic” ir valstybės valdomų
„Lietuvos geležinkelių” reputacija bei
padidėjusi telekomunikacijų bendro-
vės „Telia” reputacija.

Nuo 2016 metų, kai indeksas pri-
statytas pirmą kartą, bent vienoje
tikslinėje grupėje prastėjo šių sektorių
reputacija: vaistinių, valstybinių įmo-
nių, alkoholinių gėrimų gamintojų
bei mažmeninės prekybos sektorių.

Tyrimo metu apklaustos trys tiks-
linės grupės: visuomenė; sprendimų
priėmėjai (verslo, valdžios elitas, di-
džiųjų įmonių vadovai, reguliuojan-
čiųjų institucijų vadovai, politikai);

nuomonės lyderiai (žurnalistai, tink-
laraštininkai, ekspertai ir kiti).

Tyrimą atlikusios bendrovės va-
dovė Rūta Gaudiešienė teigia, kad
kaip ir ankstesniais metais, geriausiai
įmonių reputaciją vertina būtent šalies
gyventojai, o sprendimų priėmėjai bei
nuomonės lyderiai gerokai kritiškes-
ni.

Etiškumas, sąžiningumas, teikia-
mų paslaugų ar prekių kokybė bei
vartotojų poreikių tenkinimas, kaip ir
pernai, lieka esminiais faktoriais, nuo
kurių priklauso įmonės reputacijos
vertinimas.

Pagrindinės Lietuvos verslo stip-
rybės: produktai ir paslaugos yra aukš-
tos kokybės, puikiai tenkinami varto-
tojų poreikiai. Savo ruožtu esminiai
trūkumai: nesąžiningumas, neetiškas
elgesys ir konkuravimas.

Lietuvos įmonių Reputacijos ty-
rimas vykdomas antrus metus iš eilės
siekiant ištirti Lietuvos verslo ir vi-
suomenės lyderių požiūrį į didžiausias
šalies bendroves, jų veiklą bei įvertinti
įmonių reputaciją ir jos pokytį per me-
tus. 

ELTA

Į Lietuvą šiemet daugiausiai skraidė „Finnair“
Lietuvos oro erdvėje pirmąjį šių

metų pusmetį daugiausiai skraidė
Suomijos avialinijos „Finnair”, Lat-
vijos „Air Baltic”, Rusijos „Aeroflot”,
Vokietijos „Lufthansa” ir Airijos „Rya-
nair”.

„Finnair” sausį-birželį Lietuvoje
atliko 10,9 tūkst. skrydžių (5,1 proc. ma-
žiau nei pernai), „Air Baltic” – 9,9
tūkst. (10,5 proc. daugiau), „Aeroflot”
– 8,8 tūkst. (0,8 proc. daugiau), „Luft-
hansa” – 8,4 tūkst. (3,2 proc. mažiau)

„Ryanair” – 6 tūkst. (7,7  proc. daugiau).
Tranzitiniai skrydžiai virš Lietu-

vos oro erdvės sudarė tris ketvirtada-
lius visų skrydžių (75 proc.) – iš viso jų
buvo apie 85 tūkst. Dar beveik 29 tūkst.
lėktuvų kilo ir leidosi šalies oro uos-
tuose.

Vien Vilniaus oro uoste orlaiviai
kilo ir leidosi 20,7 tūkst. kartų – 77,2
proc. visų skrydžių.

BNS

JAV įmonė „Sabine Pass“ siunčia dujų Lietuvai.  Power Technology nuotr.



10 2017 LIEPOS 20, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

DANGUOLė KVIKLYTė

2017 m. birželio 6 d. Čikagoje mirė Povilas Vai-
čekauskas, Lietuvos partizanas ir Sibiro politinis ka-
linys, drąsiai kovojęs už Lietuvos laisvę ir liudijęs apie
sovietų okupanto represijas.

Velionis gimė 1926 m. birželio 21 d. Skapiškio
valsčiaus sekretoriaus šeimoje. Vos baigęs
Zarasų gimnazijos 7-ąją klasę, 1944 m. išėjo

kovoti už Lietuvos laisvę, įstodamas į gen. Povilo Ple-
chavičiaus vietinę rinktinę. Rinktinėje ilgai neuž-
sibuvo, mat vokiečiams suėmus gen. Plechavičių ir

išsiuntus jį į
Salaspilio kon-
centracijos sto-
vyklą Latvijo-
je, vienetas
buvo išsklaidy-
tas. 1944 metų
vasarą Povilas
Vaičekauskas
buvo sovietų
oku pantų su-
imtas ir prie-
varta mobili-
zuotas į Rau-
donąją armiją.
Pabėgęs iš ar-
mijos grįžo į
Skapiškį ir įsi-

jungė į Lietuvos
partizaninį judė-

jimą. „Kle vo” slapyvardžiu 1945–1946 metais veikė
Skapiškio ir Kupiškio partizanų būriuose, iš kurių
vos keletas partizanų liko gyvi. Savo asmeniniuo-
se užrašuose Vaičekauskas rašė: 

„Po paskutinio susirėmimo su priešo gausinga
kariuomene Turmiškyje ir priešui išblaškius mūsų
dalinius bei atvežus prie Skapiškio šventoriaus nu-
kankintus viršilos Mėlynio ir jo pavaduotojo iš-
niekintus kūnus, ieškojau galimybių, vadovybei lei-
dus, kaip nors įsigyti legalius dokumentus ir toliau
tęsti kovą su priešu kitokiais būdais”.

Pavykus gauti dokumentus, jis išvyko iš savo
gimtojo miestelio, pasitraukdamas iš MGB (TSRS
valstybės saugumo ministerijos – Red.) akiračio.
Įstojo į Kauno kunigų seminariją, vėliau Vilniaus
universiteto Darvinizmo ir genetikos katedroje
gavo darbą prižiūrėti techninę įrangą. Vis dėlto 1950
m. kovo 23 d. MGB jį universitete susekė ir arešta-
vo. Maskvos Ypatingojo teismo už akių nuteistas ka-

lėti 25 metus. Tardytas Lukiškių ir Leningrado ka-
lėjimuose, vėliau išsiųstas į Vorkutos sunkiųjų
darbų lageriuose veikusias anglies kasyklas.

Darbo sąlygos kasyklose buvo sunkios ir daž-
nai mirtinos. Pasitaikydavo, kad kaliniai sukilda-
vo, bet visi protestai būdavo žiauriai numalšinami.
1955 metais Povilas Vaičekauskas Vorkutos ypa-
tingajame specialiame baudžiamajame lageryje
Nr. 62 įsijungė į pogrindžio veiklą, tapdamas vienu
iš slapta leisto laikraščio „Varpas” redaktorių. Tų
metų liepos 21 dieną tame lageryje lietuviai, pade-
dami kitų tautybių kalinių, suorganizavo didelį
streiką. Šio streiko rezultatai skyrėsi nuo anks-
tesnių, mat sovietų valdžia, nujausdama, kad kali-
niai gali imtis sabotažo ir susprogdinti šachtas, su-
teikė kalėjusiesiems kai kurių nuolaidų. Pavyzdžiui,
vieniems leido apsigyventi už įkalinimo zonos, ki-
tus, atlikusius du trečdalius bausmės, paleido. Ta-
čiau streiko organizatorius, tarp jų ir Povilą Vai-
čekauską, išsiuntė į dar griežtesnio režimo lagerį
Andzioboje. Laimei netrukus po to Sovietų komu-
nistų partijos XX suvažiavimui pasmerkus Staliną
ir jo įvykdytus nusikaltimus, 1956 m.  paleistas iš
lagerio, gavo leidimą grįžti į Lietuvą.

Lietuvoje Povilas Vaičekauskas įstojo į Kauno
politechnikos institutą, kurį baigė įgydamas pra-
monės statybos inžinieriaus specialybę. Dirbo
Miestų statybos projektavimo instituto Kauno fi-
liale. Vedė Lorraine-Lauryną Juodvalkytę, Zarasų
gimnazijos laikų draugę, kuriai už JAV pilietybės
turėjimą irgi teko daugelį metų kalėti Sibire. Po dau-
giau kaip trisdešimties metų žmonos šeimos Ame-
rikoje dėtų pastangų, 1979 m., Vaičekausko ir jo žmo-
nos brolio Jono Juodvalkio šeimoms buvo leista iš-
vykti į Ameriką. Apsigyveno jie Čikagoje. Iš pradžių
Povilas Vaičekauskas įsidarbino E. Bartkaus inži-
nierių bendrovėje, vėliau dirbo Loretto ligoninėje.

Prieš išvykstant iš Lietuvos sovietų pareigūnai
Vaičekauskui prigrasino nė žodeliu neprasitarti
apie Sovietų Sąjungos trūkumus, jos lagerius, ka-
lėjimus ir savo antisovietinę veiklą. Tačiau jis šių
nurodymų nepaisė ir, kaip savo atsiminimuose
rašė:

„Visa tai perskaitęs aš, žinoma, nieko nesakiau,
tačiau pasiryžau kiek galima daugiau apie tai kal-
bėti, pasakoti, liudyti ir, jei bus įmanoma, tiesiog
šaukti”.

Povilo Vaičekausko sprendimas netylėti buvo
drąsus Geležinės uždangos pralaužimas. Kadangi
Vakaruose buvo labai mažai žmonių, tiesiogiai pa-
tyrusių Lietuvoje pokarinę sovietų okupaciją ir iš-
gyvenusių Sibiro lagerius, jo parodymai buvo itin

Povilas Vaičekauskas

Š. m. birželio 19 d. staiga mirė
Jūratė Balašaitytė-Andros. 

Giliam liūdesy liko vyras Edward Andros,
sesuo Daina Westman, broliai Michael ir 

Rimas su šeimomis. A.a. Jūratė palaidota Visų
Sielų kapinėse Chardon, OH.

SUDIEV    

Vasara. Saulės spinduliai glosto mano veidą.
Tavo kiemo gėlių žiedai palinkę liūdesy 
meldžiasi.
Rašau Tau atsisveikinimo žodį paskutinį,
prisiminimų vainiką Tau pinu.
Ir skausmo ašaras surinkusi lyg perlus
į karstą Tau beriu!

Visa mūsų buitis Dievo valioj,
siela daug liūdesio turi patirti.
Reikia gyvent, mylėt, kentėt,
Reikia ir mirti!

Dangaus angelai 
nevystančius žiedus lai barsto.
vyras, giminės ir draugai
suklups prie Tavo karsto!

Ir Viešpats tarė: ,,Atėjo Tavo valanda.”
Sustingo lūpose paskutinė malda.
Palikai namus, išvaikščiotus takus,
Tu įplaukei į Amžinybės uostą,
Prie Dievo sosto!   

Su dėkingumu ir padėka,
Mylita Nasvytienė

Sprendimas netylėti: 
a. a. Povilui Vaičekauskui atminti

svarbūs. JAV Kongreso atstovų rūmų Užsienio reika-
lų komitetui svarstant Pabaltijo tautų bylą, 1979 m. bir-
želio 26 d. jis liudijo apie pokario gyvenimą Lietuvoje,
rusifikaciją ir žmogaus teisių pažeidimus. Prieš Lie-
tuvai atkuriant nepriklausomybę, jis buvo dažnas
paskaitininkas užsienio lietuvių bendruomenių ren-
giniuose, kalbėjo visur, kur buvo kviečiamas.

Po 1990 m. Vaičekauskas daug kartų lankėsi Lie-
tuvoje. Jam ypač rūpėjo buvusių lietuvių partizanų, Si-
biro tremtinių ir politinių kalinių likimai ir jų gerovė.
Kartu su kitais Čikagoje įsteigė Lietuvos partizanų glo-
bos fondą, buvo jo valdybos narys. Taip pat paskirtas
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos įgaliotu atstovu
Šiaurės Amerikoje. Lietuvos Respublikos prezidentas
Valdas Adamkus 2000 m. apdovanojo Povilą Vaiče-
kauską Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių me-
daliu.

Ilgus metus sirgęs širdies liga, Povilas Vaiče-
kauskas mirė namuose, šeimos globoje. Visą gyvenimą
giliai tikėjęs Dievą, sekmadienį prieš mirtį su šeima at-
šventė Tėvo dieną ir rado jėgų dalyvauti šv. Mišiose Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Už kelių dienų
iš tos bažnyčios buvo išlydėtas į amžiną gyvenimą ir
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Chicago, IL.

Liūdesyje liko žmona Lauryna, dukros Laura ir
Aurelija, anūkai Aleksandra ir Marius Stalioniai, se-
suo Irena Vaičekauskaitė Lietuvoje ir kiti giminės bei
draugai Lietuvoje ir Amerikoje.

Lietuvos partizanai, ryšininkai ir kiti politiniai kaliniai Andziobos lageryje „Ozerlag” 1956 m.  Sėdi iš k.: Vincas Patackas,
Povilas Vaičekauskas, Edvardas Radavičius, Bronius Balutis, Bernardas Jurševskis. Stovi iš kairės: Vincas Leipus, Ka-
zys Pleskus, Klemensas Jazdauskas, Kazys Šapoka, Vincas Žarskus, Viktoras Junkaitis ir Juozas Kukštas.



Audra M. Daulys, gyvenanti Lisle, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už su -
teiktą finansinę paramą.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

MANO VIRTUVĖ

Salotos su ožkos sūriu

Reikės: 

Nedidelio prancūziško batono – 
baguette

pundelio gražgarstės (rucola) ir 
trūkažolės (arugula) salotų

100 g (3,5 oz) ožkos sūrio
1 šaukšto prancūziškų garstyčių 

(Dijon)
2–3 šaukštų vyno acto
2 šaukštų sviesto
1 skiltelės česnako
šviežiai maltų pipirų, jūros

druskos

Supjaustyti batoną ir apkepti rie-
keles svieste iš abiejų pusių.

Ožkos sūrį supjaustyti riekutė-
mis, ant apkepinto batono uždėti po
gabaliuką sūrio. Skardą su paruoštais
sumuštinukais kišti į labai karštą
orkaitę (arba kepsninę) 8–10 minučių.

Užpilas salotoms. Grūstuvėje
sutrinti česnaką su druska, įberti pi-
pirų, įdėti garstyčių, įpilti vyno ac to
ir alyvuogių aliejaus. Viską gerai iš-
maišyti.

Nuplautus ir nusausintus salotų
lapus stambiai suplėšyti arba su-
pjaus tyti, užpilti paruoštu už-
pilu, o ant viršaus uždėti
skrudintų batono rieku-
čių su sūriu.

Keksiukai su šilauogėmis

Reikės:

1 puodelio šilauogių
175 g (8 oz) sviesto (175 g) 
1 1/2 puodelio (250 g arba 1/2 sv) 

migdolų
5 šaukštų miltų
1 puodelio cukraus pudros
5 kiaušinių baltymų (šaltų)
smulkiai tarkuotos citrinos

žievelės
žiupsnelio druskos

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki
200 C (390 F). Ant mažos ugnies puo-
delyje ištirpinti sviestą. Migdolus su-
smulkinti elektriniame trintuve. Bal-
tymus išplakti su cukraus pudra ir
žiupsneliu druskos iki standžių putų.

Į persijotus miltus sudėti smul-
kintus migdolus, tarkuotą citrinos
žievelę, įpilti išlydytą sviestą ir viską
išmaišyti iki vientisumo.

Nedideles formeles ištepti svies-
tu, į kiekvieną įpilti tešlos, o ant vir-
šaus užberti uogų. Kepti apie 20 mi-
nučių.

Skanaus ir gero poilsio!                   

Jūsų Indrė

Šį kartą jūsų dėmesiui – porą lengvų vasariškų receptų.…

A † A
VIOLETA SANDRA 

KUPRĖNAITĖ-JESSEN

Mirė 2017 m. birželio 14 d. Shoreline, WA.
Gimė 1950 m. spalio 13 d. Toronto, Ontario, Canada.
Gyveno Shoreline, WA, anksčiau Marquette Park, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: vyras dr. John Jessen, dukros Vita ir Lina, anūkė

Hazel, mama Jadvyga Kuprėnienė, brolis Ričardas Kuprėnas su
žmona Barbara ir šeima, sesuo Danutė Kuprėnaitė-Durbin su vy -
ru David, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo duktė a. a. Zigmo Kuprėno.
A. a. Violeta turėjo   magistro laipsnį iš Audiology. Dirbo Coch -

lear implant srityje. Ji lankė Detroit muzikos konservatoriją ir
mėgo skambinti pianinu. Priklausė Seattle, WA, Lietuvos Dukte -
rų draugijai. Daugelį metų mokė tautinių šokių ir kartu su vy ru
ir dukrelėmis  dalyvavo  šokių šventėse.

Atsisveikinimas su velione vyks penktadienį, rugpjūčio 4 d.
Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos 10:30 val. ryto Pal. Jurgio
Ma tulaičio misijoje.

Po šv. Mišių Violeta bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Seattle Lietuvos Dukterų draugi-

jai, c/o I. Gaurys, 22216 66 th. Ave. West, Mountlake, WA 98043.
Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus dalyvauti šv. Mi -

šio se ir laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

Stasė Obelenis, gyvenanti Novelty, OH, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Vida Šilienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lie -
tu višką žodį išeivijoje.

Elena Norkus, gyvenanti Waterbury CT, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių me tų pa -
ramą.
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Nuoširdžiai kviečiame visus Palaimin-
tojo J. Matulaičio misijos narius ir svečius
liepos 23 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv.
Mišių užsukti į pokylių salę ir palinkėti il-
giausių metų garbingą 70-ąjį jubiliejų
švenčiančiam misijos direktoriui t. Algiui Ba-
niuliui.

� Rugpjūčio 27 d. vyks tradicinė Pasau-
lio lietuvių centro vasaros gegužinė-pikni-
kas. Skambės muzika, bus lietuviško mais-

to, žaidimų vaikams ir suaugusiems, vyks
loterija. Prekybininkai, norintys dalyvauti šio-
je šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjū-
čio 1 dienos. Daugiau informacijos – dar-
bo valandomis PLC raštinės tel. 630-
257-8787. Visi kviečiami dalyvauti.

� Pasižymėkite savo kalendoriuose: iš-
kilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengia-
mi spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centro didžiojoje salėje. 

https://goo.gl/pgvi7V

L
iepos 17 d., pirmadienį, Lietuvių Fondo (LF) valdybos pirmininkas  Marius
Kasniūnas susitiko su  naujuoju Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu
Čikagoje Mantvydu Bekešiumi. M. Kasniūnas pristatė LF struktūrą, darbo

prioritetus bei pakvietė generalinį konsulą prisijungti prie LF veiklos. M. Beke -
šius pažadėjo ir toliau aktyviai bendradarbiauti vykdant bendrus projektus,
keis tis informacija apie paramos galimybes, prisidedant prie lietuvybės išlaiky-
mo bei puoselėjimo.

LF, šiemet minintis 55-ąsias įkūrimo metines, yra vienas didžiausių lietuvy-
bės projektų rėmėjų. 2016 m. LF skyrė per 790,000 JAV dolerių paramos, iš
kurių 217,000 dol. teko studentų stipendijoms. Šiuo metu Fondas skelbia papil-
domą paraiškų priėmimą 2017 metų projektų paramai gauti. Elektroninę pa -
raišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”). Pa -
raiškos priimamos nuo 2017 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. 

LF informacija

LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas (k.) ir LR generalinis konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius. Eglės Laužonytės nuotr.

Susitikimas

Šių metų LISS jaunimo grupėje –
ir mums, ,,Draugo” darbuoto-
jams bei skaitytojams pažįsta-

mas veidas – Gabrielė Gedo iš Mas-
sachusetts. Williams College ispa-
nų kalbą ir literatūrą studijuojanti
Gabrielle stažuojasi Nacionalinės M.
Mažvydo bibliotekos Dokumentinio
paveldo tyrimų departamento Li-
tuanistikos skyriuje. Sėkmės Gab-
rielei ir visiems LISS studentams, ku-
riuos į Lietuvą atvedė meilė savo
tėvų ar senelių žemei.

,,Draugo” info

Senelių ir tėvų pėdomis


