DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS
KETVIRTADIENIS – THURSDAY, RUGPJŪČIO-AUGUST 17, 2017 • Vol. CVlII NR. 95

NEWSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 08-16-17
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Pradėjome paskutinį pusmetį – liko tik 182 dienos!
naują Pilietybės įstatymo
redakciją, siūlė lietuvio pasą
arba kortą, tačiau ji neprigijo, o štai, kai Lenkija 2007
metais priėmė lenko kortos
įstatymą, kurį pernai patobulino, Lietuvoje kilo nemažai priešiškumo. Tuomet
Lenkija buvo kaltinama net
kišimusi į Lietuvos vidaus
reikalus, nes esą taip norima susilpninti Lietuvos lenkų lojalumą Lietuvai. Dabar siūlomo lietuvio paso
ir lenkų kortos idėja labai
panašios.
Statistikos duomenimis,
kiekvieną mėnesį šalies piScanpix nuotr. lietybės atsisako keliasdešimt žmonių, per metus –
arti tūkstančio. Matematika nesudėtinga – per
visą nepriklausomybės
laikotarpį pilietybės neteko tūkstančiai lietuvių,
be to, nereikia pamiršti ir
jų vaikų, kurie gimė svetur ir įgijo kitų šalių pilietybę. Šie žmonės, greičiausia, būtų likę Lietuvos piliečiai, jei būtų leidžiama dviguba pilietybė. Tačiau šis
klausimas seniai įstrigęs teisiniuose ginčuose. Tad valdantieji nusprendė pasiūlyti lietuvio pasą. Jis išeiviams
suteiktų beveik visas piliečio teises, jie tik negalėtų bal– 3 psl.
suoti ir kandidatuoti rinkimuose.

Premjeras – už referendumą
dėl dvigubos pilietybės

Saulius Skvernelis.
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orėdami paskatinti tautiečius neprarasti ryšių
su gimtine ir grįžti atgal keli valstiečių žaliųjų
ir socialdemokratų frakcijų nariai įregistravo
įstatymo projektą, kuriuo siūloma įsteigti lietuvio pasą, tačiau idėja – nenauja. 2009 metais Prezidento Valdo Adamkaus suburta darbo grupė, rengusi

,,Turing Society” –
kas tai? – 4 psl.

Lietuviškoji Amerika –
interaktyviame žemėlapyje
Lietuviškos mados
istorija – 6 psl.
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Kur išleistas pirmasis lietuviškas romanas? Kur atsirado
pirmasis lietuvių pučiamųjų orkestras? Kur palaidotas rašytojas Antanas Škėma?
isų šių vietų reikia ieškoti ne Lietuvoje, o Amerikoje! Ten, anapus Atlanto – ir šimtai senų didingų lietuviškų bažnyčių bei vienuolynų, gausybė įspūdingų lietuviškų paminklų, kapinių, muziejų. Yra net miestų, kuriuose kas šeštas ar net kas trečias žmogus – lietuvių kilmės.
Šias ir kitas Lietuvai svarbias vietas iš užmaršties

ištraukti pasiryžo tinklalapio „Gabalėliai Lietuvos”
komanda, rugsėjį išvykstanti į pačią „lietuviškiausią”
JAV dalį: šiaurės rytus. Jų pasiūlytas projektas „Tikslas: Amerika” – vienas Vyriausybės kanceliarijos valstybės šimtmečiui skirto konkurso laimėtojų. Per 16 parų
„Gabalėliai Lietuvos” komanda apvažiuos 10 valstijų, fotografuos, aprašys ir sistemins jose esantį lietuvišką paveldą ir vėliau visą darbo rezultatą pateiks internetinio
žemėlapio pavidalu, kad kiekvienas galėtų keliais klavišų paspaudimais sužinoti, ką lietuviško galima atrasti
– 10 psl.
JAV.

Matematika – tobulas būdas vedžioti save už nosies – Albert Einstein
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Nuolaidos ir akcijos
AUŠRA STANAITYTĖ
„Po kiek opiumas liaudžiai?” – klausia ne tik Rusijos,
bet ir buvusios sovietų Lietuvos skaitytojui, o jei ne
skaitytojui, tai tikrai kino žiūrovui gerai pažįstamas
rusų satyrikų Ilfo ir Petrovo sukurtas žavus šunsnukis
Ostapas Benderis kito knygos (ir filmo) „Dvylika kėdžių” veikėjo – popo Fiodoro, kartu su pagrindiniais
herojais apimto briliantų karštligės.
omanas pradėtas rašyti 1927 metais – vadinamojo NEP’o laikais, santykinai laisvesniu
sovietinės Rusijos istorijos laikotarpiu, tad
šmaikštuoliai knygos autoriai galėjo kur kas laisviau pasigaląsti liežuvį, dėl kurio jų kūriniai po Antrojo pasaulinio karo vis dėlto buvo uždrausti ir
draudimas atšauktas tik praėjus trejiems metams
po Stalino mirties.
Abu rašytojai puikiai pažinojo smulkiąją, gobšiąją, niekingąją žmogaus prigimties pusę ir puikiai
mokėjo iš jos pasijuokti – taikliai, elegantiškai ir,
regis, be pykčio, nors jų satyros potekstę nesunku
suprasti ir kaip indulgenciją tiems, kurie kaip utėles naikino visus tuos savo pilvui ir tuštybei vergaujančius miesčionis. Savisaugos tikslais Ilfas ir
Petrovas savo kūryboje „nežinojo” apie terorą
prieš „buvusiuosius”, tokius kaip buvęs dvarininkas Kisa Vorobjaninovas, romane parodytas kaip
žmogaus karikatūra, ja virtęs ne dėl sužvėrėjusių
svieto lygintojų siautėjimo, o vien dėl savo tuštumo
ir menkumo: žodžiu, pats kaltas.
Tačiau „Dvylikos kėdžių” autoriai anuomet tikrai negalėjo žinoti, kad jų sukurtam popui Fiodorui liūdnas briliantų medžioklės finalas psichiatrijos ligoninėje galbūt išgelbėjo gyvybę nuo masinių dvasininkų skerdynių, prasidėjusių pasibaigus
NEP’ui. Erudicija mėgusio sublizgėti Benderio
perfrazuotas garsusis Marxo posakis apie religiją
kaip liaudies opiumą tada būtų skambėjęs nebe taip
juokingai. Tada „liaudies opiumas” daugybei tikinčiųjų kainavo gyvybę ar kalėjimo ir persekiojimų suluošintą gyvenimą.
Šiandien, kaip ir kitais nuosaikesniais ateizuotais laikais, dažnas, neturintis priklausomybės
nuo liaudies opiumo, į Benderio klausimą atsakytų savo tiesioginių ir netiesioginių mokytojų žodžiais, kad šis opiumas įvairių gudruolių, pasivadinusių dvasininkais, parduodamas mainais į amžinojo gyvenimo pažadą.
Mano buitiniais stebėjimais, dažnas ateistas įsivaizduoja savo pasirinkimu didvyriškai atsisakantis malonios nemirtingumo iliuzijos, drąsiai stojantis prieš akivaizdų faktą, kad su fizine egzistencija galutinai ir neatšaukiamai baigiasi visa
žmogaus būtis. Lieka tik tai, ką jis sukūrė šiame gyvenime (jei apskritai sukūrė: jei nesukūrė – nieko
ir nelieka).
Be to, dažnas ateistas – su numanomu apgailestavimu, kad teks mirti, t. y. amžinai išnykti – suvokia naivuolių tikinčiųjų išpažįstamą nemirtingumą kaip amžinąjį gyvenimą rojuje. Pamirštama,
kad tikinčiajam ne besąlygiškai žadamas amžinas
gyvenimas rojaus sode, kad, nepaisant beribio
Dievo gailestingumo, dėl paties žmogaus pasirinkimo galima ir kita, itin liūdna, pomirtinio gyvenimo alternatyva. Taigi ne toks jau patogus tas sandoris perkant liaudies opiumą. Įsipareigojimų nemažai, dėl kai ko apskritai nesiderama.
Vis dėlto žmogus linkęs tikėtis nuolaidų ir ak-
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cijų. Jei ne viename tikėjime, tai kitame, dažnai savaip, ne pagal to tikėjimo mokymą suvoktame. Tarkim, ne vienas vakarietis „dvasingumo” ieškotojas,
atmetantis tėvų tikėjimą ar iš jų negavęs tikėjimo pagrindų, tačiau nenorintis gyventi vienmačio materialisto gyvenimo, palinksta į senas ar naujas Rytų
religijas, paseka tikrais ir netikrais guru.
Vėlgi buitinio stebėtojo akimis matomas dėsningumas: ateistas, niekinamai atmetantis krikščionišką amžinojo gyvenimo idėją kaip nemokslišką
ir tamsuolišką, kažkodėl mielai patiki budistine ar
hinduistine reinkarnacijos idėja. Ji tuo malonesnė,
kad esą atgimstama čia, šiame pasaulyje, nereikia teleportuotis į nepažįstamą ir tuo bauginančią antgamtinę realybę.
Štai kaip savo knygoje aprašo rytą po bičiulio tibetiečio tėvo laidotuvių rašytoja ir dailininkė Jurga
Ivanauskaitė, daug keliavusi po Himalajus ir iš ilgos
dvasinės kelionės, likus nedaug laiko iki pernelyg
ankstyvos savo mirties, grįžusi į krikščionių tikėjimo teikiamą paguodą ir stiprybę: „...virtuvėn įpuola Tsėringas, iš laimės spinduliuojančiomis akimis,
ir surinka: „Kaimynams ką tik gimė berniukas!
Mano tėvas sugrįžo! Dabar aš visiškai ramus ir laimingas!” („Tibeto mandala”, 2004, p. 387)
Turbūt su tokiu tikėjimu tapatinasi ne vienas
Rytų dvasingumo ieškotojas vakarietis. Tam net
randama „mokslinių” argumentų, pamiršus modernaus žmogaus skeptiškumą ir blaivų protą. Matyt, toks didelis yra nenoras išnykti be pėdsako. Šis
jausmas suprantamas ir nesmerktinas, galiausiai

kiekvienas esame
laisvas
rinktis tikėjimą ar netikėjimą, taip pat
sau priimtiną
tikybą, bet...
Vaikantis
nuolaidų ir akcijų, kaip žinoma, yra rizika išleisti daugiau pinigų ar tiesiog įsigyti nereikalingų daiktų. Taip pat ir ieškant „dvasingumo” galima nusipirkti katę maiše.
Negaliu pretenduoti į budizmo ar hinduizmo išmanymą, juolab didesnį nei velionės rašytojos ir dailininkės Jurgos Ivanauskaitės, arba abejoti cituotu
jos pasakojimu, tačiau, mano mokyklinio lygio žiniomis, reinkarnacija – net žmogaus, o ne šuns, kirmino ar augalo pavidalu – uoliam budistui ar hinduistui yra ne premija už dorą buvusį gyvenimą, o
pasmerkimas dar vienai „kadencijai” pratęsti kančių kelius, neišvengiamus jokiame žemiškame gyvenime. Regis, budisto ar hinduisto trokštamas pomirtinis scenarijus – nutraukti reinkarnacijų virtinę ir susilieti su nežemiška aukščiausiąja būtimi.
Kiek primena krikščionišką rojų, ar ne?
Išvada turbūt tokia kaip visada: pasidžiaukime
šiame pusrutulyje vis dar ilgomis likusiomis vasaros
dienomis ir šiltais vakarais. Kaip gana rytietiškai
man kadaise pasakė vienas išminčius katalikų kunigas, viskas ateina ir viskas praeina.

LAIŠKAI
NORIU PAKOMENTUOTI
Noriu pakomentuoti liepos 22 d. „Drauge” išspausdintą Arvydo Barzduko laišką, „Kur katalikų pasipiktinimas?”, kuriame gerb. Barzdukas aprašo galimos JAV ambasadorės Vatikanui Callista Gingrich (51 m.) asmeninį gyvenimą su vyru
Newt Gingrich. Anot gerb. Barzduko, pastarajam
Callista jau trečia žmona, ir jie „draugavo”, kai
Newt dar buvo vedęs, be to, ji 23 metais jaunesnė
ir t.t. Gerb. Barzdukas klausia – „Kur dingo tie dorieji teisuoliai katalikai, kardinolai, vyskupai,
…kad niekas dėl tokio popiežiaus įžeidimo (t. y.
noro paskirti Callista Gingrich ambasadore Vatikanui – V. S.) nei žodžio nesako?”
Katalikų tikėjimas skelbia, kad Dievas sujungia vyrą ir moterį visam gyvenimui. Tačiau yra 11
priežasčių, dėl kurių vedybos tėra tik tuščia ceremonija. Dievo sujungimas neįvyksta. Tuo remiantis Newt Gingrich prieš 15 metų yra gavęs katalikų bažnyčios išrišimus (anuliavimus) abejoms
savo vedyboms. Callista tai – pirmoji santuoka.
Anot bažnyčios, Newt vedybos su Callista yra
pirmos tikros vedybos. Atsakant į gerb. Barzdu-

ko klausimą, kodėl „tie dorieji teisuoliai katalikai
...nei žodžio nesako,” – nes žino, jog bažnyčia davusi išrišimus. Jeigu Callista yra netinkama kandidatė į ambasadorės Vatikanui vietą, tai tik ne dėl
dabartinio asmeninio gyvenimo. Ji ir jos vyras yra
labai atsidavę katalikai. Ar gėda pristatyti tokią
kandidatę už praeities nuodėmes? Šv. Barnabus,
Šv. Augustinas, Šv. Marija Magdelena ir daug kitų
šventųjų kadaise buvo dideli nusidėjėliai.
Galiausiai, Vatikanui labai aktualu, kad Amerikos ambasadorius turėtų tiesioginius ryšius su
Amerikos įtakingiausiais pareigūnais. Nėra taip
svarbu, kaip gerai ambasadorius išmano teologiją. Vatikanui svarbiau, kad savo nuomonei išreikšti nereikėtų įveikti JAV Užsienio reikalų
ministerijos (State Department) biurokratinės
sienos. O Callista vyras yra Donald Trump patarėjas ir turi daug asmeninių ryšių valdžioje.
Vytas Stanevičius,
Chicago, IL
Laiškų kalbos stiliaus
redakcija netaiso
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r suskaičiavote, kaip dažnai
mūsų miestų ir rajonų merai patenka į politinius skandalus
vien dėl to, kad pradeda draugauti su
tais, su kuriais nederėtų bičiuliautis oficialiems Lietuvos atstovams?
Tokių atvejų pasitaiko. ĮsiminėGINTARAS VISOCKAS
me, kaip Plungės valdžia į Rusijos stovyklas šiemet pasiuntė poilsiauti mūsų
vaikučius. Plungiškių vizitas į kaimynes
puldinėjančią Rusiją akivaizdžiai prieštasumano draugauti su apsišaukėliais. Net nesvarbu,
ravo sveikam protui. Ne vien dėl to, kad net ir poiš kur jie – Donbaso, Tiraspolio ar Stepanakerto.
litiškai neutralius renginius Rusija sumaniai išNežinantiems, kur ieškoti Arcacho, priminsime,
naudoja politinėms reikmėms. Kai kurie atvejai tokad tai – Azerbaidžanui priklausantis Kalnų Karakie akivaizdūs, kad ir be Lietuvos užsienio reikabacho regionas, kurį, Rusijos kariškių remiami, arlų ministerijos (URM) rekomendacijų visiems
mėnų separatistai 1988–1994-aisiais atplėšė nuo Azermums turėjo būti aišku: Lietuvai verčiau susilaibaidžano. Azerbaidžaniečiai šią savo žemę vadina Kalkyti nuo daugelio, išskyrus gyvybiškai reikalingas,
nų Karabachu – Juoduoju Sodu, armėnai – Arcachu.
pvz., ,,Misija Sibiras”, išvykų į agresyvią šalį.
Žinoma, lietuviams nebūtina giliai pažinti Pietų
Kai Kremlius liausis skriaudęs silpnesniuosius,
Kaukazo istorijos. Tačiau lietuviams būtina žinoti ofikai nustos Baltijos šalių pašonėje rengti agresyvias
cialią Lietuvos URM poziciją šiuo subtiliu klausimu.
puolamojo pobūdžio pratybas „Zapad”, kai baigs
O Lietuvos URM nuomonė kategoriška: „Lietumeluoti, esą 1945-aisiais mus išvadavo, štai tada ir
vos Respublika ir Europos Sąjunga pripažįsta Azervėl mūsų vaikai galės ilsėtis Rusijoje. Bet ne atbaidžano teritorinį vientisumą, o tai reiškia, kad Kalvirkščiai. Neturėkime iliuzijų, esą savo teatrais,
nų Karaachas šiuo metu traktuojamas kaip neatkoncertais galima suminkšinti Vladimiro Putino
skiriama Azerbaidžano teritorija”.
širdį, esą demonstruojant lietuvišką geranoriškuTad visiems Lietuvos piliečiams turėtų būti aišmą įmanoma pagerinti „Lietuvos – Rusijos santykiau negu aišku: kol nesureguliuotas konfliktas dėl
kius”.
Kalnų Karabacho, Lietuvoje negali viešėti „arcachų”
Džiugu bent jau dėl to, kad Plungės valdžios neparlamentarai. Juolab kad Armėnijoje šiuo metu
apsižiūrėjimas spaudoje išanalizuotas skersai – išilgai. Įsidėmėtinas Seimo nario Lauryno Kasčiūno,
dirbančio Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, pastebėjimas: parlamentaras vis dar norįs
tikėti, jog tai – tik politinis Plungės neraštingumas.
Nors duodamas interviu šių eilučių autoriui prisipažino, kad minėtas Plungės valdžios elgesys balansuoja tarp dviejų sąvokų: arba politinis neraštingumas, arba sąmoningas oficialios Lietuvos politikos nepaisymas.
Atkelta iš 1 psl.
Ir vis tik kai kurie mūsų miestų ir rajonų merai nelinkę mokytis iš Plungės klaidų. Ką turiu ome„[Lietuvio pasas suteiktų – LRT.lt] privilegiją
nyje? Buvęs Širvintų meras Vincas Jasiukevičius
laisvai važiuoti, privilegiją keliauti po Europos Sąsocialiniuose tinkluose neseniai demonstravo
jungos (ES) valstybes, privilegiją turėti nemokamas
Maskvos srities Ščiolkovo rajono delegacijos filmą
švietimo paslaugas, privilegiją įsidarbinti, priviapie vizitą į Širvintas. Tas filmukas buvo pavadintas
legiją be leidimo gyventi Lietuvoje, man atrodo, visa
„Širvintos – miestas, kuriame mes laukiami” (apie
tai galėtų paakinti tėvynainius apsilankyti valstytai rašyta baltnews.lt ir kai kuriuose kituose inbėje”, – sakė projekto iniciatorius Eugenijus Jovaiša.
ternetiniuose leidiniuose).
Tuo metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė drau(PLB) pirmininkė Dalia Henke išsakė savo nuoge su visa Širvintų rajono valdžia, į kurią įeina ir
monę: „Lietuvio pasas padalins tautą į tris grupes:
konservatorių, ir darbiečių, ir Liberalų sąjūdžio atbus lietuviai turintys pilietybę (Lietuvos pasą),
stovų, pasipiktino buvusio Širvintų mero palankas normalu valstybėje. Antri lietuviai, kurie iki
kumu svečiams iš Rusijos sostinės rajono.
1990 m. išvažiavo, kurie turi dvi, tris pilietybes, na,
Apie šią konfliktinę situaciją trumpai inforir būtų ta trečioji grupė, kur lietuviai turėtų lietumavo net Lietuvos agentūra ELTA. Remiantis
vio pasą, bet jis nesuteiktų galimybės dalyvauti poELTA pranešimu, galima tvirtinti, jog Širvintų ralitiniame Lietuvos gyvenime. Nei pačiam dalyjono merė Ž. Pinskuvienė pademonstravo deramą
vauti rinkimuose, nei rinkti politikus. Tai tiesiog
budrumą – ji ne tik paprašė Lietuvos URM rekonėra pilnateisis pilietis su tokiu lietuvio pasu.”
mendacijos (Lino Linkevičiaus vadovaujama URM
O atsisakančių Lietuvos pilietybės gali tik
patarė susilaikyti nuo panašaus pobūdžio draudaugėti. Didžiajai Britanijai pradėjus išstojimo iš
gysčių). Ji net viešai pareiškė savo poziciją. ELTA
ES procedūras, tūkstančiai čia gyvenančių lietuvių
rašo: „Tai, kad buvęs meras, nesuderinęs su Savibaiminasi dėl ateities. Oficialiais duomenimis
valdybe, viešai demonstruoja draugystę, oficialiai atJungtinėje Karalystėje gyvena apie 170 tūkst. liestovauja Širvintų rajonui ir jį pristato Rusijos Fetuvių. Šį pavasarį atlikta apklausa parodė, kad net
deracijos Ščiolkovo delegacijai, vertiname kaip
ketvirtadalis, siekdami išsaugoti teises šioje šalyakibrokštą. Tai spjūvis į veidą ne tik Širvintų rajoje, pasirinktų Jungtinės Karalystės pilietybę, nors
nui, bet visai Lietuvai ir bendroms užsienio politikos
dėl to tektų atsisakyti Lietuvos. Tačiau ar lietuvio
nuostatoms, – sako Širvintų rajono savivaldybės
pasas yra tinkama išeitis? Opozicija tuo abejoja. Esą
merė Ž. Pinskuvienė”.
idėja įdomi, leidžianti išlaikyti emocinį ryšį su lieMano supratimu, pagirtinas principingumas:
tuviais gyvenančiais užsienyje, tačiau jos kaina gali
pilietis privalo ne tik pats blogai nesielgti, bet ir kribūti per didelė.
tikuoti blogai pasielgusius kolegas!
„Seime mes labai sunkiai subūrėme koaliciją už
Tačiau keista, kad kol kas niekas neskuba
pilietybės išlaikymą ES ir NATO šalyse, dabar
kritikuoti Varėnos mero Algio Kašėtos. Juk šis taip
mes laukiame Konstitucinio Teismo (KT) verdikto,
pat pasielgė keistai, šių metų vasarą kaip oficialus
po kurio balsuosime. Šiuo klausimu net gali tekti
Lietuvos atstovas merijoje priimdamas nei NATO,
ir referendumą organizuoti, tai ta vienybė yra bainei Europos Sąjungos nepripažintos „Arcacho Ressiai svarbi, jei mes pradėsime skaldytis, faktiškai
publikos” pasiuntinius. Jei jis Dzūkijoje viešėjusius
tuomet praloštume. Tad man ši iniciatyva, kad ir
neegzistuojančios respublikos atstovus būtų priėkaip gražiai ji skambėtų ar net būtų įkvėpta lenkų
męs privačiai – pusė bėdos. Bet pasitikti įtartinus
ar kitų pavyzdžiais, ji iš esmės į mirtiną pavojų stapasiuntinius kaip Varėnos šeimininkui – jau rimto pilietybės išlaikymo klausimą”, – kalbėjo Seimo
tas nusižengimas, leidžiantis įtarti esant povanTS-LKD frakcijos narys Žygimantas Pavilionis.
denines sroves.
„Nuogąstavimas yra. Ar tuo viskas ir pasibaigs?
Dar keisčiau, kai Varėnos meras oficialiai paAr tikrai priims tokį įstatymą, bus tas lietuvio pareiškė ketinąs bičiuliautis su neegzistuojančios valssas ir tuo ir pasibaigs? Ir tai yra didžiulė grėsmė,
tybės sostine. Ar šie Varėnos mero užmojai nežemat greičiausiai pilietybės išlaikymo klausimas taip
mina mūsų valstybės? Lietuva – solidi, NATO ir ES
ir bus išspręstas”, – sakė PLB pirmininkė D. Henpriklausanti valstybė. Tarptautinė bendruomenė
ke.
mus vertina kaip patikimą, žodžio besilaikančią,
Lietuvio pasas – dovana užsienyje gyvenantikros demokratijos siekiančią valstybę. Bet Lietiems lietuviams, tačiau ji neatstos Lietuvos pilietuvos autoritetas krenta, kai bent vienas iš lietuvių
tybės, sako ir kadenciją baigęs Prezidentas Valdas
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Pastebėti ir
nepastebėti akibrokštai

įkurta (ir ilgam) Rusijos karinė bazė.
Tad jei šiandien bijome draugauti su
agresyviąja Rusija, atsargiai draugaukime ir su šalimis, kuriose dislokuoti kariniai Rusijos daliniai.
Oponentams gali pasirodyti, jog
šie nesusipratimai – smulkmenos.
Smulkmenų politikoje nėra. Neseniai sužinojome, kad Lenkija savo piliečių pasuose pradėjo paišyti Vilniaus architektūros perlą – Aušros vartus. Atsitiktinumas? Neapsižiūrėjimas? Privalome padėkoti lenkams už Aušros vartų populiarinimą? Man regis, tokie paišymai – akivaizdus spjūvis Lietuvai, manančiai, kad Vilnius – Lietuvos sostinė. Lenkiški pasai
šaukte šaukia: „Varšuva taip nemano”. Varšuva įsitikinusi, kad Vilnius – lenkų ir kad Vilnių reikia atiduoti tikriesiems šeimininkams.
Įtarimus, jog egzistuoja slapti planai maksimaliai padidinti politinę ir kultūrinę Lenkijos įtaką Vilniaus kraštui, patvirtina ir pagarsintas buvusio
Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio pokalbis su „Orlen” vadovu. Būtent toji privati diskusija, kurioje apstu Lietuvą įžeidžiančių bei
žeminančių posakių, o ne oficialūs Lenkijos URM atstovų atsiribojimai, byloja apie tikrąsias nuotaikas
kaimyninėje šalyje.
Taigi visi mūsų kaimynai, net ir tolimoji Armėnija, braižo slaptus planus Lietuvoje. Tik mes, lietuviai, regis, nežinome, kaip reikės gintis.

Premjeras – už referendumą
dėl dvigubos pilietybės
Adamkus. Panašios nuomonės ir Konstitucinės
teisės ekspertas Vytautas Sinkevičius. Esą lietuvio
pasas tik patvirtins lietuvišką kilmę, tačiau negarantuos Konstitucijoje įtvirtintų teisių, kokias turi
Lietuvos piliečiai. Be to, profesoriui klausimų kelia ir projekte numatyti apribojimai.
„Sako visi lietuviai galės turėti [lietuvio pasą
– LRT.lt], bet, pažiūrėkim, jį galės turėt tik tie, kurie išlaikys lietuvių kalbos egzaminą, vadinasi, kad
pasą gaus tas, kuris moka kalbą. Tai palaukit, ar lietuvių kilmė priklauso nuo to, ar jis moka lietuvių
kalbą, juk kilmę lemia kraujo ryšys. Negalėčiau sakyti, kad projektas yra parengtas teisingai, yra bent
keli dalykai prieštaraujantys Konstitucijai, yra
vienų nuostatų nesuderinamumas, bet pati idėja, jei
ji būtų realizuota, jei būtų priimtas techninis dokumentas apie kilmę, nėra nei peiktina, nei skatintina”, – nuomonę išsakė Konstitucinės teisės ekspertas V. Sinkevičius.
Premjeras Saulius Skvernelis į lietuvio paso idėją taip pat žiūri kritiškai. Jo nuomone, naujų darinių nereikėtų kurti, o palaukti KT sprendimo ar įstatymu įmanoma įteisinti dvigubą pilietybę. Jei KT
pasakys, kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai,
tuomet liks vienintelis kelias – referendumas, kuris galėtų įvykti 2019 metais.
„Aš manau, referendumas galėtų įvykti su
prezidento rinkimais, tai realu. Praktika rodo, kad
tuomet būna vienas iš didžiausių aktyvumų. Tada
bus aiškus sprendimas, tautos apsisprendimas referendume, ar dviguba pilietybė saugotina, ar ne”,
– teigė S. Skvernelis.
„Referendumą dėl pilietybės galim rengti kartu su prezidento rinkimais, bet esmė, ar tauta balsuos už tokią pataisą? Nes reikia daug balsų – daugiau kaip 50 proc. visų rinkėjų, o ne tik tų, kurie
atėjo, turi balsuoti už Konstitucijos pataisą. Šiaip sau
tauta nebalsuoja”, – sakė V. Sinkevičius.
Šiuo metu KT esantis įstatymas, siūlantis Lietuvos pilietybę leisti išsaugoti asmenims, įgijusiems NATO ar ES šalių pilietybę, jau yra sulaukęs
nemažai kritikos. Prezidentė yra pareiškusi, kad jis
prieštarauja KT doktrinai, teismas yra išaiškinęs,
kad dviguba pilietybė turi būti išimtis, o ne paplitęs reiškinys. Vienintelis būdas įteisinti dvigubą pilietybę – surengti referendumą, kad būtų pakeista
Konstitucija. Tačiau PLB jo nenori. Baiminamasi, kad referendumas dėl per mažo aktyvumo gali žlugti, o tada problema būtų atidėta ilgam laikui.
,,Vakarų ekspresas”
(pagal LRT TV laidą ,,Savaitė”)
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RY T YS

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

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

Informacinių technologijų specialistai Rytų pakrantėje sėmėsi patirties

„Turing Society” įkūrėjas Tomas Moška (k.) su Adomu Žaliausku, „Turing Society” vyriausiuoju technologijų specialistu ir instruktoriumi Harvardo universitete.

JOVITA BELIAKANTANAVIČIENĖ
Sparčiai modernėjanti visuomenė bei
greitas technologijų vystymosi tempas
sukuria tam tikrą mūsų ateities paveikslą – išmaniosios technologijos,
ofisuose dirbantys robotai ir visiškai automatizuoti automobiliai bus kasdienybė. Tikėtina, prie naujovių dėl jų
teikiamų patogumų greitai priprasime. Tačiau ar visiems pokyčių tempas
priimtinas?
aujos idėjos, noras veržtis pirmyn ir modernizuoti gyvenimą
palieka lėčiau bėgančius už
nugaros. Tai yra problema, kurią išspręsti pasiryžo du jaunuoliai, įkurdami „Turing Society” – pelno nesiekiančią organizaciją, kurios tikslas
yra išmokyti žmones pritaikyti technologijas ir technologinius sprendimus
savo kasdienėms problemoms – palengvinti kasdienę veiklą.
„Turing Society” įkūrimo idėja
gimė 2015 metais Olandijoje. Vienas iš
„Turing Society” įkūrėjų Tomas Moška,
dar bestudijuodamas Erasmus universitete Rotterdame, pastebėjo didelį studentų susidomėjimą programavimu.
Pasak pašnekovo, „tuo metu vieninteliai
būdai išmokti programuoti buvo arba
saviugda, arba tūkstančius kainuojan-

N

čios programavimo stovyklos”.
Pats Tomas turėjo ilgametę patirtį informacinių technologijų (IT) srityje, programavime, technologijų startuoliuose (start up – ang.) bei verslume.
Tuo metu vienas iš Tomo draugų supažindino jį su bendraminčiu Teodoru
Cătăniciu, „kuris buvo ką tik grįžęs iš
vienos geriausių programavimo stovyklų JAV, Californijoje – ‘CodingDojo’, taip pat svarstė, kaip galėtų panašius mokymus paversti prieinamais visiems bei veikiančiais Europoje”.
Taip susitiko būsimi bendraįkūrėjai, ir jau pirmame susitikime nusprendė įsteigti organizaciją, kuri sieks
burti studentus į bendruomenes ir
šviesti juos IT srityje. Tomas Moška atskleidė, kad jau antro susitikimo metu
organizacija turėjo vardą – „Turing Society”, skirta pagerbti kompiuterių
mokslo pradininką Alan Turing.

turėjome susitikimų su Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei
Harvarde dirbančiais mokslininkais,
dėstytojais, studentais.
Apsilankėme taip pat ‘MassChallenge’ startuolių akseleratoriuje,
‘Cambridge Innovation’ centre startuolių inkubatoriuje, dalyvavome ‘Venture Café’ kontaktų renginyje. Papildomi susitikimai sukūrė progų užmegzti pažintis, pradėti kalbas dėl potencialių partnerysčių ir bendradarbiavimo”, – apie prasmingą kelionę pasakojo Tomas Moška.
Trumpo vizito New Yorke metu
„Turing Society” atstovai spėjo aplankyti ir Lietuvos generalinį konsulatą New Yorke. „Generalinis konsulas
Julius Pranevičius pasirodė puikus
žmogus, kuris atvirai ir pozityviai
priėmė mūsų idėjas. Gerbiamas konsulas pasiūlė savo pagalbą, supažindino su vietiniais lietuviais, pritarė

konsulo palaikymu džiaugėsi Tomas.
Sukaupę didelį bagažą žinių bei
pasisėmę idėjų iš aukščiausio lygio
profesionalų „Turing Society” atstovai
liko sužavėti efektyviais ir koncentruotais mokymais Bostone. „Esame labai laimingi mūsų tolesniu organizacijų bendradarbiavimu bei galimybe
dirbti su puikia CS50 komanda”, –
džiaugėsi organizacijos įkūrėjas.

Siūlo nemokamus IT kursus
„Turing Society” startavo Rotterdame, Olandijoje, o 2016 metais išsiplėtė į Amsterdamą bei atkeliavo į
Lietuvą. „Sutikus Luką Kaminskį, kuris jau turėjo patirties organizuojant
programavimo stovyklas moksleiviams Telšiuose, buvo nuspręsta atidaryti organizacijos skyrių Lietuvoje.
Lukas, dabartinis ‘Turing Society-Lietuva’ vadovas, siekė organizacijos tiks-

Dalyvavo mokymuose Bostone
Šių metų liepos mėnesį „Turing
Society” atstovai viešėjo Amerikos
Rytų pakrantėje, kur aplankė Bostoną
ir New Yorką. „Buvome pakviesti dalyvauti Harvardo ‘Introduction to Computer Science 50 (CS50)’ kurso mokytojų apmokymuose Bostone. Aplankėme įvairius vietinius ‘startupus’, susipažinome su lietuviais, ‘EdTech’
(edukacijos technologijų) startuoliais,

Tomas Moška (k.), „Brittany McDonough” (v.) ir Adomas Žaliauskas (d.) susitikime su
„MassChallenge” startuolių akseleratoriumi.

Tomas Moška (k.) ir Adomas Žaliauskas (v.) New Yorke susitiko su Mariumi Vilemaičiu, NASDAQ įmonės atstovu.
„Turing Society” archyvo nuotraukos
mūsų siūlomiems pokyčiams informacinių technologijų švietimo srityje
Lietuvoje bei pasaulyje. Labai vertiname turėdami galimybę dirbti su
šiuo žmogumi bei džiaugiamės, kad jo
suteikta parama ir pagalba yra papildomas žingsnis pirmyn link mūsų
tikslų įgyvendinimo”, – susitikimu ir

lus pritaikyti platesnei, ne tik studentų, auditorijai. Ši vizija pasiteisino,
ir šiuo metu ‘Turing Society-Lietuva’
nuosekliai plečiasi bei sėkmingai dirba”, – apie Lietuvos padalinio atsiradimą pasakojo Tomas. „Turing Society” siekia šviesti visuomenę renginių
pagalba, kuriuose supažindinama su

Vizitas Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke Adomui Žaliauskui (k.) ir Tomui Moškai (d.) bei susitikimas su generaliniu konsulu Juliumi Pranevičiumi (v.) paliko didelį įspūdį.
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SKAUT YBĖS KELIAS

kibernetiniu saugumu, naujausiomis technologijomis bei pirmaisiais žingsniais programavimo pasaulyje. Šie renginiai yra nemokami ir
prienami interneto erdvėje, o didesnius transliuoja „Delfi TV” bei informacija skleidžiama
bendradarbiaujant su „Zip FM” radijo stotimi.

Tarp pranešėjų –
„Facebook” atstovai
Lietuvoje susidomėjimas technologijomis
yra didžiulis, ypač tarp dirbančiųjų profesionalų.
Renginių salės dažnai būna perpildytos, o į didžiausius „TuringX” renginius susirenka 100–300
žmonių bei didelė auditorija stebi internetu. Sėkmės raktu Tomas laiko nuolatinį aktualių, naujų temų iškėlimą gana reikliai auditorijai. Taip
pat žmones pritraukia pranešėjai iš žymių įmonių, tokių kaip „Facebook”, „Europe Space Agnecy”, „Cybergym”, „Base CyberSecurity” ir
„Google”.
„Didžiosios korporacijos ir įmonės atlieka
nemažai tyrimų ir projektų įvairiose srityse, tad
natūralu, kad jaučia didelį poreikį pasisakyti tomis temomis ir rodo susidomėjimą dalyvauti
mūsų renginiuose”, – apie bendradarbiavimą su
pasaulinio lygio įmonėmis pasakoja pašnekovas.
„Turing Society” įkūrėjas išskiria vieną žymesnių renginių – visuomenės supažindinimą su
„Tesla Gigafactory” statybos galimybėmis Lietuvoje ir būdais pritraukti tokio masto investicijas. „Po šio renginio organizavome Gigathoną
(Gigafactory Hackatoną), kuriame įvairių sričių
žmonės ieškojo bendro technologinio sprendimo
kviesti ‘Teslą’ statyti gamyklą Lietuvoje. Šis kvietimas buvo sėkmingas, kai ‘Tesla’ ir pats Elon
Musk ‘tweetino’ apie ‘Minecraft’ pastatytą virtualią gamyklą”, – sėkminga patirtimi dalijosi
Tomas Moška.

Studentais domisi „Google”
ir „Microsoft”
Prisimindamas savo pirmąjį renginį įmonės
įkūrėjas išskiria pagrindinę problemą, su kuria
susiduria žmonės: daug žmonių nesupranta,
kas yra pramonės revoliucija, nes trečioji – jau
istorija, o susiduriame jau su ketvirtąja. „Viskas
nėra taip paprasta, kaip atrodo. Gyvendami
sparčios pažangos eroje, kur tik maža dalis sociumo stumia inovacijas į priekį, dalis visuomenės vis dar yra paliekama nesupažindinta su
artėjančiais pokyčiais.
Didžiulė dalis visuomenės vis dar nepatyrė
trečiosios pramonės revoliucijos – jie gyvena užmiesčiuose, Lietuvos regionuose, kaimų teritorijose. Mes esame linkę manyti, kad revoliucija
nėra pavykusi, kol didžioji dalis visuomenės jos
nepatyrė. Tai ir yra vienas iš mūsų organizacijos tikslų – neužmiršti, kad Lietuvos regionai taip
pat turi turėti vienodas galimybes IT srityje, kaip
ir didmiesčiai”, – apie visuomeninę problemą bei
norą ją išspręsti pasakojo Tomas.
„Turing Society” organizaciją noriai remia
nemažai kompanijų tiek renginių, tiek IT edukacijos klausimais, kadangi jiems visada yra įdomios inovacijos ir jaunųjų kartų įtraukimas į diskusijas. „Lietuvoje didžiausio palaikymo sulaukiame iš startuolių bendruomenės. Žinoma,
svarbu pabrėžti, kad kompanijos mūsų veiklą
mato kaip vartus į jaunąją kartą, todėl palaikome gerus santykius su ‘Google’ ir ‘Microsoft’
kompanijomis. Taip pat esame be galo dėkingi individualiems asmenims, organizacijoms, kurios labai aktyviai prisideda prie mūsų veiklos.
Kaip vieną iš ištikimiausių mūsų partnerių
privalome paminėti Vladą Lašą”, – padėką išreiškia pašnekovas.
Nors organizacija skaičiuoja tik antrus metus, „Turing Society” gali pasigirti savo studentų
sėkmės istorijomis – vienas Olandijoje kursus
baigęs studentas įkūrė savo internetinę elektroninės komercijos platformą, kitas įsidarbino
„Google”. Taip pat nemažai studentų, susidomėjusių programavimu, keičia savo studijų
kryptį ir pereina studijuoti technologinių mokslų, siekia kurti verslą patys.
„Turing Society” atstovai atskleidė, jog netolimoje ateityje žada atidaryti savo padalinius
keliose Europos Sąjungos valstybėse bei plėsti
savo veiklą įtraukiant įvairesnius žmones, didinant kursų kokybę ir ilginant mokymų trukmę.
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Rako stovykla –
nuostabi!

Majos kampelis
Rako stovykla – tai mano antri namai. Šie metai stovyklaujant Rake buvo man septyniolikti. Aš turėjau
progos dirbti su nuostabia grupe mergaičių kaip
jūrų jaunių vadovė.
irmąją stovyklos savaitę mes daug atlikome
– mokėmės rišti mazgus, statėme vartus
bei rūbines, įsigijome specialybių ir nemažai laiko praleidome prie ežero buriuodamos ir
plaukdamos. Sesėms visados labai smagu leisti laiką su artimais draugais stovykloje, ypač smagu
matyti draugus, kurie atvyksta iš kitų miestų!
Šiais metais stovykla buvo pavadinta „Balto
gandro” vardu, todėl vyko teminių užsiėmimų: pastatėme gandrą ir lizdą jam iš medžio, žiūrėjome
filmą „Gandrai” ir sukūrėme šūkį apie gandrus.
Labai sėkmingai praėjo Sporto diena, buvo
smagu, kad šiais metais atradome naujų sporto
šakų, pvz.: rankų imtynes ir nykščių kovas. Ketvirtadienį su savo pastovykle plaustų iškyloje
švenčiau gimtadienį. Buvo labai smagi ir saulėta
diena. Bendri laužai buvo žiauriai smagūs ir tikrai sunku bus sulaukti bendrų laužų tautinėje stovykloje kitą vasarą!
Kviečiu visus skautus dalyvauti skautų šimtmečio Tautinėje stovykloje Custer, Michigan, 2018
m. liepos mėnesį!

P

Chiapetta šeima: sesė Taiyda, Nerijos tunto tuntininkė, sesė
Maja, brolis Ričardas, „Baltojo gandro” stovyklos viršininkas pirmąją savaitę ir Akademikų skautų sąjūdžio pirmininkas, bei sesė Ariana.
Majos Chiapettos nuotr.

Sesė Maja vadovauja jaunesniosioms jūrų skautėmis.

„Nerijos” jūrų skaučių tunto sesės savo pastovyklę pavadino „Silkės”. Šiai pastovyklei vadovavo g.v.v. Siga Lapinskaitė.

Aukos Rako stovyklai
Š. m. balandžio 3 d. po sunkios ligos Čikagoje mirė vyr. sk. RITA RAMINTA JELIONYTĖ. Skautauti pradėjo „Kernavės“ skaučių tunte, daugelį metų stovyklavo Rako stovykloje.
Norėdama prisidėti prie Rako stovyklos paruošimo darbų, a. a. Ramintos atminimui skirtas aukas
šeima prašė aukoti Rako stovyklai.
Stovyklai aukojo: Vanda Aleknienė, Aldona ir Edvardas Barisos, Eugenija Barškėtienė, Aldona Bitinienė, Rūta Daukienė, Eglė ir Algimantas Garsiai, Rita ir Romas Fabijonai, Zita Gražienė, Vanda Kaunienė, Baniutė Kronienė, Marija Kucinienė, Ilona ir Henrikas Lauciai, Elena Namikienė, Gintra Narienė, Jūratė Namikaitė-O’Brien, Rūta Ozers, Milda Petkutė-Roszkiewicz, Valerija ir Vladas Plepiai, Rūta Rasutytė, Elena Reklaitytė,
Vida ir Šarūnas Rimai, Irena Rimavičienė, Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Aušrelė Sakalaitė, Dalia Stankaitienė, Natalija Sodeikienė, Gražina Traškienė, Birutė Trinkienė, Kristina Vaičikonienė, Aurelija Vaičiulienė, Mirga ir Jeff Whittaker, Jūratė Zelba, Sigutė Žemaitienė bei „Šypsenų” skilties sesės: Viktorija, Milda, Nora ir Ramunė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams!
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MADOS SKRYNIA
Parengė Loreta Steffens • madoskrynia.draugas@gmail.com

Lietuviškos mados istorija iš arčiau
Nors lietuvių liaudies drabužių
elementai gana panašūs, tačiau
yra ir esminių skirtumų, kuriuos sąlygojo Lietuvos klimatas. Klaipėdos moterys vilkėjo sunkesnio audinio drabužius, saugančius nuo pajūrio
vėjo ir šaltesnio oro, o Dzūkijos
moterys vilkėjo lengvesnio audinio drabužius, pritaikytus
švelnesniam klimatui. Audiniai
buvo mums gerai pažįstami –
drobė, milas (storas veltas audinys) ir čerkasas (naminis
pusvilnonis audinys).

rangos detalės – ilgi perlų vėriniai, segės, stručių boa bei mažutės kepuraitės.
Vienas pagrindinių mados lūžių
įvyko 1929 metais, sutapęs su New
Yorko bankuose kilusia krize. Šilkinės
lengvos suknelės tapo nebemadingos.
Grožio bei stiliaus etalonu tapo kino
žvaigždė Greta Garbo.
Tarpukario damai apsirengti vienam aukštuomenės vakarėliui kainavo apie 350 tuometinių litų. Tarpukario Kaunas buvo vadintas „Mažuoju Paryžiumi” dėl savo modernios architektūros ir itin išlavinto miesto damų
stiliaus. Dabartinėje Laisvės alėjoje
ir senamiestyje buvo gausu siuvyklų ir
mados namų, kurie pardavinėdavo ką
tik iš Paryžiaus atkeliavusias sukneles.
Tarpukario moterims skrybėlaitė ar kitas galvos apdangalas buvo privaloma
aprangos dalis, be kurių aukštuomenės
damos svarbiame renginyje nepasirodydavo. Šiuo laikotarpiu itin didelės
reikšmės turėjo išpopuliarėjęs kinas,
fotografija, mados spauda, kuri iki to
laiko apskritai nieko apie madą nežinojusias moteris skatino siekti naujo
grožio etalono. Atsirado tokie audiniai
kaip trikotažas, džersis, šilkinis trikotažas, iš kurių buvo kuriami lengvi
ir patogūs drabužiai. Madingi „Chanel”
stiliaus kostiumėliai, batai-laiveliai,
atsirado ir išpopuliarėjo bižuterija.
Sakoma, kad tai vienas stilingiausių
laikotarpių visoje mados istorijoje,
bet, kad ir kaip gaila, šis puošnus
periodas tęsėsi neilgai.

Klaipėdos krašto tautinis kostiumas.

K

aip mūsų protėviai puošėsi, žinome iš archeologinių kasinėjimų.
Palaidojimuose rasta smeigtukų
ir segtukų su gintaro akutėmis, atkeliavusių, pvz., iš III amžiaus. Populiariausias apavas – iš liepos karnų pintos vyžos. Taip pat populiarios buvo iš
lengvo medžio išskaptuotos klumpės.
Odiniai pusbačiai (čeverykos) buvo
išeiginis apavas. Iki Pirmojo pasaulinio karo lietuvių tautiniai drabužiai
buvo vienas pagrindinių valstiečių
aprangos stilių.
Tarpukario Lietuvoje mados neatsiliko nuo tuometinės Europos. Moterys darėsi vis drąsesnės. Viena pirmųjų to meto naujovių – tiesus drabužio siluetas ir apnuogintos rankos. 1925
m. suknelės jau vos siekė kelius, o įsisiūbavus fokstrotų ir čarlstonų šokiams, į madą atėjo lengvos siuvinėtos
šilkinės suknelės. Iš Hollywoodo nebyliojo kino ekranų atkeliavo ryškus
grimas. Šį įvaizdį stiprino įvairios ap-

Tarpukario moterų drabužiai.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam
karui niekas nebesvajojo apie madas
ir šilkines sukneles, o jam pasibaigus
į mūsų šalį įsibrovė ne tik sovietų politinė ideologija, bet ir sovietų diktuojamos mados. Tačiau, kad ir koks
sunkus buvo gyvenimas, Lietuvos moterys visais laikais mokėjo puoštis ir
elegantiškai atrodyti, – drabužius kurdavo pačios ir siųdavosi pasitelkusios
fantaziją. To meto moterys išties buvo
taupios ir išradingos. Viena gražiausių
mūsų kino ir teatro aktorių Gražina
Balandytė tarybinius laikus prisimena su šypsena.

„Apie naujausias madas sužinodavome iš lenkiškų žurnalų arba vokiško žurnalo „Burda”. Ten būdavo
drabužių iškarpų, tad su kolege Vaiva
Mainelyte pačios kurdavome sukneles,
dažydavome jas batika. Kosmetika ir
kvepalai nelabai rūpėjo, didesnis dėmesys buvo kreipiamas į batus, drabužius ir šukuoseną. Bet, tiesą sakant, netgi tai nebuvo svarbiausia.

Sovietinių laikų mados.
Tuo metu nebuvo nei interneto, nei televizijos programų, todėl man svarbiau
už viską buvo įsigyti knygą, kuria galėčiau mėgautis laisvalaikiu”, – pasakoja G. Balandytė.
Visais laikais mūsų moterų grožis
buvo natūralus ir ypač daug pasaulio
mačiusiems jis palikdavo didžiulį įspūdį. Tarybinių žurnalų viršelius puošė
dirbančių ir nusipelniusių moterų veidai. Tokiu veidu, papuošusiu „Jaunimo
gretų” viršelį, tapo dabar jau pensininkė Danutė Kazlauskienė. „Pamenu,
šokau Bubių tarybinio ūkio ansamblyje ir pranešė, kad atvažiuos fotografas korespondentas Arvydas Barysas,
ir jam reikia vienos lietuvaitės su kasomis. Ir išrinko mane. Atsimenu, pykau, kam mane čia fotografuos. Nenorėjau, ir viskas. Bet atvažiavo A. Barysas, mane net iš darbo išleido, turėjau
apsirengti ir pozuoti. O ta poza – gyvenimo gėda”, – juokiasi buvusi projektuotoja D. Kazlauskienė.
Nors sovietmetis kaltinamas sulėtinęs lietuvišką mados raidą, šviesulių buvo ir tada. 1954 m. Vilniuje
buvo įkurti Vilniaus modelių namai.
Jie tapo svarbia lietuviškos mados istorijos dalimi. Jie diktavo madas ir į lietuvių aprangą stengėsi įnešti vakarietiškų idėjų. 1962 metais Vilniaus Modelių namai pradėjo leisti gausiai
iliustruotą madų žurnalą „Banga”.
Šio žurnalo populiarumas buvo didelis.
Deja, po Nepriklausomybės atkūrimo
Vilniaus modelių namai dėl finansinių
sunkumų buvo uždaryti, o su jais sustabdyta ir „Bangos” leidyba. Kaip tik
tuo metu Lietuvoje išpopuliarėjo pigūs,
nekokybiški iš Lenkijos importuojami
drabužiai, kurie buvo štampuojami
tūkstantinėmis partijomis.
Prireikė nemažai laiko, kol didelėje
mados rinkoje Lietuva atrado savo
unikalų kelią. Vilniaus dailės akademijos ruošiami drabužių dizaineriai
tapo kelrodžiai, kuriantys lietuvišką

madą. 1988 m. septyni šios akademijos
absolventai įkūrė pirmąjį madų saloną
Lietuvoje „Saloną 7”. Čia kūrusi mados
dizainerė Zita Gustienė tapo pirmųjų
tarptautinių mados festivalių Lietuvoje
organizatore. Tarp jų buvo ir „Madų
dienos”, iš kurių išaugo mados festivalis „In Vogue”. Vėliau imta organizuoti „Mados infekciją”.
Šiuo metu Lietuvoje drabužių dizaineriams išgyventi tikrai sunku. Nacionalinės mados dizainerių asociacijos vadovas Seržas Gandžumianas
mano, kad kol kas Lietuvoje turime tik
mados užuomazgas: „Žengiami tik pirmieji žingsniai, kurie tęsiasi jau daugiau nei du dešimtmečius. Žinoma,
mūsų mados pramonė niekados nepasieks tokio lygio kaip Prancūzijos ar
Italijos, bet vis dėlto galime sustiprėti
radę savo nišą ir pabrėždami savo unikalumą. Viena tokių nišų galėtų būti
orientacija į ‘ekologišką’ dizainą”.
Nors valstybė ir negali adekvačiai paremti drabužių dizainerių, tačiau
stengiamasi paremti kitokiais būdais.
Yra skiriamos įvairios stipendijos ir
lengvatos toms įmonėms ir dizaineriams, kurie glaudžiai tarpusavyje bendradarbiauja. Reikėtų pažymėti, kad
Lietuvoje jau ne vienerius metus siuvami „Burberry”, „Gucci”, „Hugo
Boss” bei kitų garsių mados namų drabužiai, ir tai rodo, kad aukštą kokybę
pasiekti tikrai galime ir kad dalis mūsų
tekstilės pramonės įmonių yra konkurencingos tarptautiniu mastu.
Tik vienetai lietuvių dizainerių
yra prasimušę į pasaulinę rinką. Nuo
pat Nepriklausomybės atkūrimo ne
tik Lietuvos, bet ir visos Europos elitą
stulbina Juozas Statkevičius; į Ramunės Piekautaitės ir Julijos Janus salonus mados gurmanai atvyksta iš įvairių pasaulio kampelių, o kur dar didelė
grupė išradingų ir talentingų jaunųjų
dizainerių, kiekvienais metais sužibančių ant „Mados infekcijos” podiumo. Nors šiuo metu situacija Lietuvoje kuriantiems dizaineriams yra tikrai
nepalanki, tačiau norisi tikėtis, kad
darbštumo ir užsispyrimo dėka madų
pramonės situacija gerės, nes talento ir
išradingumo mūsų drabužių dizaineriams tikrai netrūksta.

Iš paskutinės J. Statkevičiaus kolekcijos.
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Kas Jūsų svetainės pagrindinis lankytojas?
Mūsų lankytojų dauguma yra moterys, tačiau konsultuojasi arba mokamas išsamesnes stiliaus konsultacijas perka ir vyrai, dažnai perka kaip
dovaną savo antrosioms pusėms. Pagal
amžiaus grupę – įvairuoja, tačiau labiausiai – mieste gyvenančios moterys
nuo 22 iki 50 metų.

Būkime madingos
su „Style Inn”
Vaida Buivydienė ir Giedrė Ruginytė-Čepienė.

Šiandienos „Mados skrynioje”
norime pristatyti lietuvišką
virtualią stiliaus sve tainę
„St yle Inn”. Šioje svetainėje
artėjančiam sezonui galėsite
pasisemti puikių stiliaus idėjų,
gausite profesionalaus stilisto konsultaciją, sužinosite paskutines mados naujienas ir
galėsite susikurti jums patinkančių drabužių derinius bei
visa tai įsigyti net neiškėlus kojos iš namų. Viena šios svetainės įkūrėjų Giedrė Ruginytė-Čepienė maloniai sutiko atsakyti
į mūsų klausimus.

Virtuali stiliaus svetainė „Style Inn”.

Kaip gimė idėja sukurti madų ir stiliaus
virtualią svetainę „Style Inn”?
Idėja sukurti virtualią stiliaus
svetainę „Style Inn” kilo maždaug
prieš ketverius metus, dar apie metus
idėją brandinome, kūrėme, kol atsirado mados socialinis tinklas „Style
Inn”. Mintis buvo sukurti virtualią
erdvę, kurioje vienoje vietoje klientės
ir klientai, neišeidami iš namų ar kitos jiems patogios erdvės, galėtų susipažinti su mados naujienomis, rasti įvairių praktiškų stiliaus patarimų, apsipirkti ir net pasikonsultuoti
su stilistu!

Ko galima tikėtis iš individualios stiliaus
konsultacijos?
Mūsų konsultacijos yra dviejų rūšių. Pirmosios – nemokamos trumpos individualios konsultacijos, kai
klientas gali pasitarti
trumpu klausimu su stilistu. Kitos konsultacijos
– tai ir individualus garderobo suformavimas,
sezoninio garderobo parinkimas, spintos revizija. Tokios konsultacijos vyksta susitikus gyvai, vienos valandos dažniausiai neužtenka. Pirmiausia stilistė stengiasi išsiaiškinti, kokie yra
kliento lūkesčiai, kokie
poreikiai, ir pagal tai
teikiama paslauga. Kartais klientams tiesiog
reikia pasikalbėti su stiliste ir išsigryninti tam
tikrus savo stiliaus aspektus, pasitarti dėl detalių, stiliaus braižo. Net
gyvenimo būdo. Žinia,
susivokus, kas esi, stilius
„ateina” savaime. Tad
galima tikėtis ir tokio
rezultato.
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Pirmiausia – žmogus turi būti apsirengęs taip, kad gerai jaustųsi, kitas
privalomas dalykas – apranga turi tikti konkrečiai situacijai ir aplinkai.
Visa kita – saviraiškos ir fantazijos dalykas!
Atrodo, kiekvieną rytą atsidarius
spintą visos mes ištariam tuos lemtingus žodžius: „neturiu kuo apsirengti!” Kaip patartumėte išvengti tokios kasrytinės situacijos, ir kaip pagreitinti ši rytinį ruošimosi į darbą procesą?
Toms, kurios susiduria su šiuo
klausimu, siūlytume vadovautis klasikinėmis vadinamojo bazinio garde-

Kokius klausimus yra
svarbu užduoti stilistui per
individualią konsultaciją?
Kiekvienas atvejis
kitoks, bet labai svarbu Darbas su media.
ne paklausti stilisto, o
paaiškinti stilistui savo poreikius, po- robo formavimo ir derinimo taisykmėgius ir gyvenimo būdą, kad kon- lėmis, kai didžiąją spintos dalį sudaro
sultacija atitiktų kliento poreikius, vieni su kitais lengvai derinami rūbai
būtų naudinga. Turbūt svarbiausia ir aksesuarai. Galima net susikabinKuo Jūsų svetainė skiriasi nuo kitų tobūti atvirai/am su savim ir taip api- ti rūbus sukomplektuotais deriniais.
kio pobūdžio internetinių svetainių?
būdinti savo vidinį pasaulį, kad vidaus Geriausia – pasiruošti rūbus iš vakaSunku palyginti. Kai kūrėme savo
ir išorės harmonija atsispindėtų ap- ro!
projektą, tokių pačių svetainių visišrangoje.
kai nebuvo, bent jau lietuviškoje rinKokius batus patartumėte rinktis, kad
koje. Mūsų išskirtinumas – „daug vieAr galėtumėte patarti, kokios madų ten- nenuvargintume kojų, būtų madingi ir karname”: daug įvairių prekių ženklų
dencijos vyraus ateinantį rudenį ir ką tu tinkami dėvėti oficialiose situacijose?
„po vienu stogu”, mados „blogas” ir
mūsų skaitytojos turėtų įsigyti, kad atrodytų
Čia jau labai individualu! Svarbu,
nemokamos trumpos stiliaus konsulmadingos?
kad batai būtų kokybiški, tinkamo
tacijos.
Ruduo mus pasitiks ryškiomis, dydžio, neaukšta pakulne. Dabar masodriomis spalvomis. dingi batai įvairia pakulne, taip pat viMadinga – pasirinkus siškai lygiapadžiai. Žinoma, net nedivieną spalvą apsi- delis kulniukas suteikia grakštumo, virengti nuo galvos iki zualiai ilgina kojas ir lieknina, todėl atkojų – taigi, būsime rodo gražiai, bet kasdienai rinktis 12
ryškios! Minkštus au- cm kulniukų tikrai nerekomenduojadinius ir kailius pa- me!
pildys plunksnos –
nuostabi, fantazijos
Kokie artimiausi Jūsų svetainės „Styneribojantis tenden- le Inn” planai?
cija! Kaip ir vasarą,
Turime daug minčių, ką dar galėmadingi marškinėliai tume pasiūlyti mūsų klientams. Mair bliuzonai su įvai- žiausiai vieną kartą per sezoną orgariausiais, dažnai so- nizuojame įvairius renginius, kuriuose
cialinę idėją sklei- gyvai susitinkame su ištikimiausiomis
džiančiais šūkiais ir klientėmis, ir mūsų virtuali erdvė
užrašais, didelės ir persikelia į jaukius susitikimus, madų
sunkios rankinės ir peržiūras, seminarus ir t. t.
daugybė kitų naujų,
primirštų ir klasika
Kur mūsų skaitytojos galėtų kreiptis dėl
tapusių stiliaus ak- stiliaus konsultacijų ir patarimų?
centų.
Mielai kviečiame apsilankyti
www.styleinn.lt ir susipažinti su mūsų
Kokias pagrindines teikiamomis paslaugomis!
taisykles reikia įsidėmėti derinant drabužius
Ačiū Jums ir linkime „Style Inn” sveVaidos Buivydienės ir Giedrės Ruginytės-Čepienės nuotraukos tarpusavyje?
tainei kuo didžiausios kūrybinės sėkmės.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

JAV Kongreso nariai ragina gerbti kapines
Vilnius (BNS) – 12 Jungtinių Valstijų Kongreso narių ragina stabdyti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos projektą.
Prezidentei Daliai Grybauskaitei
adresuotame laiške, kurį skelbia tinklalapis defendinghistory.com, dvylika
Kongreso nariai ragina Lietuvos Vyriausybę atsisakyti pastato pritaikymo
konferencijų centrui bei neliesti senųjų Šnipiškių žydų kapinių.
„Kapinės yra vieni paskutinių didžios Vilniaus žydų bendruomenės likučių, čia palaidota daugybė žinomų
Vilniaus asmenų, mokslininkų. Kapinės yra istorinė, didžiulės kultūrinės
reikšmės vieta, kurios išsaugojimu
suinteresuota tiek vietos, tiek ir tarptautinė bendruomenė, todėl su ja turėtų būti elgiamasi pagarbiai”, – nurodoma laiške.
JAV Atstovų rūmų nariai remiasi
2008-aisiais Kongreso priimta rezoliucija, jog tokių vietų išniekinimas
„žeidžia tarptautinę žydų bendruomenę, Amerikos žmones” ir visus, kurie „vertina religinę laisvę bei etninę
įvairovę pasaulyje”. Laiško autoriai ragina Lietuvos Vyriausybę „imtis žingsnių, kurie garantuotų nuolatinį kapinių vietos išsaugojimą”.

„Raginame perkelti konferencijų
centrą į kitą vietą ir taip išsaugoti senąsias žydų kapines”, – sakoma laiške.
Taip pat atkreipiamas dėmesys,
jog ir patys prieš daugiau nei keturis
dešimtmečius pastatyti Vilniaus koncertų ir sporto rūmai „niekina” žydų
kapines ir „prieštarauja pagarbos žmogaus orumui nuostatoms, kurios yra
Vakarų civilizacijos pagrindas”. Pažymima, kad sprendimas perkelti konferencijų centrą į kitą vietą bei dabartinio pastato nugriovimas „patvirtintų Lietuvos Vyriausybės įsipareigojimą pamatinėms žmogaus teisėms”.
Pernai gruodį vilnietė Rūta Bloštein inicijavo peticiją prieš Sporto
rūmų atnaujinimą, kurią pasirašė
apie 40 tūkst. žmonių.
Vyriausybė žada vėlinti sporto
rūmų rekonstrukcijos terminus bei
tikisi, jog konferencijų centras bus
užbaigtas iki 2021-ųjų – anksčiau planuota, kad rekonstrukcija bus baigta
šiemet.
Turto bankas šį vasarį nutraukė
derybas su potencialiu Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos
konkurso laimėtoju – bendrove „Irdaiva” dėl įtarimų korupcija.

Vilniaus oro uoste baigti bandymai
Vilnius (BNS) – Vilniaus oro uoste sėkmingai baigti paskutiniai rekonstruoto orlaivių kilimo ir tūpimo
tako bandymai.
„Bandymai baigti, rezultatai yra
geri, visos sistemos pilnai atitinka
joms keliamus reikalavimus”, – sakė
Lietuvos oro uostų vykdomasis direktorius Donatas Voveris.
Taką kelias dienas testavo specialus britų įmonės lėktuvas. Daugiau
kaip mėnesį neveikęs sostinės oro uostas bus atidarytas rugpjūčio 18 dieną.
Dėl tako rekonstrukcijos oro uos-

tas buvo uždarytas nuo liepos 14 dienos. Dauguma oro linijų šiuo laikotarpiu skrydžius perkėlė į Kauną.
Rekonstruojant taką buvo pakeista senoji danga ir sutvirtinta skrydžių juosta, įrengtos naujos lietaus
surinkimo ir drenažo sistemos, rekonstruota žiburių sistema. Darbų
vertė – daugiau kaip 18 mln. eurų.
Oro uosto vadovybės teigimu, paskutinį kartą prieš du dešimtmečius
rekonstruotas takas buvo smarkiai
nusidėvėjęs ir artėjo prie avarinės
būklės.

Rusų nacionalistas prašosi Lietuvon
Vilnius (BNS) – Iš Rusijos pabėgęs
nacionalistas Jurijus Gorskis paprašė
prieglobsčio Lietuvoje.
„Rusijos maršų” organizatorius
patvirtino gavęs migracijos pareigūnų
raštą, kad jo prašymas priimtas nagrinėti.
„Šiandien buvau iškviestas į migracijos padalinį Palangoje, kur gavau
raštišką atsakymą, kad mano prašymas bus peržiūrėtas”, – sakė jis.
J. Gorskis į Lietuvą atvyko liepos
pradžioje, kai pabėgo iš namų arešto
Rusijoje.
Rusijos teisėsauga įtaria, kad J.
Gorskis per nacionalistų eitynes gegužę viešai ragino vykdyti ekstremis-

tines veiklas.
Aktyvistas Rusijoje yra įtrauktas
į ekstremistų sąrašą.
Pasak J. Gorskio, Rusijos teisėsauga interpretavo jo šūkius kaip „raginimus šturmuoti Kremlių”, nors tai,
jo teigimu, yra neteisinga interpretacija.
J. Gorskis tikina, kad Maskva nori
su juo susidoroti dėl jo visuomeninės
veiklos.
„Aš siekiu permainų Rusijoje ir
siekiu, kad V. Putinas nebūtų perrinktas dar vienai kadencijai”, – teigė
aktyvistas.
Prieglobsčio prašymai paprastai
nagrinėjami keletą mėnesių.

Gelbėja Nidos kopų smėlį
Vilnius (BNS) – Smarkiai mažėjančias didžiąją Parnidžio kopą Nidoje ir Naglių gamtos rezervato smėlio
kopas bandoma gelbėti smėlio gaudyklėmis.
„Pernai atsižvelgdami į mokslininkų rekomendacijas ant Parnidžio
kopos sustatėme pirmąsias smėlio
sieneles, kitaip dar vadinamas smėlio
šukomis. Mums buvo svarbu išsiaiškinti, ar šis principas veikia. Ir tai iš
tikrųjų veikia – kur buvo gaudyklės,
ten smėlis užsilaikė, o kur dar papil-

domai dėjome šakų, net kopelės supustytos”, – sakė Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė Aušra Feser.
Naglių rezervate buvo įrengtos
kelių rūšių smėlio gaudyklės. Siekiama išsiaiškinti, kurios jų veikia efektyviausiai. Metų pabaigoje tikimasi parengti ilgalaikę kopų tvarkymo programą.
Teigiama, kad per 10 metų kopų
viršūnės Nidoje sumažėjo maždaug
penkiais metrais.

Šiaurės Korėja atidėjo raketų paleidimą
Seulas (LRT.lt) – Šiaurės Korėjos
vadovas Kim Jong Un pareiškė atidėsiantis planus paleisti kelias balistines
raketas, kad jos nukristų netoli Guamo
Ramiajame vandenyne, kur įsikūrusiose strategiškai svarbios JAV karinės
bazės.
Tačiau perspėjo, kad šis itin provokuojantis žingsnis gali būti atliktas,
jeigu bus tolesnių Washingtono „beatodairiškų veiksmų”.
Kai kurie analitikai kelia prielaidą, kad Kim Jong Un komentaras atveria galimybę sumažinti besivystan-

čios krizės įtampą, paaštrintą žodžių
karo tarp Pchenjano ir JAV prezidento Donald Trump.
Pastaruoju metu abiejų pusių karingi pareiškimai buvo daugiausiai
susiję su Šiaurės Korėjos grasinimais
paleisti keturias balistines raketas
virš Japonijos link Guamo. Šioje JAV
užjūrio teritorijoje įsikūrusios kelios
svarbios amerikiečių karinės bazės.
Kim Jong Un pareiškė kol kas neduosiantis įsakymo paleisti raketas ir
„dar kurį laiką stebėsiantis kvailą ir
idiotišką jankių elgesį”.

Talibanas parašė laišką D. Trump
Kabulas (ELTA) – Radikalus islamo Talibanas parašė laišką JAV prezidentui Donald Trump.
Laiške talibai reikalauja visiškai
išvesti karius iš Afganistano. „Karą
kurstantys politikai ir generolai” mėgina priversti D. Trump tęsti karą, tačiau tai tik sukels daugiau nuostolių
amerikiečiams, teigiama čia. Talibanas
taip pat perspėja, kad tolesnė „okupacija” privers talibus atsigręžti į JAV

„priešus”. Iranas ir Rusija jau dabar kai
kuriais punktais esą remia Talibaną.
Afganistano ginkluotosios pajėgos,
kurios nuo NATO kovinės misijos pabaigos 2014 metų gruodį priverstos vienos ginti savo šalį nuo talibų, yra pervargusios. Talibai vėl kontroliuoja arba
daro įtaką 11 proc. šalies teritorijos.
D. Trump svarsto, išvesti visus
JAV karius arba pakeisti juos privačiomis saugumo bendrovėmis.

Baltijos jūroje vyksta Rusijos pratybos
Maskva (BNS) – Baltijos jūroje Rusijos surengtose pratybose dalyvauja
maždaug dvidešimt karo laivų.
„Štabų pratybose dalyvauja vienas
tūkstantis karių, maždaug 20 karo laivų, katerių, aprūpinimo laivų ir daugiau nei 50 vienetų karinės ir specialiosios technikos”, – sakė Baltijos lai-

vyno Vakarų karinės apygardos spaudos tarnybos atstovas Romanas Martovas.
Jo teigimu, pratybų metu mokomasi pasirengti aukščiausiam parengties lygiui, skubiam laivų parengimui išplaukti į jūrą ir atlikti kovines
užduotis.

Iranas grasina nutraukti branduolinį susitarimą
Teheranas (ELTA) – Iranas pagrasino nutraukti branduolinį susitarimą, jei JAV taikys šaliai naujas sankcijas. Teheranas gali per kelias valandas nutraukti susitarimą, jei Washingtonas tęs savo „sankcijų ir prievartos” politiką, pareiškė Irano prezidentas Hassan Rouhani. JAV prezidentas Donald Trump esą parodė pasauliui, kad jis „nėra geras partneris”.
D. Trump yra aršus 2015 metais pasirašyto tarptautinio branduolinio susitarimo su Iranu kritikas. Sausį jam

stojus prie Baltųjų rūmų vairo, santykiai tarp JAV ir Irano smarkiai pablogėjo. JAV nuo tada keliskart skelbė
naujas sankcijas Iranui.
Branduolinį susitarimą su Iranu
2015 metais pasirašė penkios veto teisę turinčios JT narės ir Vokietija. Jis
įpareigoja Teheraną smarkiai sumažinti urano sodrinimą ir leisti sugriežtintą tarptautinę kontrolę. Mainais už tai turėtų būti palaipsniui atšauktos šaliai paskelbtos sankcijos.

Kataras vėl įsileidžia užsieniečius
Doha (ELTA) – Kaimyninių arabų
šalių izoliuotas Kataras nusprendė sušvelninti vizų režimą 80 valstybių piliečiams. Remiantis naujomis taisyklėmis, 33 šalių, pirmiausiai Europos
(tarp jų ir Lietuvos) bei Turkijos, piliečiai, galės 90-iai dienų atvykti į Katarą be vizų. Kitų 47 šalių, tarp jų – JAV,
Didžiosios Britanijos ir Japonijos, pi-

liečiai 30-iai dienų gaus nemokamas vizas, kurią galės pratęsti.
Kataras šiuo metu yra izoliuotas
savo kaimyninių valstybių. Birželį
Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Bahreinas ir Egiptas nutraukė
santykius su Kataru ir taip pat uždarė
sienas. Šios šalys kaltina Katarą remiant terorizmą. Šis tai neigia.

Susitiko penkios Van Gogh „Saulėgrąžos“
Londonas (BNS) – Penkios Vincent van Gogh šedevro versijos pirmą kartą
drauge eksponuojamos „virtualioje parodoje”.
V. van Gogh savo „Saulėgrąžų” seriją nutapė Pietų
Prancūzijoje, 1888–1889 metais. Penkios šio darbo versijos yra penkiuose skirtinguose muziejuose trijuose Susitiko penkios „Saulėgrąžos“.
W&V nuotr.
žemynuose, bet visos buvo
srautiniu būdu per „Facebook Live” damo Van Gogh muziejaus, Miunchetransliuojamos pasaulinei auditori- no Naujosios pinakotekos, Philadelphijos meno muziejaus ir Tokijo Seiji
jai.
Transliacija prasidėjo Londono Togo memorialinio meno muziejaus.
Kuratoriai iš visų šių muziejų paNacionalinėje galerijoje 16 val. 50 min.
Grinvičo (19 val. 50 min. Lietuvos) lai- pasakojo, kuo jų turimos versijos yra
ku. Paskui ji buvo pratęsta iš Amster- unikalios.
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VERSLO N AUJIENOS
Juos pastebėjo „Forbes“

Lietuvių laukia tarptautinės bendrovės

Gyvenimo būdo dizaineriu prisistatantis Tomas Laurinavičius tinklalapyje „Forbes” išskyrė 30 perspektyviausių Baltijos šalių verslininkų. Lietuvos
jauni perspektyviausi verslininkai čia užėmė dešimt vietų.

Go”: finansinių technologijų bendrovės
bendraįkūrėjas ir vadovas rinkai pasiūlė bene greičiausią ir pigų tarptautinių perlaidų būdą. Šiemet D. Dvilinskas pateko į „Forbes” jaunesnių nei
30 metų perspektyviausių finansininkų sąrašą.

emdamasis Pasaulio ekonomikos forumu T. Laurinavičius pažymi, kad Baltijos šalys yra tarp
versliausių valstybių Europoje. Inovatyviausi ir sėkmingiausi pradedantieji Baltijos šalių verslininkai gali
būti inovacijų ir pokyčių vedliai Baltijos šalyse.
„Šis sąrašas parodo dalį talentingiausių žmonių iš Lietuvos, Latvijos ir
Estijos. Jis skirtas parodyti, kad nesvarbu, kas tu toks ir kur esi, jei sprendi realias žmonių problemas, gali reikšmingai paveikti ir prisidėti prie žmonių gerovės visame pasaulyje”, – teigiama „Forbes” tinklalapyje.
Pateikiame išskirtus verslininkus
lietuvius – sąrašo eilės tvarka nėra
svarbi:

Lukas Lukoševičius, „TableAir”: sukūrė į darbuotojus orientuotą biuro
sprendimą, leidžianti integruoti darbo
vietas į vieną operacinę sistemą. Naudojant sensorius, internetu perduodamas paslaugas ir mobiliąją aplikaciją sukuriama dinaminė darbo aplinka, leidžianti didinti darbuotojų
įsitraukimą, saugoti jų sveikatą. Savo
veiklą jis pradėjo norėjęs sukurti stalą, leidžiantį išvengti nugaros skausmo.

R

Milda Mitkutė ir Justas Janauskas,
„Vinted”: 2008-aisiais ši pora atsitiktinai sumąstė platformą, kur žmonės galėtų keistis naudotais drabužiais. Šiandien „Vinted” yra didžiausia pasaulyje naudotų drabužių mylėtojų rinka, turinti 12 milijonų vartotojų dešimtyje šalių.

Milda Mitkutė.

Aurelijus Liubinas, „Deeper”: ši bendrovė revoliucionavo žvejybą, pasiūliusi žuvų paieškos sensorių „Deeper
Sonar”. Dabar A. Liubinas su komanda dirba ties kitu įnagiu – išmaniu dviračio užraktu „Deeper Lock”, kuris leidžia sujungti dviratį su išmaniuoju telefonu ir laiku išvengti vagystės.
Matas Jakutis ir Danielius Jakutis, „Filippo Loreti”: broliai laikrodžių mylėtojams pateikė pasiūlymą, kurio sunku atsisakyti: prabangius laikrodžius
po 200 eurų. Nors įperkama prabanga
skamba įtartinai, tačiau broliai už
prašomą kainą siūlo išskirtinę kokybę. Kiekvienas laikrodis yra rankų
darbo, dėl to kolekcijos turi ribotą
prekių kiekį. „Kickstarter” platformoje bendrovė pritraukė 5,4 mln. JAV
dolerių.
Edmundas Balčikonis, „TrackDuck”:
jo su partneriais įkurtą ir vadovaujamą bendrovę neseniai nupirko „InVision”, kurianti prototipų, bendradarbiavimo ir darbo eigos platformas.
Šiuo metu E. Balčikonis „InVision” dirba produkto vadovu ir išlieka aktyviu
startuolių bendruomenės nariu Lietuvoje.

Dalia Lasaitė, „CGTrader”: patyrusi
verslininkė prisidėjo kuriant kelias
pradedančiąsias kompanijas, tarp kurių yra „Campalyst” ir „Geoger”. Dabartinė jos įmonė „CGTrader” turi didžiausią 3D modelių duomenų bazę
kūrėjams ir pusės milijono vartotojų
bendruomenę.

Ignas Rubežius, „MailerLite”: tarptautinė reklamos elektroniniu paštu
platforma šiuo metu pasaulyje aptarnauja 327 tūkst. verslo įmonių, 27 Vilniuje dirbantys darbuotojai klientus aptarnauja 7-iomis kalbomis. I.Rubežiaus
stilius – praktiškumas ir geras dizainas.

Justas Malinauskas, „Whatagraph”:
2015-aisiais sukūrė internetinį įrankį,
kuris automatiškai konvertuoja svetainių ir socialinių tinklų analitinius
duomenis į vizualiai įtraukiančius
pranešimus. Pernai bendrovės pajamos
augo 450 proc., bendrovė dirba su tokiais prekių ženklais kaip „Land Rover”, „Toshiba”, „Jaguar” ir „Pfizer”.

Antanas Bakšys, „SearchNode”:
įmonę 2012-aisiais įkūręs vos 16 metų,
dabar jis yra vienas iš perspektyviausių Lietuvos ir Baltijos šalių verslininkų. Jo įmonė specializuojasi paieškos technologijose, skirtose elektroninei komercijai. Šiuo metu bendrovė jau gauna šešiaženkles pajamas
ir dirba su 100 klientų 13-oje valstybių.

Daumantas Dvilinskas, „Transfer-

15 min.lt

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų rugpjūčio 16 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,10 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,62 €

Per pirmąjį šių metų pusmetį
pritraukti tiesioginių užsienio investicijų projektai per artimiausius metus žada sukurti daugiau kaip 2,5
tūkst. naujų darbo vietų. Darbo skelbimų tinklalapiai fiksuoja jau dabar
ūgtelėjusį tarptautinių bendrovių darbo pasiūlymų skaičių.
Užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje” per pirmąjį šių metų pusmetį pritraukė 18
tiesioginių užsienio investicijų projektų, kurie per trejus metus planuoja sukurti apie 2 530 naujų darbo vietų. Nors pernai per pirmąjį pusmetį

pritraukta vienu projektu daugiau
(19), planuojamų darbo vietų skaičius šiemet išaugo 37 proc. – pernai šis
rodiklis siekė 1 800 darbo vietų.
„Dideliu šuoliu to nepavadinsi, tačiau, vertinant bendrai, tarptautinės
kompanijos, ypač dėl naujai atėjusių
ar plečiančių veiklą Lietuvoje, šiemet paskelbė vidutiniškai 7 proc. daugiau darbo pasiūlymų nei pernai tuo
pačiu laikotarpiu”, – teigė bendrovės „CV-Online LT” rinkodaros vadovė Rita Karavaitienė.
BNS

Forumas „16+1“ vyks Lietuvoje
Žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius ir Kinijos žemės
ūkio viceministras Yu Xinrong pasirašė 2018–2020 m. bendradarbiavimo
veiksmų planą žemės ūkio srityje, apimantį visus svarbiausius žemės ūkio
sektoriaus klausimus.
„Esame įsitikinę, kad šis veiklos
planas dar labiau sustiprins mūsų ryšius dalijimosi informacija ir patirtimi žemės ūkio mokslo ir technologijų
srityse, augalininkystės, gyvulininkystės, maisto saugos, prekybos, žemės
ūkio mainų ir bendradarbiavimo daugiašalėse sistemose. Vienas svarbiausių momentų, kurį įtvirtina ir šiandien
pasirašytas veiksmų planas – tai galutinis Kinijos pritarimas Lietuvos
siekiui 2018 m. gegužės 25 d. surengti
13-ąjį Kinijos bei Vidurio ir Rytų Europos šalių aukšto lygio žemės ūkio ministrų forumą „16+1”,– teigia žemės
ūkio viceministras R. Taraškevičius.
Lietuvos siekį rengti forumą vienbalsiai patvirtino visos Vidurio ir
Rytų Europos šalys, yra didelė garbė
bei atsakomybė.
Rugpjūčio 24–26 d. Lietuvos žemės ūkio ministras Bronius Markauskas susitiks su Kinijos žemės

Kitąmet Lietuvoje vyks forumas „16+1“.
EUOBOR nuotr.
ūkio ministru 12-ajame Kinijos bei
Vidurio ir Rytų Europos šalių žemės
ūkio ministrų forume, kuris vyks Slovėnijoje.
Kinijos žemės ūkio viceministras, vertindamas vizitą Lietuvoje, akcentavo Lietuvos rūpestį aukšta žemės ūkio produktų kokybe, tiek Vyriausybės, tiek ūkininko lygmeniu.
Pasak jo, lietuviški žemės ūkio produktai laukiami Kinijos parduotuvėse,
o Lietuvos ir Kinijos bendradarbiavimas žemės ūkio srityje turi didelį potencialą.

Nesitiki, kad mažins pelno mokestį
Tik maža dalis JAV mokesčių, finansų ir verslo profesionalų tikisi,
kad šalies Prezidentas Donald Trump
sugebės iki 15 proc. sumažinti pelno
mokestį, teigiama paskelbtoje apklausoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 3
tūkst. respondentų.
D. Trump bei respublikonai siekia
sumažinti pelno mokestį nuo dabartinio 35 proc. tarifo iki 15-20 proc. Jie teigia, kad toks žingsnis paskatintų ekonomikos augimą bei šalies konkurencingumą.
Mažiau nei pusė apklausos dalyvių pelno mokesčio mažinimą įvardino kaip pagrindinę bei efektyviausią
ekonomikos skatinimo priemonę, tačiau beveik 40 proc. mano, kad dėl

įvairių priežasčių respublikonai mokestį sumažins tik iki 25 proc. 31 proc.
apklaustų profesionalų manė, kad pelno mokestis bus sumažintas iki 20
proc., ir tik 5,3 proc. pareiškė nuomonę, jog D. Trump pažadą ištesės bei pelno mokestį sumažins iki 15 proc.
Respublikonai anksčiau žadėjo iki
2017 m. pabaigos įgyvendinti mokesčių
reformą, kurią jie patys vadino „ambicingiausia reforma nuo Ronald Reagan laikų”.
Tačiau net 74 proc. apklaustųjų pareiškė didesnę ar mažesnę abejonę dėl
šio plano įgyvendinimo. 63 proc. mano,
kad Kongresui šiuo klausimu reikės
ieškoti kompromiso.
ELTA

Rekordinis didžiausių JAV bendrovių pelnas
Didžiausios JAV bendrovės antrą
iš eilės ketvirtį fiksuoja dviženklį pelno lygį – tai pirmas kartas nuo 2011
metų, rašo įtakingas verslo laikraštis
„The Wall Street Journal”.
Kaip patikslina leidinys, to pavyko
pasiekti dėl sumažintų išlaidų, nusilpusio JAV dolerio, taip pat dėl išaugusios
gyventojų perkamosios galios.
Laikraštis, remdamasis agentūros „Thomson Reuters” duomenimis,
pažymi, kad antrąjį šių metų ketvirtį
indekso „S&P 500” atstovų vidutinis
pelno rodiklis sieks 11 proc. Pirmąjį
metų ketvirtį šis rodiklis siekė 15 proc.

Be to, patikslinama, kad įmonių
pelnas auga, nors Baltiesiems rūmams
dėl politinių nesutarimų kol kas nepavyksta įgyvendinti pažadėtų priemonių, skirtų paskatinti verslą šalyje.
Išlaidų mažinimo programos, kurias inicijavo daugelis bendrovių pastaraisiais metais, jau pradeda duoti
rezultatų. Antrąjį šių metų ketvirtį
pardavimų apimtys vidutiniškai išaugo 5 proc., o nusilpęs JAV doleris sudarė korporacijoms geresnes sąlygas
pardavinėti savo prekes užsienyje.
ELTA

Lietuviškoji Amerika –
interaktyviame žemėlapyje
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Viskas iš morkų
Šį kartą – viskas iš morkų, bet …kitaip. Kitokia morkų sriuba
ir netradicinis morkų pyragas.
Trinta morkų sriuba
su kalendra
Lietuvių diena Youngstown, Ohio, 1916 m. lapkričio 1 d.
Atkelta iš 1 psl.
Tinklalapio „Gabalėliai Lietuvos”
šeimininkas Augustinas Žemaitis sako:
„Šis tinklalapis apie lietuvišką paveldą užsienyje gyvuoja jau penkerius
metus. Keliaudamas po pasaulį, – Ameriką, Australiją, Braziliją, Lenkiją ar
Ukrainą – visada iš anksto sužinau, kas
ten yra lietuviško, skiriu dalį laisvalaikio perskaityti tų vietų istorijoms,
pabendrauti su vietos lietuviais, visa
tai paskelbti ‘Gabalėliai Lietuvos’. Tačiau šiaurės rytų JAV svarbių ‘lietuviškų’ dalykų yra tiek, kad ten detaliam jų tyrinėjimui būtina skirti bent
kelias savaites. Labai džiugu, kad mūsų
ir tiek Lietuvos ambasados JAV, tiek
Vyriausybės kanceliarijos požiūris sutapo ir kad šių institucijų dėka galėsime lietuviškajai Amerikai parodyti
deramą dėmesį.”

Šiaurės rytų JAV – tikras
lietuvybės Eldoradas
Projektui „Tikslas: Amerika” pasirinktame regione – 10 šiaurės rytuose esančių valstijų – ne tik gausiausios, bet ir seniausios žymesnės lietuvių bendruomenės už Lietuvos (ir
LDK) ribų. Jos pradėjo rastis dar 1865
metais, dalis kaimų bei miestelių jau
tada tapo lietuviški. Iki pat šiol jie
„lietuviškų vietų” gausa nenusileidžia gerokai artimesnėms Lietuvai žemėms: Lenkijai, Baltarusijai. Nors išgirdus „Amerikos lietuvis” dažnam
pirmoji asociacija yra Čikaga, iš tikrųjų apie pusę visų Amerikos lietuvių
gyvena būtent šiaurės rytų JAV.
Paklausta, kodėl nusprendė prisidėti prie „Gabalėliai Lietuvos”, tinklalapio savanorė Aistė Žemaitienė pasakojo: „Pasaulyje beprotiškai populiarėja domėjimasis savo tautų paveldu.
Štai ir žydai, vokiečiai, lenkai masiškai
keliauja į Lietuvą ieškodami, ką čia sukūrė jų tautiečiai. Prieš keletą metų susivokiau, kad, nors lietuvių irgi emigravo per milijoną, apie lietuviškas vietas užsienyje žinau labai mažai. Savanoriaudama ‘Gabalėliai Lietuvos’ atradau, kad ir lietuviai svetur paliko
aibę įdomiausių vietų: statė didingus
pastatus, lietuviškus paminklus, jų
garbei užsienyje pavadintos gatvės.
‘Gabalėliai Lietuvos’ mėgina tai ištraukti į viešumą iš mokslinių traktatų ir senų laikraščių.”
Važiuodami per 10 valstijų „Ga-

SLA archyvo nuotr.

balėliai Lietuvos” tyrinėtojai užsibrėžę aplankyti ir į interaktyvų žemėlapį
sukelti gerokai per 100 įvairiausių su
Lietuva susijusių objektų – nuo bažnyčių iki šimtamečių lietuviškų kepyklų, nuo lietuviškai pavadinto ežero
iki Franko Zappos Vilniuje stovinčio
paminklo kopijos, nuo kapų, kur palaidoti išeivijos šviesuoliai, iki Jono
Meko įkurto kino teatro.

Gali išgelbėti paveldą
nuo sunykimo?
Pasak Augustino Žemaičio, „projektui nuolat talkina ir labai juo džiaugiasi patys Amerikos lietuviai. Todėl išgirsime ir niekur neskelbtų istorijų iš
tų pačių žmonių, kurie patys, jų tėvai
ar seneliai ir sukūrė lietuvišką paveldą Amerikoje”. Tarp projekto partnerių – organizacija Lietuvos vyčiai bei
pati JAV Lietuvių Bendruomenė (LB).
„Projektas yra labai svarbus mums,
vietos lietuviams, nes turime sukaupę
daug informacijos apie lietuvybės objektus, dalis kurių šiuo metu nyksta”, – rašė Sigita Šimkuvienė, JAV LB
Krašto valdybos (KV) pirmininkė.
Tai, kad lietuviškų vietų Amerikoje atradimas galėtų padėti išgelbėti
jas nuo sunykimo užmarštyje – dar viena slapta „Gabalėliai Lietuvos” autorių
viltis. „Norime, kad mūsų interaktyvus
žemėlapis paskatintų atrasti ir pasidžiaugti lietuviškąja Amerika, – sakė
Augustinas Žemaitis. – Kai kurios tų
vietų – tikrai įspūdingos. Jeigu jos
būtų arčiau, į jas, neabejoju, jau seniai
iš Lietuvos važiuotų pilni turistiniai
autobusai, kaip važiuoja prie LDK pilių Baltarusijoje. Tačiau lietuviai juk
keliauja vis daugiau, ir New Yorkas,
Washingtonas nebeatrodo taip toli kaip
anksčiau. O lietuviškas paveldas – ir
šiuose miestuose, ir visai šalia jų. Beje,
mūsų žemėlapis bus ne tik lietuviškai,
o ir angliškai. Jį galės suprasti ir lietuviškai nebekalbantys Amerikos lietuvių palikuonys, ir kiti amerikiečiai.
Juk domėtis mažumomis Amerikoje –
labai populiaru. Tiesa, deja, lietuviai
kol kas nėra tarp tų mažumų, kuriomis
amerikiečiai domisi labiausiai. Tačiau juk viskas galėtų pasikeisti, jei
būtų stengiamasi ir kryptingai dirbama...”
„Tikslas: Amerika” interaktyvus
žemėlapis turėtų būti baigtas lapkričio
mėnesį.
Bernardinai.lt

Reikės:
600 g (21 oz) morkų
1 raudonojo svogūno
1 pankolio
2 salierų stiebų
2 česnako skiltelių
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
pundelio kalendros lapelių (cilantro)
1/2 čili pipiro
1 šaukšto kalendros sėklų
1 šaukšto kmynų sėklų
jūros druskos
grietinės (pagal skonį)
Puode įkaitinti alyvuogių
aliejų, suberti stambiai pjaustytą
česnaką, kmynus, kalendros sėklas, pusę čili pipiro. Pakaitinti
vis pamaišant.
Supjaustyti morkas, pankolį, svogūną ir salierus. Suberti į
puodą ir maišant pavirti 3–5 minutes.
Užpilti daržoves verdančiu
vandeniu (kad jas apsemtų), įdėti
į puodą pundelį kalendros, įberti druskos pagal skonį. Virti, kol
suminkštės morkos.
Praaušintas daržoves sutrinti iki vientisos masės. Po truputį
į tyrę supilti daržovių nuovirą, išmaišyti.
Gautą tyrę pertrinti per sietelį, vėl supilti į puodą ir pašildyti.
Sriubą patiekti su grietine,
papuošti kalendros lapeliais.

Morkų pyragas
Reikės:
1 kg (2 sv) morkų
100 g (3,5 oz) atšaldyto sviesto
1 puodelio miltų
4 kiaušiniai
3 šaukštų cukraus
1 1/2 puodelio 35 proc. riebumo grietinėlės
1 apelsino nutarkuotos žievelės
1 apelsino sulčių
2–3 šaukštų šalto vandens
Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 180
C (350 F).
Morkas stambiai supjaustyti ir
virti garuose apie 30 min. Sutrinti,
įpilti apelsinų sulčių.
2/3 sviesto kapoti peiliu kartu su
miltais, kol gaunasi birūs smulkūs gumuliukai. Tuomet įpilti 2 šaukštus
šalto vandens ir užminkyti tešlą. Jei
produktai nenori sukibti, įpilti dar 1
šaukštą vandens.
Kepimo formą ištepti sviestu, sudėti tešlą, ją išlyginti. Tešlą subadyti šakute ir pusvalandžiui dėti į šaldytuvą.
Kiaušinius išplakti su cukrumi.
Nesustojant plakti po truputį pilti grietinėlę.
Morkų masę sumaišyti su kiaušinių-grietinėlės plakiniu, pridėti apelsino žievelės.
Kepimo formą ištraukti iš šaldytuvo, ant tešlos užpilti morkų masę, apdėlioti likusio sviesto gabaliukais.
Kepti įkaitintoje orkaitėje 35–40 minučių.
Skanaus!
Jūsų Indrė

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.
Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp kurių
generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganistane. Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV
atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje tapo
mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas Markulis...
Daug kitų žmonių, įvykių ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje, Prūsijoje, Lenkijos
Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500
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A†A
GERIMANTUI PENIKUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai
IRENAI, dukroms DAINAI, VIDAI ir SIGITAI, giminėms ir artimiesiems.
Donatas ir Indrė Tijūnėliai

Po ilgos ir sunkios ligos mielam kolegai
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Mūsų mylimas brolis ir dėdė

A†A
ALGIRDAS ČEPĖNAS
mirė š. m. rugpjūčio 14 d.
Gimė Lietuvoje 1923 m. balandžio 23 d.
Liūdesyje liko: brolis Vytautas ir brolienė Aldona, jų vaikai
Gintaras, Nijolė, Dalia bei Rima ir jų šeimos.
Lietuvoje liko brolis Povilas ir Elena, jų vaikai Kęstutis ir Vytautas su šeimomis, brolis kun. Juozas ir daug kitų artimų giminių.
Liūdinti šeima

A†A
EDVARDUI SKIOČIUI
iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo mylimai dukrai VIDAI, sūnui RIMUI, jį kantriai
prižiūrėjusiai žmonai RITAI, sūnui DARIUI, sūnui DAINIUI, jų šeimoms bei kitiems artimiesiems, draugams
ir giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.
Kartu liūdime netekę mielo ir brangaus kolegos.
Pabaltijo universiteto Hamburg/Pinneberg
1946–1949 m. studentės ir studentai

A†A
ALGIRDUI ČERNIUI
mirus, jo žmonai RASAI, sūnui TOMUI, dukrai
GAILEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Amerikos lietuvių Beverly Shores, Indiana, klubas
Chirurgai

A†A
ELENA DECKYS, M.D.
mirė 2017 m. rugpjūčio 13 d.
Gimė Lietuvoje, Meldučiuose, Juozo Šukio ir Agotos Mikolajūnaitės-Šukienės šeimoje. Buvo septintoji aštuonerių vaikų šeimoje.
Jos broliai Juozas, Antanas, Balys, Jonas ir Kazys bei seserys Ona
ir Zosė jau mirę.
Nuliūdę liko sūnus Algis su žmona Terri ir anūkė Nicoletta.
1944 m. Elena kartu su broliu Kaziu paliko Lietuvą. 1949 m. Vokietijoje ji ištekėjo už Evaldo Deckio. Abu – Elena ir Evaldas – 1950
m. baigė medicinos mokslus Miuncheno Ludwig Maximilian
universitete. Jų išvykimu į Ameriką pasirūpino dr. McPhedran ir
jo žmona, vadovavę Quaker bibliotekai, kurioje pokario metais
dirbo Elena. Pastaruoju gyvenimo laikotarpiu artimas Elenos draugas buvo a. a. dr. W. David Steed.
Elena stažavosi ir atliko praktiką iš psichiatrijos Wilmington,
Delaware bei Philadelphijos apylinkių ligoninėse. Ji įsigijo medikės
licenciją dirbti keliose valstijose. Elena buvo įvairių Illinojaus valstijos ligoninių gydytoja ir Northwestern medicinos mokyklos profesorė.
Ji gerai žaidė tenisą ir apkeliavo nemažai pasaulio.
Atsisveikinimas su velione vyks rugpjūčio 19 d., šeštadienį, nuo
10 val. r. iki 11 val. r. Lack and Sons laidojimo namuose, 9236 S.
Roberts Road, Hickory Hills, IL. Velionė bus palaidota Lietuvių
tautinėse kapinėse, Justice, IL.

akiŲ ligos

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Lack and Sons, tel. 708-430-5700

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

Tel. 331-221-9004

DantŲ gyDytojai

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

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

SUBSCRIBE
Receive
BOTH!
ONE YEAR
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES
LITHUANIAN
HERITAGE

6 ISSUES

$45 mailed
$30 internet
only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

My Paper – My Friend
My link to LITHUANIA!
www.draugas.org/news

Praradus motiną, seserį, močiutę

A†A
IRENĄ DALIĄ GRIEŽĄ
JONYNIENĘ
lieka neužpildoma tuštuma. Irenos dukrai, GRAŽINAI TREINYTEI WADE, jos vyrui DOUGLAS, Irenos
broliui ALGIMANTUI GRIEŽEI ir jo žmonai MARIJAI,
anūkėms STEPHANIE SERRANO bei AMANDA SENA
ir jos vyrui ANDREW, siunčiame nuoširdžią užuojautą.
Giedra Jonynaitė Troncone
Dalia Jonynaitė
Vaidotas Jonynas

LITHUANIAN
HERITAGE
MAGAZINE IN ENGLISH
A supplement mailed separately

Skaitykite
,,Draugą” greičiau! www.draugas.org
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Gegužinė – ypatinga

APLINK MUS
IR

■ Maloniai kviečiame visus dalyvauti Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, ir baigsis
rugsėjo 10 d. Savaitės dienomis šv. Mišios
bus aukojamos 11 val. r., kiekvieną dieną
bus speciali intencija. Į atlaidus atvyksta J.
E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
Rugsėjo 10 d. – iškilminga procesija, šv. Mišios ir jubiliejinis, 90-asis, parapijos pokylis. Pasižymėkite šią datą savo kalendoriuose!

■ Lietuvių atletų klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks rugsėjo 16 ir 17 d., šeštadienį ir sekmadienį. Bus
skanaus maisto, linksmų dainų ir šokių, vyks
loterijos. Programoje dalyvaus DJ Rimantas
Samis, ,,Tryptinis” bei Maironio lituanistinės
mokyklos šokėjai. Šventę ruošia NY Atletų klubas, o sekmadienio – Apreiškimo parapija. Visi
maloniai laukiami. Bažnyčios adresas: 259
North 5th Street, Brooklyn, NY 11211. Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211.

■ Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA)
130-ųjų įkūrimo metinių šventė vyks rugsėjo 15 d., penktadienį, 6 val. v. SLA patalpose, 307 W. 30 th Street, New York, NY
10001. Skanūs užkandžiai, gardus vynas ir
gera muzika iš praeities. Pasiteirauti ir vietas užsisakyti tel. 212-563-2210 arba el.
paštu: laasla307@gmail.com

■ Pal. J. Matulaičio misija, Švč. M. Marijos Gimimo parapija ir ,,First Way Travel” rugsėjo 23–24 dienomis organizuoja piligriminę kelionę autobusu į Williamstone, KY, kur
pastatytas natūralaus dydžio Nojaus laivas.
Taip pat apsilankysime Petersburg, KY įkurtame Sutvėrimo muziejuje. Daugiau informacijos suteiks Irena tel. 708-691-9674 ir
Audra tel.773-860-7547.

Kęstutis Sušinskas, gyvenantis Lemont, IL, dar metams
pratęsė „Draugo” garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį.

DRAUGAS

Š

Beverly Shores atstovė Matrona Malik, Lietuvių klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė ir
Jonas Platakis pravedė varžytines. Jas laimėjo šaulys Vidmantas Stankus.
Audronės Kižytės nuotraukos
iemet gegužinė ,,Lituanicos” parke buvo ypatinga: atidengtas paminklinis akmuo, įvardijantis ,,Lituanica” parką. Projektą padėjo sukurti fotografas Viktoras Jurkšaitis:
akmens forma turėjo bent šiek tiek priminti Lietuvos kontūrus, o ,,Lituanica”
užrašas būti panašus kaip ant S. Dariaus ir Girėno lėktuvo… Kaip tai pavyko įgyvendinti, spręskite patys.
Projekto įgyvendinimui buvo panaudota Lietuvių Fondo parama, pelnas, gautas per ,,Kugeline”, Beverly
Shores vasaros festivalio metu uždirbtos lėšos. Taip pat prekiavome
,,Bake for Me” skanumynais – ačiū Danai ir Juozui Kapačinskams už šią dovaną. Ačiū ir privatiems aukotojams,
o jų buvo 15. Visiems bus išsiųsti padėkos laiškai su ,,Lituanica Park” nuotrauka.
Štai tuo ir skyrėsi šių metų gegužinė nuo ankstesnių. O ją vainikavo
smagi nuotaika ir nuostabiai puikus
oras!

Gegužinėje grojo ir dainavo Algimantas ir Ligita Barniškiai. Puikiai
gamtoje nuskambėjo ir Vilijos Kerelytės atliekamos dainos.
Šiemet kaip niekad susirinko daug
žmonių, niekada neragavusių cepelinų!
Vieniems labai patiko ir sakė bandysią
patys išsivirti, o kiti paragavo ir jiems
gana – kitą kartą norėtų kugelio. Ačiū
visoms šeimininkėms, kurios paruošė
įvairiausių mišrainių ir iškepė gardžių
pyragų.
Buvo galimybė išbandyti laimę
loterijoje, kuri šiemet buvo gausi ir turtinga – dėkojame visiems prisidėjusiems. Taip pat vyko varžytinės: buvo
galima laimėti 4 bilietus į White Socks
rungtynes ir 100 dol. vertės kortelę į
restoraną. Varžytines laimėjo šauliai.
Gautos lėšos bus skirtos ,,Lituanica”
parko tvarkymui.
Rūta Sidabrienė
Beverly Shores Amerikos lietuvių
klubo pirmininkė

Susipažinome su naujuoju konsulu (iš k.): LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas
Bekešius, Viva Bartkutė, Rasa Sutkutė ir Danguolė Bartkuvienė.

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETuVNINKAS

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

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

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

Iš k.: Heidi Nordbrock, Rima Krutulis, Rita Sekmakas, Juozas Kižys ir Auksuolė Kišonaitė.

