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Čikagos mamyčių šventė:
ne tik gauti, bet
patiems duoti

P

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
asilinksminti, pasidžiaugti artėjančiomis Kalėdomis, o kartu ir gerą darbą padaryti. Su tokiu tikslu aktyvios organizacijos Chicago
Mothers Foundation moterys jau penktus metus
iš eilės pakvietė Čikagoje gyvenančias mamas su
savo vaikučiais į Pasaulio lietuvių centrą Lemonte. Šio gražaus pasilinksminimo metu surinkti
pinigai bus skirti Lietuvoje onkologinėmis ligomis
sergantiems vaikams.
,,Mūsų vaikai turi žinoti, kad kiekvienas
turi ne tik sau gauti, bet ir pats kitiems kažką gero
duoti”, – sakė Chicago Mothers Foundation organizacijos vadovė Edita Zasimauskaitė.

Connecticute koncertuos kylanti
žvaigždutė iš Čikagos
– 12 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Su Kalėdų seneliu (Hansas Paulauskas) iš k.: Austė Silionokas, Edita Zasimauskaitė, Inga Zonienė, Vilma Tamkus ir Rūta Pažemeckienė.

Kita ,,Tikslas – Amerika” stotelė:
Šiaurės rytai – 4 psl.

Agnei Giedraitytei labiausiai patinka dainuoti klasikinio, brodvėjaus ir džiazo muzikos stiliaus kūrinius.

K

SIMONA MINNS

Mados skrynioje – balta vestuvinė
pasaka – 6 psl.

ylanti klasikinės muzikos žvaigždutė, šešiolikametė Agnė Giedraitytė iš Čikagos, gruodžio 17 dieną, sekmadienį, turės garbės pasirodyti „Italian Christmas Concert in Town Plot”
koncerte su žymiu italų tenoru Micheal Castaldo
koncertas vyks „Our Lady of Mount Carmel” bažnyčioje, Waterbury mieste, Connecticuto valstijoje. Koncerto pelnas skiriamas šios bažnyčios reikmėms.
Koncerte skambės tenoro M. Castaldo kūriniai

Lietuviški renginiai Agnei Giedraitytei primena, ką iš tiesų reiškia
būti lietuviu ar lietuve. A. Giedraitytės asmeninio albumo nuotr.

iš jo albumo „Extravergine: Christmas in the Mediterranean”, solistams pritars styginių instrumentų kvartetas. Su šiuo dainininku Agnė pasirodys jau trečią kartą.
Pradėjusi mokytis muzikos anksti, Agnė jau dabar gali didžiuotis keletu apdovanojimų, dviem soliniais albumais ir koncertinių pasirodymų gausa
Amerikoje ir Europoje. Jaunai muzikei yra tekę
pasirodyti NBC televizijoje ir garsiojoje „Carnegie
Hall” salėje New Yorke. Agnė didžiuojasi būdama
lietuvė ir mielai dalijasi savo mintimis su „Draugo” skaitytojais.
– 5 psl.

Gamta tarė moteriai: jeigu gali, būki nuostabi, jeigu nori – išmintinga, tačiau protinga tu be
išlygų privalai būti – Pierre de Beaumarchais
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Apie Rusijos bandymus kištis į JAV prezidento rinkimus prirašyta tiek daug įvairiausių straipsnių,
kad sunku susigaudyti, kas, kaip, kodėl! Ir vis dėlto mums reikėtų žinoti, kokie tikrieji Kremliaus
tikslai bei darbo metodai įtakojant užsienio valstybes. Juolab kad daugėja pranešimų: Rusijos įtakos agentai bandė pasinaudoti tiek Didžiosios Britanijos, tiek Ispanijos vidaus problemomis dėl
„Brexit” ir katalonų nepriklausomybės referendumo.

S

Tikrieji Rusijos
žvalgybos taikiniai
GINTARAS VISOCKAS

uvokti Rusijos žvalgybos veiklos subtilybes šį
sykį padės buvęs JAV Hudsono Institute Washington, DC, analitikas, nūnai – Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas Marius Laurinavičius, jau senokai profesionaliai analizuojantis Amerikos stipriąsias ir silpnąsias puses.
Pasak analitiko Mariaus Laurinavičiaus, absoliučiai aišku, kad Rusija bandė įtakoti JAV prezidento
rinkimų 2016-aisiais rezultatus. Bet tai nereiškia, kad
pats Donald Trump kaip nors asmeniškai supančiotas Rusijos. Šiuo metu specialistai surinkę žinių
tik apie įvairiausio pobūdžio įtaką D. Trump rinkimų kampaniją organizavusiems žmonėms. Tiksliau tariant – D. Trump aplinkai. Be to, šią sudėtingą temą narpliojantys specialieji tyrėjai neturi įrodmų, kad D. Trump aplinka būtų sąmoningai bendradarbiavusi su Rusija.
Politikos analitikas M. Laurinavičius skeptiškai
žiūri į pranešimus, girdi, Rusija turi tokio lygio kaip
D. Trump politikus kompromituojančios medžiagos.
Rusija organizuoja kiek kitokį – sudėtingesnį, painesnį – žaidimą. Maskvos slaptosios tarnybos nusitaikiusios ne į konkretų asmenį, pavyzdžiui, JAV prezidentą, o į jo patarėjus, sekretorius, pagalbininkus.
Štai per juos Rusijos žvalgybos stengiasi įtakoti pirmuosius valstybės asmenis. Bet ne atvirkščiai. Tai
– vadinamoji kreptokratinė įtaka, įskaitant ir pinigus, ir verslo ryšius. Beje, įtartinų asmenų D. Trump
aplinkoje – labai daug. Štai tokiomis sąlygomis Rusijos užsienio žvalgybai nėra sunku drumsti vandenį.
Ir vis dėlto tai nereiškia, kad įtartinais verslo ryšiais susipainiojusiųjų asmenų nebuvo Hillary Clinton rinkimų kampaniją organizavusiųjų gretose.
Analizuojant Kremliaus taktiką ir strategiją nereikia daryti klaidos, esą Kremlius vadovaujasi ideologiniais įsitikinimais. Sakykim, kairiuosius mėgsta, todėl jiems nekenkia, o štai dešiniųjų nekenčia,
taigi juos stengiasi kuo skaudžiau sukompromituoti. Rusijai nusispjauti į politinius įsitikinimus.
Maskva pasiruošusi pasitelkti į pagalbą visus, kurie
gali jai padėt silpninti ir kompromituoti Ameriką.
Ta garsiąja britų žvalgybininko ataskaita, kurioje esama neva D. Trump kompromituojančios medžiagos, – negalima aklai tikėti. Joje rasite ir tikrų,
pasitvirtinančių faktų. Bet joje – ir daug specialiai
Rusijos pakištos dezinformacijos, faktų, kurių neįmanoma patvirtinti.
Ar Amerikos slaptosios tarnybos rimtai priešinasi Rusijos įtakai? Analitikas M. Laurinavičius išskiria du periodus – iki 2016-ųjų JAV prezidento rinkimų, ir po to, kai buvo išrinktas D. Trump. Taigi JAV
slaptosios tarnybos, įskaitant ir CŽV, ir FTB, ir visas kitas oranizacijas, šiandien labai rimtai tiria,
kaip Rusijai pavyko pasiekti „puikių rezultatų”. Da-
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bar JAV žvalgybos nusiteikusios išsiaiškinti absoliučiai visas aplinkybes, kad panašių įvykių Washingtonas išvengtų ateityje. Jos dabar pasiraitojusios
rankoves ryžtingai. JAV žvalgyba linkusi eiti iki galo
– nori žinoti viską.
Iki D. Trump išrinkimo ji, be abejo, matė, kaip
Rusijos įtakos agentai nerimsta. Bet ryžto užkirsti kelią tokiai veiklai neturėjo. JAV prezidentas Barack
Obama neleido slaptosioms tarnyboms kardinaliai
imtis šios temos. Koją B. Obama pakišo politinis naivumas. Jis klaidingai vylėsi, kad Rusija labai silpna
ir negalinti rimtai pakenkti. Žinoma, taip svarstyti
buvo didelė klaida. Be abejo, Rusija silpna. Tačiau ji
sugeba sutelkti visas jėgas į vieną kumštį ir pasiekia
stulbinančių, neįtikėtinų pergalių. Rusijos žvalgybos
veikia labai sumaniai. Kiek kitais metodais, nei Sovietų Sąjungos laikais, bet svarbiausia, kad tie metodai atneša Kremliui daug pelno ir dividendų. Bent
jau taip įsitikinęs Vladimiras Putinas. Tad anksčiau
CŽV ir FTB vadovai net ir norėję nebūtų galėję nuversti didelių kalnų. Jie nesulaukė politinio pritarimo Baltuosiuose rūmuose.
Tiesa, nereikia pulti ir į kitą kraštutinumą – klaidinga Rusiją ir pervertinti. Jei tvirtinsime, kad Rusija surežisavo „Brexit” ir referendumą dėl katalonų atsiskyrimo, – sakysime netiesą. „Brexit” ir kataloniškąjį referendumą išprovokavo vidinės britų
ir ispanų bėdos. Rusija šiomis aplinkybėmis tik
pasinaudojo. Bet pasinaudojo taip sumaniai, kad galbūt kažkas ir nuoširdžiai mato „Kremliaus ranką”.
Politikos analitikas M. Laurinavičius neneigia
įžvalgų, kad JAV įtaka pasaulyje sumenko. Bet jis taip

DRAUGAS
pat įsitikinęs, kad JAV – vis dar
vienintelė pasaulio supervalstybė, kuriai niekas negalįs prilygti.
Ir dar negreit išauš diena, kada
JAV tikrai galėtų prarasti lyderės
titulą. Beje, tokia diena galbūt niekad ir neišauš. Įspūdis apie besileidžiančią JAV galybę galbūt susidaręs dėl didėjančios Kinijos galybės, dėl Rusijos, Šiaurės Korėjos
agresyvumo, dėl Baltųjų rūmų
administracijos raginimų Europos Sąjungai (ES) imtis didesnio nei iki šiol politinio vaidmens.
Tačiau Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas mano, kad nelaimės atveju
JAV ryžtingai gins Baltijos šalis. Politikos analitikas
M. Laurinavičius nemato jokių požymių, kad oficialusis Washingtonas žiūrėtų į Lietuvos, Latvijos ir
Estijos gynybą „pro pirštus”. Jo manymu, šiandieninis periodas ypač parankus Baltijos šalims, nes oficialiojo Washingtono nusiteikimas neatiduoti Rytų Europos Rusijos įtakai, – nuoširdus, milžiniškas.
Nereikėtų baimintis, kad JAV, ragindamos Briuselį ir Strasbūrą skirti daugiau dėmesio ES karinėms
reikmėms, esą nori nusimesti Europos gynybos
naštos. Taip nėra. Tiesiog D. Trump trokšta, kad pati
Europa labiau rūpintųsi savo karine galia. Ir tuo pačiu Amerikai padėtų globoti Europą.
Briuselis su Strasbūru tarsi pasiruošę skirti daugiau lėšų karinėms reikmėms. Tačiau gražūs ketinimai – viena, o reali gynyba – kur kas sudėtingesnė veikla. Dar nežinia, ar ES darbais, o ne žodžiais
pasiruošusi į savo rankas perimti gynybos reikalus.
Tiesiog pagyvensime ir pamatysime.
Bet požymių, kad JAV ir ES susipyktų dėl karinės
naštos pasiskirstymo, kad JAV nerūpėtų Rytų Europos ateitis, – nėra. Išskirtinį interviu davęs politikos
analitikas M. Laurinavičius įsitikinęs, kad, lyginant
su tuo, kas buvo iki Krymo okupacijos, mūsų saugumas šiandien sustiprintas keleriopai. Konkrečiau
kalbant, Lietuvos ir JAV santykiai dabar kaip niekad
geri, ypatingai geri.

Šauliai apsilankė LR generaliniame konsulate

Susitikime su gen. konsulu M. Bekešiumi dalyvavo (iš k.): jūrų šaulių kuopos ,,Baltija” vadė Regina Butkus, Vytauto Didžiojo rinktinės vadas Linas Marganavičius, jūrų šaulių kuopos ,,Baltija” narys Jonas Platakis, LŠSI vadas
Julius R. Butkus, Vytauto Didžiojo rinktinės narė, LŠSI moterų vadė ir Centro valdybos (CV) narė Dalė Blekienė,
gen. Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius, jūrų šaulių kuopos ,,Baltija” narė, LŠSI
atstovė spaudai ir CV narė Irena Šalaviejienė.

L

ietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vadas
Julius Rūtenis Butkus ir šaulių atstovai susitiko su LR generaliniu konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi.
Susitikimo metu abi pusės turėjo klausimų.
Gen. konsulas domėjosi, kaip LŠSI veikia, kokia
jos struktūra, ar palaikomi ryšiai su Lietuvos šaulių sąjunga. Vytauto Didžiojo rinktinės vadas Linas Marganavičius pristatė LŠSI struktūrą, supažindino su už Čikagos ribų veikiančiais šaulių

daliniais. Kalbėtasi apie LŠSI viziją, tikslus ir siekius bei numatomus renginius, skirtus Lietuvos
valstybingumo atkūrimo 100-mečiui paminėti.
Pažymėta svarba palaikyti glaudžius ryšius su kitomis lietuviškomis organizacijomis. Šauliai dėkoja gen. konsului už susitikimą ir pasidalinimą
mintimis. Bendros jėgos ir tikslai tegu jungia mus
visus dirbti ,,vardan tos Lietuvos”.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00
Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)
Į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $115.00
TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00
Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą ir kitas šalis oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00, paprastu paštu – metams $70.00
Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Administracija –
skelbimai@draugas.org., administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė,
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

LŠSI CV info ir nuotr.

Vyriausioji redaktorė –
Ramunė Lapas
vyr.redaktore@gmail.com
Redaktorė –
Virginija Petrauskienė
Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys
Korektorė –
Dalia Sokienė
Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome.
Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai
sutampa su redakcijos nuomone.
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rtėjant Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 1918 m. vasario 16-ąją
šimtmečiui, vis dažniau į viešumą
iškyla ir Prezidento Antano Smetonos
vardas. 2019-ųjų balandžio 4 d. sukanka
100 metų, kai A. Smetona buvo išrinktas
pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
Prezidentu. Neseniai Seime vykusioje
konferencijoje „Ko reikia, kad išliktume
dar šimtą metų?” pranešimą skaitęs humanitarinių mokslų daktaras, poetas,
publicistas Vytautas Rubavičius pareiškė, kad JAV žuvusio ir ten palaidoto pirmojo nepriklausomos Lietuvos prezidento Antano Smetonos palaikai turi
būti perlaidoti gimtinėje. Anot jo, pirmiausia apie tai
valstybės vardu turi pareikšti Seimas, ko iki šiol nėra
padaryta, ir tik tada galima pradėti derybas su Prezidento artimaisiais, kurie iki pat šių dienų priešinasi
jo palaikų perkėlimui į Lietuvą. Jis pridūrė, kad „kol
nėra sprendimo, kalbos ir derybos su palikuonimis
tik pridengia dalies politinio ir ne tik politinio elito
nenorą, kad A. Smetona sugrįžtų Lietuvon”, – sakė
jis, paraginęs, kad ir Vilniuje būtų pastatytas paminklas A. Smetonai bei perleisti jo raštai.
Pranešime apie smetoninę lietuvybę V. Rubavičius teigė, kad lietuvybė, iš kurios kylame ir kuriai
įsipareigojame kaip lietuviai, didžia dalimi yra paveikta, kelta, stiprinta ir ugdyta A. Smetonos. „Todėl
iki šiol mūsų kultūrinėje, istorinėje atmintyje iškilo smetoninės Lietuvos įvaizdis, veiksmingai palaikęs valstybingumo jauseną ir kėlęs nacionalinio išsivadavimo proveržiui”, – sakė jis, apgailestaudamas,
kad Smetonos atliktas didelis lietuvybės įtvirtinimo
bei modernios valstybės kūrimo darbas ir jo vaidmuo
mūsų kultūrinėje, istorinėje atmintyje yra „nuvertintas, sumenkintas ir net pašiepiamas”. „Sovietų Prezidento Antano Smetonos skulptūra prie Istorinės PreAutorės nuotr.
okupantų įniršis buvo suprantamas – iš visų Baltijos zidentūros Kaune.
šalių prezidentų tik jo vieno nepavyko įkalinti ir priversti savo parašu patvirtinti okupacinį ‘išsivadavi- – kalbėjo parlamentaras.
mą’. Suprantamas ir lenkų kultūriniame bei politiGreičiausiai bus perleista ir 1964 m. Amerikoje
niame mentalitete įsitvirtinęs neigiamas požiūris į išleista asmeninio Prezidento sekretoriaus AlekA. Smetoną – jis buvo pats nuosekliausias lietuvybės sandro Merkelio knyga apie A. Smetoną.
tvirtinimo ir naujos valstybės kūrimo ideologas ir
praktikas”. Atsiskyrimas nuo lenkybės ir priešiniBet...
masis jai, anot V. Rubavičiaus, yra svarbiausias modernios lietuvybės kilties bruožas.
Deja, Antano Smetonos autoriteto menkinimu
yra suinteresuoti ne tik svetimi, kuriems svarbu, kad
Tai ne pirmas raginimas
mes neturėtume didvyrių ir istorijos, kuria galėtume didžiuotis. Šio Prezidento vardas yra menkinaŠis raginimas grąžinti Lietuvai Antaną Smeto- mas, – gal teisingiau būtų sakyti – nepripažįstami
ną nebuvo pirmas. Jau prieš kelerius metus apie tai nuopelnai, – ir savų. Štai politologas Saulius Spurbuvo užsiminusi grupė visuomenininkų, politikų, ga „Lietuvos žiniose” yra stipriai suabejojęs net pavalstybės institucijų atstovų. Ir buvo imtasi žygių minklu Antanui Smetonai Vilniuje. Išdėstęs keletą
kreiptis į A. Smetonos artimuosius bei išgirstas šei- minčių apie Smetonos patriotiškumą ir kitus girtimos neigiamas atsakymas. Artimieji nori, kad pirma- nus dalykus, jis didesnį dėmesį sutelkė į „prieš”. „Kas
sis Prezidentas ilsėtųsi greta savųjų JAV. Baiminta- buvo A. Smetona? Save įsimylėjęs autokratas, užsi ir to, kad perlaidojus A. Smetoną gimtinėje jo amžinoji ramybė gali būti drumsčiama.
A. Smetonos, kilusio iš Ukmergės krašto, atminimo įamžinimu yra susirūpinusi ir Ukmergės rajono
valdžia. Ir ji Seimo prašo 2019-uosius, kuomet bus minima ir 145-oji A. Smetonos gimimo sukaktis, paskelbti
A. Smetonos metais. Ukmergės rajono taryba teigė, jog
tai suteiktų progos pasigilinti į šią asmenybę, įvertinti
jos nuopelnus Lietuvai. Ukmergiškiai skelbia, kad rengiasi Prezidentui tėviškėje pastatyti paminklą, kurį jau
kuria skulptorius Antanas Žukauskas.
Pareiškimą apie Prezidento palaikų perkėlimą į
Lietuvą paskelbė taip pat Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisija.
Prezidento A. Smetonos gimtinėje Ukmergėje jo
vardu jau yra pavadinta viena gimnazijų, A. Smetonos vardą rengiamasi suteikti ir Ukmergės rajono
Taujėnų gimnazijai, prezidento A. Smetonos vardu
pavadintas kelias, vedantis nuo greitkelio VilniusPanevėžys iki jo tėviškės Užugirių. Prezidentui prieš
karą žmonių suaukotomis lėšomis padovanotame
ūkyje įrengta jo gyvenimą atspindinti ekspozicija,
švenčiamos Antaninės (prezidento vardadienis) ir
Smetoninės (gimtadienis). Iš Ukmergės krašto kilę aktoriai, remiami savivaldybės biudžeto lėšomis, kuria
spektaklį apie prezidentą A. Smetoną.
Parlamentaras istorikas Arvydas Anušauskas
„Lietuvos žinioms” teigė manantis, jog yra didelė tikimybė, kad Seimas, nepaisydamas kontroversiško
A. Smetonos asmenybės vertinimo, 2019-uosius paskelbs Prezidento A. Smetonos metais. „Nesu proginių metų skelbimo entuziastas, tačiau paskelbti
2019-uosius prezidento A. Smetonos metais būtų
naudinga edukacijos tikslais. Jie primintų mūsų tautos istoriją, kurią nemažai žmonių jau yra primiršę”,

Lietuvos jubiliejus ir
Prezidentas A. Smetona
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grobęs valdžią perversmo būdu. Kabinetinis diktatorius, kurio visas ryžtas
ir visos galios akimirksniu išblėso kilus grėsmei. Prieštaringai vertinamas
politikas, kurio paminklas skaldytų
visuomenę... Žmonių vargams A. Smetona buvo aklas ir kurčias...”
Iš šio pareiškimo matyti, kad šis
rašto žmogus, kaip ir kiti, besidalijantys tokia nuomone, savaip interpretuoja faktus arba nenori kai kurių faktų matyti. Žemėje šventieji nevaikšto, šventumo negalima tikėtis ir iš Prezidento A. Smetonos, bet, pvz.,
sakyti, kad jo „visos galios akimirksniu išblėso kilus
grėsmei”, yra neatsakinga. Lietuvos spaudoje daug
kartų įvairiomis progomis buvo kalbėta ir rašyta apie
paskutinį Vyriausybės posėdį, kuris aiškiai parodo, kad Prezidentas buvo už pasipriešinimą okupantams. Jo bėda tik ta, kad šį kartą jis pasielgė
ne kaip diktatorius, o kaip demokratas – paklausė kitų nuomonės ir į ją atsižvelgė – o dauguma Vyriausybės ministrų pasisakė prieš pasipriešinimą ultimatumą paskelbusiai Sovietinei Rusijai. Ir jis pasitraukė...
Su panieka visokie „troliai” internete, kuriuos
samdo Kremlius, Smetonos vardo paminėjimą palydi pasityčiojimu, kaip Smetona brido per upelį, norėdamas kirsti Lietuvos sieną ties Kybartais. Nors čia
nėra nieko juokinga – pasienio tarnyba jau buvo parsidavusi sovietams, o Prezidentas nenorėjo būti kankinimu priverstas padėti parašą po Lietuvos okupacijos dokumentu, kaip padarė kitų Baltijos valstybių
prezidentai (nors ir taip gyvybės sau neišgelbėjo). Ir
tik iš principo nenorintys to suprasti gali tvirtinti kitaip arba net iš to juoktis.
S. Spurga netgi išdrįsta reziumuoti: „Per 14 valdymo metų autokratas daugeliui įgriso, visuomenėje tvyrojo gana slogi atmosfera, ir tai, žinoma, sudarė
prielaidas valstybei žlugti”, – nors tik prieš kelias pastraipas buvo rašęs, kad anuometinė Lietuva iš pelenų pakilo kur kas greičiau negu dabartinė.
Šis ir kiti panašiai galvojantys nepripažįsta,
kad ir 1926 m. karinis perversmas buvo geresnė blogybė, tuo momentu išgelbėjusi Lietuvą nuo bolševikinės invazijos ir leidusi lietuviams keliolika metų
dar pagyventi laisvėje. Taigi Lietuva tuo klausimu (ir
ne tik tuo) vis dar yra labai susiskaldžiusi, ir A. Smetonos artimieji iš dalies yra teisūs, bijodami nepagarbos Prezidento atminimui, jeigu jo palaikai būtų
perkelti į Lietuvą.
Į tėviškę grįžo Prezidento Kazio Griniaus, prel.
Mykolo Krupavičiaus, Lietuvos kariuomenės vado generolo Stasio Raštikio, 1941 m. Lietuvos laikinosios
vyriausybės vadovo Juozo Brazaičio ir kt. veikėjų palaikai. Kada nors grįš ir Prezidento A. Smetonos, bet
tam turi subręsti pati Lietuvos visuomenė.
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RY T YS

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

„Tikslas – Amerika” stotelės – Šiaurės Rytų valstijose
Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Bendradarbiaudami su „Tikslas –
Amerika” projekto autoriais, „Draugo” ketvirtadienio „Rytys” puslapyje tęsiame informacinį straipsnių
ciklą apie projekto metu JAV Rytų
pakrantėje aplankytas vietas. Pradžia – 2017 metų lapkričio 16 dienos „Drauge” (Vol. CVlII, Nr. 133).

AUGUSTINAS ŽEMAITIS
Trijose šiaurrytinėse JAV valstijose – Maine, New Hampshire ir Vermonte – lietuvių kilmės žmonių – tik apie 14 tūkstančių. Tačiau tarp tenykščių rudenėjančių miškų radome vienas spalvingiausių lietuviškų vietų.
isų pirma – prestižinis Kennebunkporto kurortas Maine valstijoje – lietuviškas centras, kurio liežuvis neapsiverčia vadinti tiesiog
vienuolynu. Jame ir lietuviškas parkas,
ir lietuviški paminklai, ir lietuviški
svečių namai (viskas greta miestelio
centro, paplūdimio)...
Paskui – New Hampshire valstija,
kur palaidotas pasaulio bokso čempionas lietuvis Juozas Žukauskas
(Sharkey), o Nashua mieste vieno lietuvio palikimo dėka ryšiai su Lietuva
glaudesni, nei galėtum tikėtis.
Ir galiausiai „Neringa” Vermonte
– viena didžiausių lietuviškų stovyklų
Amerikoje.

V

Lietuvą žuvusiems ir tyliai kalbėjosi
apie mūsų šalį. Kas gal pirmąkart išgirs jos vardą, kas gal pirmąkart sužinos apie Lietuvos okupaciją, jai grasančias bėdas, – ir atminties kertelėje
tai išliks. Svečių namų registratūroje
daug lankstinukų, angliškai aiškinančių, kas, kaip ir kodėl pastatyta parke.
Svarbiausia, kad kompleksas, rodos, išsilaiko iš savo pajamų: kainos ten
– „komercinės”, vertos JAV kurorto.
Nors daug darbuotojų pasamdyta iš
Lietuvos (vienas sutiktas vaikinas – per
„Work and Travel” studentų programą,
pora moterų – dešimtmečius vasaromis
ten atvažiuoja), yra ir ne Amerikos lietuvių, įskaitant vadovą. Dėl to svečių
namų išlikimas nepriklauso nuo pavienių „senųjų” lietuvių savanorystės ar nuo lietuvių aukų, kurios kitose vietose, keičiantis kartoms, deja,
tirpsta.
Lietuviška pranciškonų veikla
Kennebunk miestelyje prasidėjo nuo
pokariu įkurto vienuolyno (vienuoliams pasitraukus nuo sovietinio genocido). Kaip mums pasakojo brolis kunigas Jonas Bacevičius, gyvenantis

Maine valstijos Kennebunk lietuvių pranciškonų vienuolyno prieigų puošmena (architektas Jonas Mulokas).
Tolumoje spindėjo Jono Muloko
sukurta lietuviška koplyčia ir Lurdas, nuostabiai ryškiai apšviesti žibintų šviesa. Amerikiečiai studentai
vaikščiojo aplink, skaitė dedikacijas už

pranciškonų, pramoko lietuvių kalbos. „Kennebunke negali kalbėdamas
lietuviškai tikėtis, kad tavęs niekas
nesupras”, – kartu eidama lietuviškojo vienuolyno miško takeliu pasakojo
naujoji Maine LB „Atlantas” vicepirmininkė Vaida Labžintytė.

Atradimai New Hampshire

Kennebunk: nuostabiai
sutvarkytas lietuviškas parkas
Pirmąkart išvydus Kennebunk lietuviškąjį kompleksą širdis tiesiog džiūgavo. Štai taip galėtų atrodyti visos lietuviškos Amerikos vietos, užuot iš lėto
nykusios! Atvažiavę į svečių namus vos
radome kur pastatyti automobilį. Vadovas aiškino, kad paprastai mašinų
būna dar daugiau: bet dabar viena studentų grupė atvažiavo autobusu.

Neseniai į Maine valstiją atsikraustęs lietuvis
Tomas Dundzila (k.) „Tikslas – Amerika” projekto vadovui Augustinui Žemaičiui suteikė daug įdomios informacijos.
Augustino Žemaičio nuotraukos

Pranciškonas kunigas Jonas Bacevičius (d.)
ir Augustinas Žemaitis.
vienuolyne jau daug dešimtmečių, dabar nauji pranciškonai (noviciatas)
yra mokomi Lietuvoje. Taip pareikalavo vyresnybė – juk Lietuva atsivėrė,
juk sovietinė okupacija baigėsi, priežasčių plėstis tremtyje nebeliko. Amerikos lietuviai pranciškonai vis dar labai aktyvūs, bet sensta. Amerikos lietuvių vyskupas pranciškonas Paulius
Baltakis – jau 92 metų. Programas
Kennebunk vienuolyne, tokias kaip
ikonų tapybos, vykdo ir iš Lietuvos atvykę jaunesni vienuoliai.
Tačiau, nepaisant viso to, gali justi, kad niekas čia greitai nesunyks: lietuvių meno šedevrai ir XXI amžiuje dar
ilgai džiugins žmonių akis. Nors Kennebunk niekad nebuvo „senųjų” lietuvių bendruomenės, vienuolynas pritraukia ir lietuvius: rytinėse angliškose
sekmadienio Mišiose sutikome iš Čikagos kilusį lietuvį Tomą Dundzilą, pagaliau įgyvendinusį svajonę persikelti į Maine, ir jauną „meilės imigrantę”
iš Lietuvos Vaidą Labžintytę, kuri su
kolegomis neseniai Kennebunke įsteigė Maine Lietuvių Bendruomenę (LB).
Štai taip – kitur Amerikos lietuvių
bendruomenės sensta, nyksta, o čia
gimė nauja, jaunosios kartos įkurta,
vienijanti apie 35 narius. Kažin kiek jų
būtų, jei ne šis lietuviškas kompleksas?
O tėvas J. Bacevičius pasakojo net
apie vienuolyno sužavėtą italą, kuris,
kad galėtų prisijungti prie lietuvių

tikusios Margaret ir Roberta Woitkowski (mama ir dukra) stengėsi, kad
nė viena su Lietuva susijusi vieta neliktų mūsų nepažymėta.
Jų dėka užėjome į butų kompleksu „Casimir place” („Kazimiero vieta”
– liet.) virtusios buvusios lietuviškos
Šv. Kazimiero bažnyčios vidų. Maloniai
nustebino, kad nekilnojamojo turto
vystytojai koridoriuose surašė bažnyčios istoriją, sukabino senas nuotraukas, paliko lubose stiklą, per kurį matyti išlikę skliautai. Woitkowski šeimos
dėka radome jokiuose žemėlapiuose
nepažymėtą Gelažausko rezervatą (realybėje stovi lentelė su pavarde), taip pat
lietuvių vardais pavadintas gatves ir
lietuvių skulptorių kūrinius.
Nashua veikia „The Zylonis Fund”
(Charles and Amelia Zylonis palikimu
sukurtas ir skirtas „atvežti” lietuvių
kultūrą į Nashua), todėl ten ne tik
statytos Lietuvos menininkų skulptūros, bet ir atvyksta koncertuoti Lietuvos atlikėjai, labai žavėję mūsų pašnekoves. Kitose „pirmosios bangos”
Amerikos lietuvių „kolonijose” tokių
gyvų ryšių su šiandienine Lietuva paprastai nerasi.
Nashua gidės parodė mums net
vietas, kurios yra už „Tikslas – Amerika” projekto ribų – pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo memorialus, ant
kurių – ir lietuviškos pavardės. Tuo įsitikinome ne kartą: jei nori pažiūrėti,
kiek vietovėje prieš 50–100 metų būta
lietuvių, žvilgterk į tenykščius karo

Viena „Tikslas – Amerika 2017” misijų – rasti ir tiksliai internetiniame žemėlapyje pažymėti žymių lietuvių kapus. Vienas jų, kaip sužinojome, palaidotas visai šalia mūsų maršruto – pasaulio bokso čempionas Juozapas Žukauskas (Jack Sharkey). Užduotis rasti
jo kapą nepasirodė
gana sudėtinga, mat
internete jau buvo
duomenys, kuriose
Epping miestelio kapinėse jis palaidotas, buvo ir antkapio nuotrauka. Kad
greičiau apeitume
didesnį kapinių plotą, išsiskirstėme.
Šūksnis „radau” pasigirdo jau po trijų Iš k.: brolis pranciškonas Carlo Bertagnin, Aistė ir Augustinas Žesu puse minutės. maičiai, brolis pranciškonas Paulius Vaineikis ir Maine LB „AtTada išsitraukiau lantas” vicepirmininkė Vaida Labžintytė.
GPS aparatą ir pasižymėjau tikslias koordinates, kurias memorialus. Nes lietuviai, kaip ir visi
teko perkelti į internetinį žemėlapį. Ir kiti, tapę JAV piliečiais, ėjo į Amerikos
važiavome toliau. Tik šitaip greitai karus: abu pasaulinius, Vietnamo.
dirbdami galėjome kasdien aplankyti
Netgi atskirų memorialų vien lieapie vidutiniškai 19 lietuviškų vietų. tuviams, žuvusiems konkrečiame kare
Didžiąją dalį nepilnos paros, kurią už JAV, Amerikoje radome daug, ypač
galėjome skirti New Hampshire, pra- prie lietuvių bažnyčių, lietuvių kapileidome Nashua mieste – vienintelėje nėse... Tokius taip pat pažymėjome žešiaurinėje valstijoje, turėjusioje di- mėlapyje.
desnę lietuvių bendruomenę. Mus suSenuosiuose pramoniniuose miesDaugiau informacijos apie lietuvišką paveldą Maine, New Hampshire ir Vermonte
valstijose rasite šiuose interneto puslapiuose:
Maine: http://global.truelithuania.com/lt/maine-1668/
New Hampshire: http://global.truelithuania.com/lt/new-hampshire-1083/
Vermont: http://global.truelithuania.com/lt/vermont-2574/
„Tikslas – Amerika” interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis:
http://www.tikslasamerika.lt
Jeigu atsidarę žemėlapį pastebėsite, kad žinote daugiau lietuviškų vietų lankytame regione – rašykite augustinas.zemaitis@gmail.com ir žemėlapis bus papildytas.
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renginiai yra kupini džiaugsmo, pakylėjimo ir man
suteikia galimybę atlikti dainas, kurias dainavau nuo
pat vaikystės.

Ar turi mėgstamiausią kompozitorių, kurio arijas ar dainas labiausiai mėgsti atlikti?
Kai turiu galimybę dainuoti operos arijas, man
labiausiai patinka Wolfgang Amadeus Mozarto dainos, nes jos puikiai tinka sopranui.

New Hampshire valstijoje „Tikslas – Amerika” komanda rado
niekur žemėlapiuose neminimą Gelazauskas rezervatą.
tuose, tokiuose kaip Nashua, mane kas kartą priblokšdavo ir fabrikai. Tada, XIX amžiuje, juos statė
gražesnius nei šiandien stato gyvenamuosius namus
ar valdžios įstaigas, su aibe architektūrinių pagražinimų... Lietuvoje tiesiog neturime tokių didelių to
meto fabrikų. Akivaizdi priežastis, kodėl prieš 100–150
metų tiek daug lietuvių („Tikslas – Amerika” pašnekovų protėvių) pasuko į Ameriką.
Lietuvą Rusijos imperija specialiai paliko žemės
ūkio kraštu ir ten neatsirado darbo vietų pramonėje. O JAV Rytų pakrantėje kiekvienas mažas miestas
turi dabar nebenaudojamų raudonaplyčių „fabrikų
rūmų” kompleksų... Kai kuriuos pažymėsime „Tikslas – Amerika 2017” žemėlapyje: kad suprastume Amerikos lietuvių istoriją, svarbu ne vien lietuviškos vietos, tačiau ir šis „kontekstas”.

„Neringos” stovykla Vermonto valstijoje
Apie „Neringos” stovyklą išgirdome dar gerokai
iki atvykstant. Jauni ir seni Amerikos lietuviai ir mokytojų paklausti Bostono lietuvių mokyklos vaikai
vienas per kitą kartojo, kokia tai nuostabi ir smagi
vieta. „Jums būtina nuvažiuoti į ‘Neringą’”, – aiškino net prieš mums prasižiojant, nors „Neringa”
mūsų projekte buvo planuota.
Kas be ko, „Neringą”, matyt, vertingiausia aplankyti vasarą, kai ji pilna gyvybės, pilna lietuvių vaikų ir savanorių, o vis dažniau – ir suaugusiųjų įvairiose poilsio programose.
Kai mes atvažiavome, „Neringa” buvo tuščia. Visiškai. Nei vieno žmogaus, nei vieno automobilio gal
kilometrų spinduliu, tik kelios vištos vaikštinėjo aplink užrakintus pastatus. Tačiau lietuvybė čia pleveno
ore – lietuviškos architektūros detalės, lietuviški užrašai skelbimų lentoje, namo lange žibantis raudonas
Vytis...
Jei ne daug rudenį tapybiškai rausvėjančių medžių, galėtum pamanyti, kad esi Lietuvoje. O tie medžiai ramiai šlamėjo, spindėdami trimis – koks sutapimas – Lietuvos vėliavos spalvomis: žalia, geltona
ir raudona. Naujosios Anglijos ruduo. Tas, kuriuo pasigėrėti amerikiečiai plūsta milijonais. Lietuvos rudenys, žinoma, irgi gražūs, bet amerikiečiams jie toli...
O „Tikslas – Amerika 2017” atėjo laikas sukti į
aukštutinį New Yorką. Dar vieną „lietuvišką”, bet kitokią JAV žemę. Apie tai – kitame pasakojime.
Augustinas Žemaitis – projekto „Tikslas – Amerika” vadovas.

Agnė Giedraitytė pasirodys „Italian Christmas Concert in
Town Plot” koncerte su žymiu italų tenoru Micheal Castaldo.
A. Giedraitytės asmeninio albumo nuotr.

O iš mėgstamiausią lietuvių kompozitorių?
Vienas iš mano mėgstamiausių lietuvių kompozitorių yra Kęstutis Daugirdas. Jis yra nuostabus
muzikantas ir kompozitorius. Man labai patinka jo
kompozicijos, ypač chorinė muzika, kurią mes turėjome galimybę atlikti Dainų šventėje. „Dainuojanti
revoliucija” yra mano mylimiausias Kęstučio kūrinys.

Atkelta iš 1 psl.
Mokaisi muzikos nuo aštuonerių metų. Kaip supratai,
kad muzika yra Tavo tikrasis pašaukimas?
Supratau, kad muzika yra mano pašaukimas
tada, kai pradėjau lankyti pianino pamokas. Mano
pirmąją aistrą dainavimui įžiebė akimirka, kai pirmą kartą išgirdau Andrew Loyd Webber miuziklus.
Vos išgirdusi jo dainas pamilau muziką.

Ar turi galimybę panaudoti savo lietuvių kalbos žinias?
Daugiausiai lietuviškai tenka kalbėtis namuose su tėvais ir su lietuviais draugais.
Papasakok mums plačiau apie koncertą Waterbury,
Connecticute.
Šis koncertas – labdaros renginys, skirtas rinkti lėšas Our Lady of Mount Carmel bažnyčiai. Kar-

Kuris aspektas muzikoje Tau labiausiai patinka?
Atlikimas, pasiruošimas,
scena, naujo repertuaro
mokymasis?
Man labiausiai patinka pats atlikimas scenoje. Kuomet dainuoju
scenoje, aš pamirštu viską aplinkui – visas abejones ir baimes, ir nuo
tos akimirkos gyvenu
muzikoje.
Kaip susipažinai su tenoru Micheal Castaldo? Kokios koncertinės patirties
turėjote kartu?
Su Michael Castaldo
susipažinau per „Facebook” socialinės svetainės „Classical Crossover
Musicians and Singers” Agnė Giedraitytė puikiai jaučiasi scenoje ir yra pasirodžiusi daugybėje koncertų AmeriSandros Scedrina nuotr.
grupę. Abu buvome su- koje ir Europoje.
interesuoti kartu koncertuoti ir nusprendėme bendradarbiauti.
tu tai kalėdinis pasirodymas, kuriame bus atliekaArtėjantis kalėdinis pasirodymas Connecticuto ma nemažai klasikinių bei tradicinių kalėdinių
valstijoje nebus mūsų pirmas pasirodymas. Esu su dainų bei kito gerai žinomo repertuaro. Viena iš
Michael dainavusi jau kelis kartus. Vieną kartą – mano atliekamų dainų bus lietuviška.
„Italian Festival” Milwaukee, Wisconsine, ir taip pat
esame pasirodę privačiame renginyje Los Angeles,
Ar turi viziją – svajonę, ko norėtum pasiekti po deCalifornia. Man tai didelė garbė ir tuo pačiu malo- šimties metų?
numas pasirodyti scenoje kartu su Michael CastalPo dešimties metų norėčiau būti profesionalia
do. Kiekvieną kartą patirtis būna nepamirštama!
muzikante ir soliste. Norėčiau išreikšti savo muzikines mintis bei jausmus per kompoziciją ir sceniKoks muzikos žanras yra tavo mėgstamiausias?
nį atlikimą.
Man patinka dainuoti ir klausytis daug įvairių
muzikos stilių. Dainuoti labiausiai patinka klasiAčiū už pokalbį!
kinio, brodvėjaus ir džiazo stiliaus kūrinius. O
klausytis patinka ir kitų stilių, tokių kaip folkloras
ar pop.
Dalyvauji ir lietuviškoje veikloje. Kokie lietuviški renginiai Tau mieliausi? Ko iš jų pasisemi?
Iš visų lietuviškų renginių man labiausiai patinka dainuoti Nepriklausomybės dienų minėjimuose. Šios šventės ypač gražios ir primena, ką iš
tiesų reiškia būti lietuviu ar lietuve. Visi lietuviški

„Neringos” stovykloje Vermonte pasitiko koplyčia, atidaryta
1989 m. Viduje – V. K. Jonyno kryžiaus kelio stotys ir simbolinė Gedimino pilis su „Geležinio vilko” statula.

Koncertas „Italian Christmas Concert in Town Plot”
vyks gruodžio 17 d., sekmadienį, 3 val. p. p., Our
Lady of Mount Carmel bažnyčioje (785 Highland Ave.,
Waterbury, CT 06708). Po koncerto bus galima pabendrauti su atlikėjais ir pasivaišinti. Bilietų kaina –
20 dol. arba 30 dol. VIP vietoms. Užsisakyti bilietus
galima paskambinus tel. 1-800-838-3006 (paminėti
renginio numerį 3134412), interneto svetainėje
www.brownpapertickets.com/event/3134412 arba Our
Lady of Mount Carmel bažnyčioje, tel. 203-756-8981.

Waterbury koncerte skambės žymaus italų tenoro Michael Castaldo kūriniai, pritars styginių instrumentų kvartetas.
A. Giedraitytės asmeninio albumo nuotr.

6

DRAUGAS

2017 GRUODŽIO 14, KETVIRTADIENIS

MADOS SKRYNIA
Parengė Loreta Steffens

Pasakiška

Egidijaus Rainio kurta trumpa nuotakos suknelė.

vestuvinių suknelių vizija
lietuvių dizainerių akimis

Juliaus Kalinsko nuotraukos

činskaitė ant podiumo perkėlė tikrą
svajonių pasaką. Pasak dizainerės, vestuvinė suknelė – tai svajonė, o svajonės
negali būti eilinės. Tokia ir buvo „Tiulio Fėjos” mados namų kolekcija – svajinga, persmelkta šimtamečių legendų
ir nuostabiausių pasakų. Madų šou
metu V. Jakučinskaitė pristatė savo
mados namams būdingas sukneles iš
tiulio ir nėrinių. Visą įvaizdį sujungė
įspūdingi aksesuarai. Šios kolekcijos
modelių galvas puošė žavingi lankeliai,

šalus dizainerė pataria rinktis įspūdingus. Vienareikšmiai geras makiažas
ir šukuosena nuotakai yra vieni svarbiausių elementų, nes tai sudaro visumą.
„Makiažas ir šukuosena natūralėja. Vizažistai šiuo metu dažniausiai
nuotakoms atlieka natūralų makiažą ir
išryškina privalumus bei paslepia trūkumus. Jei nuotaka nori ryškesnio
makiažo, lai pasirenka ryškius klasikinius lūpų dažus, o jeigu ne – tada pa-

Šių metų spalio mėnesį Vilniuje vyko didžiausia ir įspūdingiausia paroda „Išteku.lt”. Ši paroda pateikė daug staigmenų ir
naujovių bei pristatė pačias
naujausias 2018–2019 m.
vestuvių ir vestuvinių suknelių tendencijas.

D

vi dienas trukusi paroda buvo surengta Vilniaus „Litexpo” rūmuose. Tokį vietos pasirinkimą įtakojo
šimtai dalyvių – vestuvių ir renginių organizatorių, paslaugų tiekėjų, fotografų ir vestuvių planuotojų. Paroda nudžiugino gausiomis staigmenomis –
buvo galima laimėti vestuvinių žiedų,
atostogas pajūryje ir įvairių prizų vestuvių išlaidoms palengvinti. Tačiau
daugiausiai atgarsio sulaukė vestuvinių
suknelių madų demonstracija „Wedding Fashion Show”. Savo naujausius
kūrinius – 2018-iesiems metams skirtas
vestuvines sukneles pristatė septyni
garsiausi Lietuvos vakarinių ir vestuvinių suknelių dizaineriai. Kokios tendencijos vyraus kitąmet ir kokiomis suknelėmis puošis būsimos nuotakos,
renginio svečiams parodė Egidijus Rainys, „Tiulio Fėja”, Liutauras Salasevičius,
„Laura Daili”, Aurelija Beliakaitė, „Vamp”
ir „Ingrid Inži Couture”.

Egidijus Rainys
„Vestuvinė suknelė turi būti kaip
nulieta ir gulėti idealiai”, – pažymi dizaineris Egidijus Rainys. Galbūt dėl to
jis ir yra laikomas klasikinių, elegantiškų ir stilingų vestuvinių suknelių karaliumi Lietuvoje. E. Rainio suknelės
visada dvelkia rafinuota ir jaukia elegancija. Naujausios vestuvinių suknelių mados tendencijos karaliavo
šiais metais dizainerio vestuvinių suknelių kolekcijoje – masyvūs kaspinai
ir gėlės. Žinantys E. Rainio kūrybinį
braižą lengvai atpažino jo klasikines,
nepamirštamas vestuvines sukneles,
kurias galima būtų perduoti iš kartos
į kartą. Dizaineris E. Rainys kitų metų
nuotakoms pasiūlė ne tik žemę siekiančių, bet ir itin trumpų suknelių,
kurių pagrindiniu akcentu tapo didžiulės rožės žiedas. Pats dizaineris
apie greitai kintančias vestuvinių su-

Egidijaus Rainio suknelė.

Liutauro Salasevičiaus kurti vestuviniai rūbai.

knelių madas pabrėžė: „Realiai vestuvinių suknelių mados neegzistuoja,
nes tendencijas kuria nuotakų pageidavimai. Esu drabužių kūrėjas, kreipiantis dėmesį į tradicijas, į tai, kas yra
amžina ir po keliolikos metų neatrodys
keistai ar juokingai”.

kurių pagrindinis motyvas – jūrų
žvaigždės ir gėlių žiedai, ausis – įstabūs, akį traukiantys auskarai. Dizainerės nuomone, nuotakos turėtų rinktis pieno spalvos vestuvinę suknelę,
nes tokia suknelė atrodys prabangiai
ir efektingai. O kuri nuotaka to nenori? Taip pat V. Jakučinskaitė pataria
nuotakoms vengti kaklo papuošalų,
nes jos suknelės tiek dekoruotos, kad
jau būna užpildytas visas įvaizdis, bet
auskarus ir galvos bei rankų papuo-

„Tiulio Fėja”
Šių mados namų įkūrėja ir kūrybinė siela dizainerė Viktorija Jaku-

stelines, rožines spalvas”, – apie vestuvių subtilybes pasakojo V. Jakučinskaitė.

Liutauras Salasevičius
Dizaineris L. Salasevičius, mados
namų „Madam pareis vėliau” įkūrėjas,
šiais metais pristatė ekstravagantišką
vestuvinių suknelių kolekciją, apgaubtą paslapties šydu. Modelių veidai
buvo paslėpti po nėriniuotomis kaukėmis, ausis puošė balti auskarai, o sukneles – nėriniai, plunksnos ir žvyneliai. Taip dizaineris įsivaizduoja modernią ateities nuotaką – paslaptingą,
alsuojančią prabanga ir nepasiekiamą.
Išskirtinis L. Salasevičiaus kolekcijos
bruožas – labai gilūs skeltukai, kuriuos
dizaineris sukonstravo ant nugaros.
Šios kolekcijos akcentu tapo ypač prašmatni vestuvinė suknelė, kurios priekis buvo baltas, o nugara – ryškiai raudona. Šiam modeliui mistiška kaukė ir
raudonas nuometas suteikė iškilmingos, karališkos prabangos.

„Laura Daili”

„Tiulio Fėjos” mados namų kolekcija.

Neseniai Vilniuje savo mados namus „Laura Daili” atidariusi dizainerė Laura Dailidėnienė parodoje pristatė vieną labiausiai išsiskiriančią
vestuvinių suknelių kolekciją, skirtą
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vestuvinėmis suknelėmis, pasiūtomis iš
dešimties metrų tiulio, šifono ir organzos, sluoksniuotų su įvairiais baltos
ir netgi rožinės spalvos atspalviais, kurie tarsi liejosi vienas iš kito.

„Ingrid Inži Couture”

„Laura Daili”.

Aurelijos Beliakaitės suknelė.

Mados namai „VAMP”.

netradiciškai mąstančioms nuotakoms. Lauros Dailidėnienės madų šou
atidarė manekenė šukuosena, sukurta iš „dredų”, o kitų modelių galvas
puošė didžiulės baltos ir juodos skrybėlės. Šioje modernioje kolekcijoje
žiūrovai nepamatė suknelių, sukurtų
iš tiulio ar šilko, visa vestuvinių suknelių kolekcija buvo pasiūta iš sunkaus ir standaus audinio. Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gerai žinomos
dizainerės L. Dailidėnienės originalios,
išskirtinio kirpimo suknelės pasiūtos
iš audinio, kuris tvirtai laiko formą,
nevaržo judesių ir yra patogios – o juk,
pasak dizainerės, vestuvių dieną tai labai svarbu. Kolekcijoje buvo galima pamatyti ir skiriamąjį Lauros kūrybos

ją gožti. Vengiu nereikalingų detalių ir
stengiuosi išryškinti kiekvienos moters privalumus”, – apie vestuvinių suknelių kūrybą pasakojo dizainerė.
2018-iesiems skirta A. Beliakaitės kolekcija – klasikinė, elegantiška ir labai
santūri. Dizainerė ateinančių metų
nuotakoms sukūrė ir tiesaus silueto, ir
pūstesnio sijono suknelių. Nors A. Beliakaitės kūryba yra labai įvairi, ji teigia, kad kai kurių įprastų vestuvinių
suknelių madų atsisako: „Sniego baltumo spalva neatitinka mano kūrybinės vizijos. Kalbant apie stilistiką – nepalaikau visiškos romantikos”. Galbūt
dėl to šioje kolekcijoje buvo galima išvysti jos kūrybai būdingą pečių dekoravimą grandinėlėmis ir kristalais, o
rankoves dizainerė iškeitė į aukso
grandinėles, kurios šoko ant manekenių pečių kaskart, kai šios žengdavo
ant podiumo.

nai kuriu sukneles modernioms vestuvėms gurmaniškame restorane”.
Kolekcijoje galima buvo pamatyti ir
tradicinių, nuotakų jau pamėgtų suknelių, bet netrūko ir tokių, kurios privertė žiūrovus aiktelėti iš nuostabos.
Mados namų VAMP 2018 m. kolekcijoje
vyravo blizgios medžiagos ir plunksnomis puoštos suknelės. Kolekcija sužavėjo

Parodoje „Išteku.lt” 2018-iesiems
skirtą kolekciją pristatė ir viena populiariausių vestuvinių suknelių kūrėja Ingrida Rutkauskaitė-Naujokė.
Paskutinėje dizainerės kolekcijoje vyravo vestuvinės suknelės iš tiulio, blizgučių ir tekstilinių gėlių. O gėlių šioje
kolekcijoje tikrai nestigo – jomis dizainerė padabino daugumą vestuvinių suknelių. Įvairių atspalvių ir medžiagų žiedai vestuvines sukneles pavertė dar romantiškesnėmis ir svajingesnėmis. Dizainerė negailėjo papuošimų ir pagražinimų tam, kad jos nuotaka prikaustytų susirinkusiųjų žvilgsnius. Mados kūrėja pristatė įvairaus silueto sukneles – tiek pasakiškas pūstas,
tiek senojo „Hollywood” stiliaus, prie
kūno priglundančias vestuvines sukneles. Paskutinę kolekcijos suknelę
atpažino visi – tai buvo įspūdinga suknelė, kurią Ingrida pasiuvo televizijos
laidų vedėjos Rūtos Mikelkevičiūtės
vestuvėms.

VAMP

„Laura Daili”.

11 metų vestuvinių suknelių kūrime besispecializuojantys mados namai VAMP su pagrindiniu dizaineriu
Arvydu Videika parodė tikrą meistriškumą – trapumu, subtilumu ir paslaptingumu apgaubtą vestuvinių suknelių kolekciją. Kiekvienas šios kolekcijos modelis visiškai kitoks. Pats
dizaineris tokį vestuvinių suknelių
įvairiapusiškumą apibūdino taip: „Kadangi mūsų nuotakos nepaliauja stebinti pasirenkamomis vestuvių vietomis, stengiamės pasiūlyti suknelių visiems atvejams – nuo kuklios, plazdančios vestuvėms paplūdimyje, kur
nereikia nei aukštakulnių, nei griežtos
šukuosenos, iki pompastiškos, netinkamos net važiuoti automobiliu – jei
puota vyksta rūmuose. Taip pat būti-

bruožą – origamio motyvą, kuris papuošė sukneles ypatingos struktūros
klostėmis. Minimalistines vestuvines
sukneles dizainerė siūlo papildyti unikalia autorine juvelyrika „Bubbles”. Ši
kolekcija sukurta iš skaidrių stiklo
burbuliukų. Tai ne tik įvairūs auskarai, bet ir puošnūs kaklo koljė bei pakabukai.

Aurelija Beliakaitė mados
namams „Innamorata”
Savo vardo mados namus Vilniaus
centre įkūrusi vestuvinių suknelių
dizainerė Aurelija Beliakaitė – viena
talentingiausių ir perspektyviausių
jaunųjų mados dizainerių. A. Beliakaitės stilius išsiskiria rafinuotumu,
kuklia elegancija ir lengvumu. „Vestuvinė suknelė turi puošti jaunąją, o ne

Mados namų „VAMP” kūrinys.

„Ingrid Inži Couture” mados namų suknelės.

Parengta pagal Alfa.lt, Žmonės.lt,
15.lt, „Lietuvos rytas”
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Patvirtino 2018 metų biudžetą
Vilnius (BNS) – Seimas patvirtino 2018 metų biudžetą, kuriame pirmą
kartą suplanuota, kad valdžios sektoriaus pajamos viršys išlaidas, o Lietuva įvykdys savo įsipareigojimą
NATO krašto apsaugai skirti 2 proc.
bendrojo vidaus produkto (BVP).
Valstybės biudžetas kitąmet numatomas deficitinis, o socialinio draudimo bei sveikatos ir savivaldos biudžetai – pertekliniai. Viešųjų finansų
perteklius sudarys 0,6 proc. BVP – 0,5
punkto daugiau nei šiemet (0,1 proc.
BVP). Jei pavyktų įgyvendinti šiuos
planus, Lietuvos viešieji finansai būtų

pertekliniai trejus metus iš eilės.
Finansų ministro Viliaus Šapokos teigimu, kitų metų valstybės biudžete pagrindinis dėmesys skiriamas
skurdo mažinimui, šalies saugumo
užtikrinimui, sveikatos apsaugos stiprinimui, verslumo ir investicijų skatinimui bei savivaldybių finansiniam
savarankiškumui.
2018 metais valstybės pajamos turėtų siekti 9,071 mlrd. eurų (įskaitant
beveik 2,304 mlrd. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšų), išlaidos – 9,558 mlrd.
eurų (2,101 mlrd. eurų).

Dėl Gedimino kalno skelbs ekstremalią padėtį
Vilnius (BNS) – Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija pasiūlė dėl
nuošliaužų nuniokoto sostinės Gedimino kalno būklės skelbti ekstremalią
situaciją valstybės mastu.
Šiuo metu ekstremali situacija
dėl Gedimino kalno yra paskelbta Vilniaus mieste.
Ekstremalios situacijos paskelbimas valstybės mastu padės sumažinti

kalno tvarkymo procedūras, tačiau
tikriausiai nepakeis suplanuotų darbų
eigos. Iš esmės sutvarkyti Gedimino
kalną užtruks iki penkerių metų.
Gedimino kalno deformacijos plečiasi, tikėtinos naujos nuošliaužos,
tačiau ant jo esančioms Aukštutinės pilies liekanoms bei bokštui pavojus negresia. Nuošliaužas skatina gausus
lietus, trūkimai stebimi visame kalne.

Šiemet išvyko per 54 tūkst. gyventojų
Vilnius (Bernardinai.lt) – Iš Lietuvos iki gruodžio mėnesio šiemet
emigravo per 54 tūkst. gyventojų –
daugiau nei pernai, tačiau auga ir atvykusiųjų skaičius.
Statistikos departamento duomenimis, iš 54 tūkst. 560 išvykusiųjų šiemet 51 tūkst. 825 buvo Lietuvos piliečiai. Pernai per visus metus Lietuvą
paliko 50 tūkst. 333 gyventojai.

Daugėja ir atvykstančiųjų: iš viso
iki gruodžio imigravo 26 tūkst. 410 asmenys, iš jų 16 tūkst. 938 yra Lietuvos
piliečiai. Tuo metu per visus 2016-uosius Lietuva sulaukė 20 tūkst. 162
imigrantų.
Dėl emigracijos ir visuomenės senėjimo Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo nuo 3,7 mln. 1990 metais iki 2,8
mln. šiais metais.

Paskirtos Nacionalinės kultūros ir meno premijos
Vilnius (Alkas.lt) – Kultūros ministerijoje paskelbti 2017 metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų laimėtojai.
Nacionalinės kultūros ir meno
premijos skirtos – aktorei Eglei Gabrėnaitei – už sceninio charakterio ryškumą ir profesinį maksimalizmą, kompozitorei Justei Janulytei – už vizualiųjų metaforų muzikinį įprasminimą, rašytojai Danutei Kalinauskaitei
– už mažųjų meninės kalbos formų turiningumą, scenografui Gintarui Makarevičiui – už scenovaizdžio kūrybišką šiuolaikiškumą, vizualaus meno
kūrėjams Svajonei ir Paulius Stanikams – už estetinį kūrybos provokatyvumą ir fotomeninkui Gintautui
Trimakui – už fotografijos ištakų sudabartinimą.
Nuo 1989 metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos kasmet teikiamos už reikšmingiausius
pastarųjų 7 metų Lietuvos ir Pasaulio

Už viso gyvenimo nuopelnus apdovanota
aktorė E. Gabrėnaitė.
Diena.lt nuotr.
lietuvių bendruomenės menininkų
sukurtus kūrinius ir viso gyvenimo indėlį į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos premijos siekia
30 tūkst. 400 eurų. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laimėtojų diplomai ir ženklai bus įteikti
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos
proga.

Pašto siuntų Kalėdinė kelionė gali ir užtrukti
Vilnius (Lietuvos paštas) – Iš užsienio į Lietuvą atkeliaujančios pašto
siuntos prieškalėdiniu laikotarpiu keliauja ilgiau nei įprastai. Keleriopai išaugęs pašto siuntų srautas, susidariusios spūstys tarptautinėse logistikos
grandyse, žiemos pūgos, neretai paralyžiuojančios oro uostų darbą ir krovinių pervežimą, – tai veiksniai, kurie
lemia ilgesnę pašto siuntų transportavimo trukmę.
Buvo laikinai uždarytas Briuselio
oro uostas, o praėjusią savaitę vienas iš
svarbiausių Europos tranzitinių oro
uostų – Frankfurto oro uostas dėl pūgos

atšaukė apie 250 skrydžių.
Prieš Kalėdas ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienio šalių paštuose išauga
pašto siuntų srautas.
Kuo anksčiau prieš Kalėdas yra išsiunčiamos pašto siuntos, tuo didesnė
tikimybė, kad adresatus jos spės pasiekti iki švenčių. Iš Europos šalių
siunčiamos pašto siuntos kol kas atkeliauja be didesnių trikdžių, tačiau laukiamas didžiausias iš elektroninės prekybos milžinės Kinijos atkeliausiantis
pašto siuntų srautas – per vadinamąjį
„juodąjį penktadienį” įsigyti pirkiniai
– dar nėra pasiekęs Lietuvos.

Patvirtino naujas sankcijas Rusijai
Washingtonas (Diena.lt) – JAV
prezidentas Donald Trump patvirtino
naujas sankcijas Rusijai už Šaltojo
karo pabaigoje pasirašytos Amerikos
ir tuometės SSRS vidutinio ir mažo
nuotolio branduolinių raketų likvidavimo (Intermediate Nuclear Forces,
INF) sutarties pažeidimus.
„JAV administracija taiko naujas
sankcijas Rusijos atžvilgiu ir tikisi, kad
tai privers ją (Maskvą) laikytis Šaltojo karo laikų sutarties dėl branduolinės
ginkluotės, pažeistos dislokavus uždraustą sparnuotąją raketą”, – cituo-

jamas aukšto rango Amerikos administracijos pareigūnas.
Pranešime sakoma, kad JAV Prekybos departamentas „nubaus Rusijos
bendroves, suteikusias technologijas,
padėjusias sukurti naująjį ginklą, uždraustą šia sutartimi”.
„Rusijos Federacija atliko žingsnių kurti, bandyti ir dislokuoti sausumoje bazuojamų sparnuotųjų raketų sistemą, galinčią skrieti tokiu atstumu, kuris yra draudžiamas pagal
INF sutartį”, – pabrėžė departamentas.

B. Netanyahu išvyko nusivylęs
Briuselis (LRT.lt) – Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netanyahu pareiškė, kad taika
taps įmanoma, jeigu Jeruzalė bus pripažinta jo šalies
sostine, ir tikisi, kad Europos Sąjunga (ES) paseks
Jungtinių Valstijų pavyzdžiu pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine.
B. Netanyahu atvyko į
Briuselyje vykstantį ES už- B. Netanyahu (kairėje) iš F. Mogherini išgirdo, ką jau anksLRT.lt nuotr.
sienio reikalų ministrų su- čiau žinojo.
sitikimą. Daugiau nei 20
metų iki šios dienos jis nesilankė Briu- tai išgirdo dar sykį.
ES užsienio politikos vadovė Feselyje, ES būstinėse. Po Jungtinių Valstijų sprendimo perkelti savo ambasadą derica Mogherini pakartojo, kad Iziš Tel Avivo į Jeruzalę, nė viena Euro- raelio ir palestiniečių derybose turi
pos šalis nestojo Washingtono pusėn, būti sutarta dėl dviejų nepriklausomų
ir nors atvykęs į Briuselį B. Netanjahu valstybių ir Jeruzalės statuso.

Netiki Rusijos pasitraukimu iš Sirijos
Washingtonas (BNS) – Pentagonas skeptiškai įvertino Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimą,
kad jis įsakęs iš Sirijos dalį rusų kontingento.
V. Putinas apsilankė Sirijoje ir
sakė, kad šioje šalyje dislokuotų Rusijos pajėgų „reikšminga dalis” vyksta
namo, nes jų misija didžia dalimi baigta.
Tačiau Pentagono atstovas majoras Adrian Rankine-Galloway sakė,
kad tokius pareiškimus nebūtinai lydi
veiksmai.

„Rusijos komentarai apie jos pajėgų išvedimą dažnai neatitinka faktinio pajėgų mažinimo ir neveikia JAV
prioritetų Sirijoje”, – sakė jis.
Sirijos konfliktas prasidėjo 2011
metų kovą nuo antivyriausybinių protestų, greit peraugusių į įnirtingą ir
daugiaplanį pilietinį karą. IS šiame
kare yra tik vienas iš daugelio elementų.
Rusijos kontingento Sirijoje dydis nėra žinomas, bet manoma, kad galėtų dalyvauti iki 10 tūkst. karių ir privačių kontraktininkų.

Estas už „šnipinėjimą“ kalės 12 metų
Maskva (BNS) – Rusijos teismas
estų verslininkui už šnipinėjimą skyrė 12 metų laisvės atėmimo bausmę.
Maskvos miesto teismas pripažino
Raivo Susi kaltu ir skyrė jam 12 metų
bausmę griežtojo režimo kolonijoje.
R. Susi buvo suimtas 2016-ųjų vasarį Maskvos Šeremetjevo oro uoste.
Jam buvo pateikti kaltinimai šnipinėjimu dėl jo veiklos 2004–2007 metais.

Pranešama, kad jo verslas buvo susijęs
su lėktuvų taisymu ir pardavinėjimu.
Jo byla buvo įslaptinta ir nagrinėta
už uždarų durų, todėl nepateikiama jokių konkrečių detalių apie esto įvykdytus nusikaltimus.
Tai tik viena iš daugelio šnipinėjimo bylų, kuriose figūruoja Rusija ir
Estija; šios šalys anksčiau šiemet išvarė po du viena kitos diplomatus.

Laukia „Auksinių gaublių“ apdovanojimų
Los Angelas (BNS) – Hollywoodo
apdovanojimų sezonui įsibėgėjant,
meksikiečių režisieriaus Guillermo
del Toro fantastinė drama „Vandens
forma” (The Shape of Water) buvo nominuota net septyniems „Auksinio
gaublio” apdovanojimams, tarp jų – geriausio filmo (dramos) ir geriausios aktorės (Sally Hawkins) kategorijose.
Juostos „The Post” ir „Trys skelbimų lentos už Ebbingo, Missourrio”
(Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri) gavo po šešis apdovanojimus,
aplenkdamos keturiems apdovanojimams pristatytą filmą apie paauglės
problemas „Lady Bird”.

Kiti geriausio filmo kategorijoje
nominuoti filmai yra: juosta apie jaunuolio brendimą „Vadink mane savo
vardu” (Call Me By Your Name), politinė drama „The Post”, apie Antrojo pasaulinio karo laikus pasakojantis trileris „Dunkirk” ir „Trys skelbimų lentos už Ebbingo”.
Televizijos filmų ir mini serialų
kategorijoje daugiausiai – šešias nominacijas gavo televizijai HBO sukurta drama „Nekaltas melas” (Big
Little Lies).
75-oji „Auksinių gaublių” ceremonija vyks 2018 m. sausio 7 dieną. Jos
vedėjas bus Seth Meyers.
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VERSLO N AUJIENOS
Lietuviai Kalėdų vaišėms išleis daugiau

Kaip skatinti darbuotojus?
is dar įprasta manyti, kad geriausias darbuotojų skatinimo
būdas – pinigai. Be abejo, pinigai patinka visiems, tad premijos ar
priedai prie atlyginimo nudžiugins
kiekvieną darbuotoją. Tačiau įsitikinimas, kad didesni pinigai tolygu laimingesniems darbuotojams yra klaidingas.
Taigi verta paieškoti ir kitų darbuotojų skatinimo būdų.

V

Pagyrimas
Po to, kai vadovas paskiria darbuotojui užduotį jis ją dažniausiai pamiršta ir su darbuotoju apie ją nebesikalba. Užduotis prisimenama tik tuo
atveju, jei darbuotojas ją atlieka blogai.
Tai didžiausia vadovų klaida – pastebėti tik trūkumus, pamirštant įvertinti
pasiekimus. Darbuotojui norisi, kad jo
pastangos būtų pastebėtos, o atliktas
darbas įvertintas. Jei darbuotojas nesulaukia jokio dėmesio, jis nemato
prasmės stengtis. Tad kiekvienas, net
ir menkas pagyrimas yra paskatinimas dirbti geriau, parodant, kad užduoties atlikimo rezultatai svarbūs
ne tik tam, kuris ją atlieka, bet ir visai
komandai. Padėkokite darbuotojui už
pastangas. Pastebėkite tai ir pasakykite garsiai. Pagirti darbuotoją galite
individualaus pokalbio metu arba visai komandai girdint.
Mėnesio ar metų darbuotojo rinkimai taip pat veikia kaip puikus darbuotojų skatinimo būdas.

Gera darbo aplinka
Darbuotojui nesmagu dirbti, kai
jam ko nors trūksta. Jam sunku susikaupti, kai neveikia jo kompiuteris ar
kliba stalas. Pasistenkite, kad jūsų
darbuotojo netrikdytų panašios problemos. Aprūpinkite jį būtinomis darbo
priemonėmis, kad jis jaustų turįs viską, ko reikia darbui atlikti.
Net ir tai, kaip atrodo jūsų biuras,
gali stipriai veikti darbuotoją. Nužvelkite savo biurą kritišku žvilgsniu:
ar čia tikrai jauku dirbti? Ar darbuotojas turi pakankamai vietos, o gal jis
negali net pajudinti kėdės neužkliudęs
kolegos? Pagerinęs darbo sąlygas paskatinsite geriau dirbti visą komandą:
matydami, kad stengiatės dėl jų, darbuotojai norės atsidėkoti jums tuo pačiu. Sukurti darbe jaukią atmosferą
nėra sunku. Net ir tokios smulkmenos
kaip paveikslai ant sienų ar augalai
gali pakeisti jūsų biurą.

Mokymai ir seminarai
Net jei jums atrodo, kad jūsų darbuotojai – tikri profesionalai ir jiems
galima pavesti sudėtingiausias užduotis, prisiminkite, kad tobulumui
ribų nėra. Todėl skirkite laiko ir lėšų
savo komandos tobulinimui: organi-

Nepamirškite darbuotojui padėkoti už atliktą darbą.
Shutterstock nuotr.
zuokite mokymus, siųskite darbuotojus į seminarus. Galimybė dalyvauti seminare gali būti prizas už gerai atliktą darbą – jūsų personalas turės priežastį pasitempti. Grįžęs iš įdomaus
seminaro darbuotojas gali įgytas žinias
perteikti likusiam kolektyvui. Taip
ne tik išugdysite naujų savo darbuotojų
savybių, bet ir sustiprinsite komandinius ryšius.

Didesnės atsakomybės suteikimas
Kai kuriems darbuotojams patinka nuolatiniai iššūkiai. Jūs turite išsiaiškinti, kas iš jūsų personalo tikisi
ir nusipelno didesnės atsakomybės
reikalaujančių užduočių. Skirdami
darbuotojui sudėtingesnes užduotis
leidžiate jam nuolatos tobulėti ir ieškoti savo sugebėjimų ribų. Kuo atsakingesnes pareigas skiriate darbuotojui, tuo didesnį pasitikėjimą juo pademonstruojate.

Laisvadieniai
Už puikiai atliktą užduotį darbuotoją apdovanoti galima ne tik pinigais. Laisvas penktadienis taip pat
puikus paskatinimas darbuotojui. Dar
prieš darbuotojui baigiant užduotį pasiūlykite jam laisvadienį už gerai atliktą darbą – jis turės ko laukti ir dėl ko
stengtis. Jei pasiūlysite darbuotojams
atlygį už atliktą užduotį – galimybę iš
darbo išeiti anksčiau arba ilgiau pamiegoti ryte, jiems bus dėl ko varžytis.

Komandinė dvasia
Daugelis žmonių jaučia būtinybę
priklausyti grupei – būti komandos nariu. Stenkitės sukurti darbo atmosferą, kurioje darbuotojai būtų ne varžovai, o kolegos. Pasieksite geresnių rezultatų, jei jūsų kolektyvo nariai padės
vieni kitiems spręsti iškilusias problemas ir rūpinsis ne vien savo interesais. Tegul kiekvienas daro tai, ką geriausiai sugeba: atraskite vaidmenį komandoje kiekvienam jos nariui. Tokiu
atveju, jei vienam kolektyvo nariui iškils sunkumų, jis žinos, į ką turėtų
kreiptis, kad juos išspręstų.
Nuolatinis darbuotojų skatinimas
– jūsų verslo sėkmės dalis. Tik motyvuoti, darbu patenkinti darbuotojai
gali dirbti net geriau, nei iš jų tikimasi.
Visasverslas.lt

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų gruodžio 13 d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Pastaruoju metu Lietuvoje labiausiai brango degalai, pieno produktai ir kiaušiniai. Tai pastebi Lietuvos statistikos departamentas. Tačiau pingančių prekių sąraše atsidūrė
citrusiniai vaisiai, kava bei cukrus.
Ekspertai skaičiuoja, kad šiemet gyventojai šventinėms vaišėms vidutiniškai skirs apie 100 eurų.
Kalėdiniu laikotarpiu maisto prekių parduotuvėse pinga su šventėmis
susiję vaisiai – mandarinų ir apelsinų
kainos per mėnesį sumažėjo daugiau
kaip dešimtadaliu. Tačiau pabrango
kur kas dažniau gyventojų vartojami
produktai: kiaušiniai, sviestas, kefyras,

makaronai. Šių prekių kainos vidutiniškai padidėjo 6–9 centais.
Pasak finansų ekspertų, šiemet
didžioji dalis gyventojų Kalėdinėms
vaišėms planuoja skirti apie 100 eurų.
Penktadalis – pusę tiek. O žmonių,
kurie ketina išleisti daugiau kaip 200
– kas dešimtas.
Pastebima, kad dažniausiai gyventojai šventiniam laikotarpiui netaupo, nors vaišėms planuoja išleisti
daugiau nei dovanoms.
Geidžiamiausia Lietuvos gyventojų dovana – pinigai arba dovanų čekiai.
LRT.lt

Palanga laukia svečių antplūdžio
Per Kalėdų šventes ir Naujuosius
metus Lietuvos kurortai laukia svečių
antplūdžio ir iš anksto siūlo įvairias
pramogas. Švenčių karštligę Palangos turizmo informacijos centras sako
pajutęs lapkričio pabaigoje – čia jau dabar kai kurie viešbučiai, restoranai ir
kavinės užsakyti, kiti užsakymus dar
priima.
Įžiebus miesto eglę, kurortas alsuoja didžiųjų metų švenčių laukimu.
Kol kas Palangoje, Basanavičiaus gatvėje – vos vienas kitas praeivis, tačiau
jau Kalėdų išvakarėse laukiama gausių svečių. Švenčių karštligę turizmo
informacijos centras sako pajutęs lapkričio pabaigoje. Žmonės aktyviaai užsakinėja viešbučius. Daugiausia – lietuviai.
„Lietuvaičiai, tie vadinami mūsų
emigrantai, kurie vis dėlto dar labai
noriai grįžta švęsti švenčių į Lietuvą,
kuo mes tikrai džiaugiamės. Jeigu paminėti užsienio valstybių lankytojus,
kurie planuoja atvykti šventėm, tarpušvenčiu arba šventiniu laikotarpiu,
tai – mūsų kaimyninės šalys”, – pasakojo Palangos turizmo ir informacijos
centro direktorė Rasa Kmitienė.
Nakvynė šventinę naktį Palangoje
kainuoja nuo 70 iki 130 eurų, kai kurie
viešbučiai jau nebeturi laisvų vietų. Už-

sakymus priima ir kavinės bei restoranai, siūlantys nuo išskirtinių šventinių patiekalų iki šventinės programos.
„Galima įsigyti, užsisakyti, rezervuoti vietą kavinėje, restorane ir sumokėti ten 20 eurų ir tada rinktis iš meniu bendro šventinio. Ir galima įsigyti visą paketą, kuriame šventinė 3–4 patiekalų vakarienė, gyva muzika, dar
kažkokios tai programos dalys ir tai
jau yra kaina žymiai aukštesnė. Tai,
kainos – nuo 50 iki 150 eurų asmeniui”,
– skaičiavo Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Ingrida
Valaitienė.
Pastebima nauja tendencija – vis
daugiau poilsiautojų į Palangą atvyksta švęsti Kalėdų, todėl kai kurios
kavinės siūlo ne tik šventinę vakarienę, bet ir pasirūpinti patiekalais jūsų
stalui namuose.
Kalėdiniais bei naujametiniais
pasiūlymais pajūryje besidomintys
poilsiautojai pageidauja ir renginių. O
jų kurorte tikrai netrūks visą advento
laikotarpį.
O tie, kurie į Palangą atvyks tik
Naujųjų nakčiai į koncertą ar pasigrožėti šventiniu fejerverku nuo jūros
tilto, turės kur užkasti ar atsigerti
karštos arbatos.
LRT.lt

„Starbucks“ kas 15 val. atidaro po kavinę Kinijoje
JAV kavinių tinklas „Starbucks” kas 15 valandų atidaro
po naują kavinę Kinijoje. Tai
pranešė įmonės Kinijos padalinio vadovė Belinda Vong, po
to, kai Shanghajuje buvo atidaryta didžiausia pasaulyje
„Starbucks”. Kavinės plotas
prilygsta beveik pusei futbolo „Starbucks“ Shanghajuje atidarė didžiausią pasauaikštės.
lyje savo kavinę.
Chicago Tribune nuotr.
„Starbucks” vadovas Kevin Johnson pažymėjo, kad įmonė Ki- nei Jungtinėse Valstijose.
ELTA
nijoje steigia daugiau naujų kavinių

Ragina JAV pergalvoti mokesčių reformą
Penkių didžiausių Europos ekonomikų – Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir Ispanijos
– laiške JAV iždo sekretoriui Steven
Mnuchin raginama valdantiesiems
respublikonams pergalvoti planuojamą mokesčių reformą.
Europos šalys mano, jog mokesčių
planas prieštarautų Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) taisyklėms, pažeistų dvigubo apmokestinimo susitarimus bei galimai turėtų neigiamą
įtaką investicijų tarp JAV ir Europos
Sąjungos (ES) srautams.
Taip pat perspėjama, kad siūlomas
„kovos su piktnaudžiavimu” mokestis

gali būti panaudotas prieš tikrus komercinius susitarimus su užsienio šalimis, dėl ko gali nukentėti tarptautiniai bankai ir draudimo įmonės.
„Kai kurių tarptautinėje bendruomenėje mažiau įprastų mokesčių įtraukimas gali pažeisti JAV dvigubo apmokestinimo susitarimus bei
neigiamai paveikti tarptautinę prekybą”, – teigiama laiške.
JAV Atstovų rūmai ir Senatas patvirtino savo skirtingas mokesčių reformos programas. Dabar šalys turi susėsti prie derybų stalo bei pasiekti
kompromisinį plano variantą.
ELTA
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Alzheimerio liga – kas

tai ir kaip jos išvengti

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ
1983 m. prezidentas Ronald Reagan nurodė lapkričio mėnesį minėti Alzheimerio ligos budrumo mėnesiu. Tuo metu Amerikoje
buvo registruojama daugiau nei 2 milijonai
ligos atvejų. Šiuo metu yra 5,4 milijono
sergančių Alzheimerio liga, iš kurių net du
trečdalius sudaro moterys. Prognozuojama,
kad 2025 m. Alzheimerio ligos gali būti
net apie 7 milijonai atvejų. Kokia tai liga, kaip
ji išsivysto, kokie jos požymiai ir kaip jos galima bandyti išvengti, panagrinėsime šiame
straipsnyje.

Alzheimerio liga. Kas tai yra?
Alzheimerio liga – neurodegeneracinė liga, pasižyminti pažintinių
funkcijų blogėjimu, kasdienės veiklos pasyvėjimu, elgsenos pokyčiais,
neuropsichiniais požymiais. Tai labiausiai paplitusi silpnaprotystės forma. Šią ligą pirmasis 1907 m. aprašė vokiečių gydytojas Aloizas Alzheimeris,
kurio vardu ji ir pavadinta. Pasaulyje
yra daugiau nei 30 mln. šia liga sergančių žmonių.

Kaip ši liga išsivysto?
Alzheimerio ligos metu vyksta
amiloido plokštelių ir neurofibrilinių
rezginių formavimasis, plonėja nervų skaidulos, nyksta jų jungtys ir pačios nervinės ląstelės. Galvos smegenyse kaupiasi specifiniai baltymai
(amiloidai), kuriuos gamina pats organizmas. Sveikose smegenyse šie baltymų fragmentai yra suardomi ir pašalinami, o sergant Alzheimerio liga
amiloidiniai apnašai kaupiasi ląstelėse, o taip pat ir tarpląsteliniuose tarpuose, dėl ko įvyksta ląstelių žūtis, o
tuo pačiu ir smegenų sumažėjimas
(angl. shrinkage).
Neurofibriliniai rezginiai galvos
smegenų ląstelėse yra susipynę bei
sudaro standžius baltyminius pluoštus,
kurie įeina į baltymo Tau (angl. Tau)
sudėtį. Šis baltymas smegenyse formuoja mikrovamzdelius, kuriais smegenyse tarp ląstelių vyksta medžiagų
apykaita. Sergant Alzheimerio liga
pakinta baltymo struktūra, sutrinka
transportinė sistema, kas pakenkia
smegenų ląsteles ir sukelia jų žūtį.

Alzheimerio ligos požymiai
Atminties sutrikimai
Ankstyvose Alzheimerio ligos stadijose sutrinka trumpalaikė atmintis,
žmonės praranda gebėjimą atlikti paprastus kasdienius darbus. Šiuo metu
degeneruoja hipocampus srities ląstelės. Nors su amžiumi dažnas iš mūsų
susiduria su trumpalaikės atminties
sutrikimais, tokiais, kaip pamiršimu
draugų vardų ar užmiršimu, kur padėjome raktus, bet šios ligos atveju pamirštama ne tik kur padėjome raktus,
bet kam išvis raktai reikalingi.
Sergantiems Alzheimeriu
žmonėms būdinga:
* pastoviai kartoti klausimus bei
išvadas, nesuprantant, kad tai jau
buvo klausta daug kartų;
* užmiršti pokalbius, įvykius, apsilankymo pas gydytoją datas ir net vėliau apie tai neprisiminti;
* pastoviai perdėti daiktus į kitą
vietą, dažnai tam net neskirtose vietose;

* pasiklysti įprastinėse vietose;
* ilgainiui pamiršti šeimos narių
vardus bei įprastinių daiktų pavadinimus;
* tampa sunku parinkti tikslius
žodžius, išreikšti mintis, dalyvauti pokalbiuose.

Dėmesio ir suvokimo
sutrikimas
Ligoniams tampa sunku sukaupti
dėmesį bei galvoti, ypač apie abstrakčius dalykus, tokius kaip skaičiai.
Jiems pasidaro sudėtinga tvarkyti finansus, laiku mokėti mokesčius. Ilgainiui tampa sunku atpažinti skaičius, jie praranda gebėjimą mokytis,
skaityti.

Sunkumas priimti
sprendimus
Sergantiems Alzheimeriu tampa
sudėtinga reaguoti į įprastus reiškinius, tokius, kaip maistas, verdantis
ant viryklės, ar kelyje susidariusi netikėta avarinė situacija.

Įprastinių veiksmų
atlikimo sutrikimas
Ligai progresuojant ligoniams pasidaro sunku atlikti įprastinius veiksmus, tokius, kaip valgio gaminimas, dalyvavimas anksčiau mėgtuose žaidimuose. Vėliau ligoniai nesugeba atlikti
paprasčiausių buities darbų, praustis,
apsirengti, pamiršta pavalgyti.

Asmenybės ir elgesio
pasikeitimas
Asmenims, sergantiems Alzheimeriu, pasireiškia depresija, apatija,
socialinė izoliacija, nuotaikos svyravimai, dirglumas, agresyvumas. Gali
atsirasti kliedesių, haliucinacijų.
Vėlyvoje stadijoje ligonis visiškai
praranda sugebėjimą galvoti, kalbėti,
suvokti ir judėti, nors kartais ilgai išlieka sugebėjimas skaityti, šokti, dainuoti, gėrėtis seniau mėgta muzika, užsiimti rankdarbiais ar pasakoti senas
istorijas.
Alzheimerio liga sergantys asmenys nuo požymių atsiradimo vidutiniškai išgyvena 7–12 m. Dažniausiai ligoniai miršta nuo plaučių uždegimo ar
kitų infekcijų, įvairių lūžimų, užspringimo ar aspiracijos (maistui patekus į plaučius).

Kaip išvengti Alzheimerio ligos
Iki šių dienų nėra nustatyta tiksli Alzheimerio ligos priežastis, nors
yra žinoma, kad jos išsivystymui turi
reikšmės amžius bei paveldimumas.
Kaip teigia „Alzheimer’s Association
Medical and Scientific Advisory Coun-

cil” profesorius William Klunk, „ligos
priežastis yra ne tik amiloidai ir Tau
proteinai, bet ir smegenų senatviniai
pakitimai, sumažėjusi bei pakitusi jų
kraujotaka, uždegiminiai procesai,
galvos traumos, virusinės infekcijos“.
Yra nustatytas Alzheimerio ligos ryšys
su Dauno sindromu.
Kadangi nėra žinomos ligos priežastys, neįmanoma nustatyti efektyvių
ligos išvengimo būdų, nors ir siūlomos
įvairios dietos bei protiniai pratimai.
Mokslininkai pastoviai dirba šia kryptimi, ir vienas iš įtikinamiausių teiginių yra tai, kad, sumažinus tikimybę
susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis,
galima sumažinti Alzheimerio ligos ir
kraujagyslinės silpnaprotystės išsivystymo riziką. Pasireiškus ligos požymiams jos sustabdyti neįmanoma.
Mokslininkai, tyrinėjantys
Alzheimerio ligą, pataria:
* reguliariai mankštintis, būti
aktyviems;
* intelektualiai stimuliuoti smegenis (spręsti kryžiažodžius, žaisti
šachmatais, šaškėmis, mokytis naujos
kalbos);

ChirurgAi
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

* būti socialiai aktyviems (nuolat
bendrauti, užsiimti labdaringa veikla).
Fizinis, protinis bei socialinis aktyvumas gali sumažinti mirties atvejų ne
tik nuo širdies ir kraujagyslių ligų, bet
ir nuo Alzheimerio ligos rizikos.
* laikytis Viduržemio jūros dietos,
vartojant neriebų maistą, praturtintą
B grupės vitaminais, folio rūgštimi, kariu, omega-3 riebalinėmis rūgštimis.
Vartoti augalinius aliejus, daug vaisių
ir daržovių;
* reguliuoti kraujo spaudimą bei
cholesterolio kiekį. Kaip žinoma, cholesterolio kiekį mažina aktyvus gyvenimo būdas, sveika mityba, įjungiant
į valgiaraštį avižų, riešutų, avokadų,
riebios žuvies, – lašišos, sardinių, silkės. Sveika ir subalansuota mityba
taip pat padeda išvengti nutukimo bei
diabeto;
* pakankamai miegoti. Yra teorijų, įrodančių, kad būtina miegoti 7-8
val., kadangi gilaus miego metu, kuris
prasideda po REM (greitų akių judesių)
miego fazių, organizmas nustoja gaminti baltymą amiloidą, atsidedantį
smegenyse apnašų pavidalu. Šioje miego fazėje smegenys taip pat išvalomi iš
jau susidariusių amiloidinių apnašų.
Pastaraisiais metais Alzheimerio
ligai skiriamas padidintas dėmesys.
Atliekamas didelis darbas aiškinantis
ligos išsivystymo priežastis bei ieškoma efektyvių būdų jai gydyti. Tai vykdyti reikalingos didelės lėšos. Šiais metais iš federalinio biudžeto tam buvo
skirta 500 milijonų dolerių, o kitais metais reikalaujama dar papildomų 300
mln. Reikia tikėtis, kad ateityje Alzheimerio liga bus pagydoma.

Paruošta remiantis: www.wikipedia.org,
www.mayoclinic.org, www.alz.org,
www.pasveik.lt, www.ligos.sveikas.lt

AkiŲ ligos
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

Marija Žemaitaitis, gyvenanti Los Angeles, CA, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Ačiū, kad skaitote ir dosniai remiate mūsų brangią lietuvišką spaudą.

Enata Skrupskelis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Širdingai dėkojame savo ištikimai skaitytojai už palaikymą ir paramą.

Dr. Vytautas Palčiauskas, gyvenantis Walnut Creek, CA, atnaujindamas metinę ,,Draugo” prenumeratą ir suprasdamas lietuviškos spaudos rūpesčius, pridėjo 50 dol. auką, už kurią nuoširdžiai dėkojame.
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Rytų pakrantės
lietuviški kalėdiniai renginiai
ConneCTiCuT

St. Patrick bažnyčia
(50 Charles St. Waterbury, CT)
Lietuviškos Kūčios
Gruodžio 17 d., sekmadienį, 2 val. p. p – 5 val. p. p.
Waterbury Lietuvių Bendruomenė organizuoja lietuvišką Kūčių vakarienę. Bilietus
būtina įsigyti iš anksto. Kaina – 20 dol. Tel. Agne 203-768-7181 arba per „Facebook”.
FLoRidA

emmanuel Catholic bažnyčia

Kepame Kalėdoms (3)
Tradicinis itališkas pyragas
Panettone
Reikės:
15 g (0,5 oz) sausų mielių
200 ml (puodelio) vandens
170 g (6 oz) cukraus
2 kiaušinių
130 g (4,5 oz) lieso natūralaus jogurto
5 ml (arb. šaukštelio) vanilės
ekstrakto
20 g (0,7 oz) tarkuotos citrinos žievelės
480 g (1 sv) miltų
60 g (2 oz) džiovintų serbentų
60 g (2 oz) razinų
20 g (0,7) smulkaus cukraus
20 g (0,7) sviesto
žiupsnelio druskos
Mieles sumaišyti su vandeniu,
cukrumi ir laikyti kambario temperatūroje, kol suputos. Tada įmušti kiaušinius, supilti jogurtą, vanilės ekstraktą, suberti žieveles, miltus, pagardinti druska, išminkyti,
suformuoti apskritimą ir laikyti
šiltai apie 1 val. Džiovintus vaisius
sumaišyti su cukrumi, suberti į tešlą, dar kartą išminkyti, dėti į sviestu išteptą kepimo indą ir uždengus
palikti kilti apie 30 min. Paskui apšlakstyti lydytu sviestu ir kepti apie
45 min. orkaitėje, įkaitintoje iki 170
C (340 F) temperatūros. Galima patiekti apibarsčius milteliniu cukrumi.

Senoviškos bobelės naujai
Reikės:
150 g (5,3 oz) sviesto
250 g (8,8 oz) cukraus
400 g (14 oz) medaus
4 kiaušinių
40 g (1,4) kakavos
130 g (4,5) migdolų
100 ml (1/2 puodelio) romo
500 g (1 sv) kvietinių miltų
3 šaukštelių kepimo miltelių
maltų kvapiųjų pipirų, cinamono, kardamono
Įdarui:
200 g (7 oz) spanguolių
Glajui:
300 g (10,5 oz) juodojo šokolado
40 g (1,4 oz) kakavos arba sviesto
Sviestą sumaišyti su cukrumi, medumi ir kaitinti ant silpnos ugnies, kol ištirps. Atvėsinti. Kiaušinius išplakti ir
sumaišyti su kakava. Migdolus nuplykyti verdančiu vandeniu, nulupti odeles, sumalti, suberti į kakavos mišinį,
pagardinti prieskoniais, supilti romą ir
viską gerai išmaišyti. Miltus persijoti ir
sumaišyti su kepimo milteliais. Visus
mišinius sudėti kartu ir išplakti.
Spanguoles nuplauti ir sutrinti iki
vientisos masės. Į keksiukų formeles įpilti šiek tiek tešlos, dėti po 1–2 šaukštelius
spanguolių masės, supilti likusią tešlą ir
kepti apie 20 min. orkaitėje, įkaitintoje iki
180 C (350 F) temperatūros, kol gražiai apskrus.
Šokoladą sulaužyti gabaliukais, sumaišyti su kakava arba sviestu ir kaitinti ant silpnos ugnies, kol
išsilydys. Nukelti
nuo ugnies ir palikti stingti. Keksiukus patiekti
apšlaksčius gautu glajumi. Galima papuošti
milteliniu cukrumi.
Džiaugsmingo Kalėdų laukimo!
Jūsų Indrė

(15700 South Military Trail, Delray Beach, FL 33484)
Lietuviškos Kūčios
Gruodžio 16 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Kunigas Gintaras Jonikas atnašaus šv. Mišias lietuvių kalba. Norintys atlikti išpažintį atvykite 1:30 val. p. p. Bus galima įsigyti Kalėdaičių. Po šv. Mišių vaišinsimės
suneštinėmis Kūčių vaišėmis, desertu, kava. Vyks „Saulėtas krantas” lituanistinės
mokyklos rankų dar-bo aukcionas ir kalėdinė loterija.
MASSAChuSeTTS

Šv. Petro lietuvių bažnyčia
(75 Flaherty Way, South Boston, MA).
Advento susimąstymas šv. Sakramento adoracija,
pamokslas, išpažintis ir palaiminimas
Gruodžio 16 d., šeštadienį, nuo 11 val. r. – 1 val. p. p.
Ves pranciškonas kunigas Aurelijus Gricius iš Kennebunkport, Maine. Po susimąstymo visi kviečiami papietauti su kunigu Aurelijumi.
Lietuviškos Kūčios
Gruodžio 24 d., sekmadienį:
5:15 val. p. p. – Kalėdinių giesmių giedojimas bažnyčioje
5:30 val. p. p. – šv. Mišios bažnyčioje
Po šv. Mišių – Kūčių vakarienė. Prašome atnešti šaltą patiekalą. Parapija parūpins
gėrimus ir pagrindinį patiekalą.
new YoRK

our Lady Mount Carmel bažnyčios salėse
(Havemeyer Str. kampas ir North 8th Street, Brooklyn, NY 11211;
(prie ,,L” ir ,,G” traukinių Lorimer Street be
i Metropolitan Avenue metro stoties).
Lietuviškos Kūčios
Gruodžio 17 d., sekmadienį:
10 val. r. – šv. Mišios (dėl dabar vykstančio Apreiškimo bažnyčios vidinio remonto šv. Mišios bus atnašaujamos Our Lady of Mount Carmel apatinėje salėje).
Kūčios po šv. Mišių – viršutinėje Our Lady of Mount Carmel salėje.
Maironio lituanistinė mokykla, New Yorko skautai ir Apreiškimo parapija ruošia
tradicines lietuviškas kūčias. Bus tradiciniai valgiai, skambės kalėdinės giesmės,
bus pristatyta šeštadieninės mokyklos programa, dalyvaus Kalėdų senelis. Ateikite ir paremkite šeštadieninę, jau 65 metus vykdančią misiją padėti išlaikyti lietuvių kalbą ir tapatybę.
Bernelių Mišios
Gruodžio 24 d., sekmadienį, 10 val. v.
Apreiškimo parapijos choras giedos kalėdines giesmes nuo 9:30 val. v. (dėl dabar vykstančio Apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, Bernelių šv. Mišios bus
atnašaujamos Our Lady of Mount Carmel bažnyčioje).
Po Bernelių šv. Mišių visi kviečiami į Mount Carmel parapijos salę kalėdiniams
užkandžiams.
PennSYLVAniA

Šv. Andriejaus bažnyčia
(1913 Wallace St., Philadelphia, PA).

Jurgis Lendraitis, gyvenantis Palos Heights, IL, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame, kad ne tik skaitote laikraštį, bet ir jį remiate.

Aldona Venk-Venckunas, gyvenanti Santa Monica, CA, atnaujindama savo metinę ,,Draugo” prenumeratą, kartu su mokesčiu atsiuntė 50
dol. auką, kuri palengvins leidybos darbus. Širdingai dėkojame už Jūsų
paramą.

Bernelių šv. Mišios
Gruodžio 24 d. 10 val. v. (vidurnaktį Bernelių šv. Mišių nebus).
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■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) gruodžio 17 d. 10 val. r. švęsime trečiąjį
Advento sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių parapijos salėje vyks suneštinis Kalėdinis
pobūvis. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
■ Gruodžio 17 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių visus maloniai kviečiame prie bendro Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Kūčių stalo. Kalėdines giesmes atliks viešnia iš
Lietuvos solistė Rūta Morozovaitė. Prašome
užsisakyti vietas iš anksto tel. 773-776-4600.
Kaina 25 dol., vaikams iki 12 metų – nemokamai.

■ 2018 m. sausio 13 d. minėsime dvidešimt septintąsias tragiškų, tačiau mūsų Laisvę subrandinusių ir mūsų Tautą sutvirtinusių
įvykių, metines. Siekiant kartu su Lietuva pagerbti Tėvynės laisvės gynėjų atminimą, Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo klubas ir Čikagos skautų vietininkija
sausio 14 d. organizuoja 9 km bėgimą/ėjimą,
kuris vyks prie 31-osios gatvės paplūdimio Čikagoje. Dalyviai renkasi 12:30 val. p. p., bėgimo pradžia – 1 val. p. p. Po to vaišinsimės
karšta arbata, kava ir šauliška koše.

DRAUGAS

Čikagos mamyčių šventė

Šventėje apsilankė ir LR gen. konsulas Čikagoje M. Bekešius.
Rūtos Pažemeckienės nuotraukos

DRAUGAS
773-585-9500

Vynas, s ris ir Baronas

Ž

inoma, kad juoktis – sveika. Tokį visuomenės gydytoją kažkada turėjo Čikagos lietuviai. Savo
tabletes ir lašelius sveikai dvasiai palaikyti jis
sudėjo į satyrinius rinkinius ,,Valerijono lašai”, ,,Trejos
devynerios”, ,,Alijošiaus lapai”… Žinoma, Dr. S. Aliūno
receptai veikia tik tada, jei pacientas ugdo savyje vieną
,,aukšto lygio sugebėjimą” – moka pasijuokti ne tik iš
kitų, bet ir iš savęs.
Jau supratote, kad už šio literatūrinio slapyvardžio
slepiasi daugelio knygų autorius Aloyzas Baronas (1917–
1980). Jis taip pat tikėjo akupunktūra, nes ilgus metus
,,Drauge” vedė populiarų skyrelį ,,Spygliai ir dygliai”.
Š. m. gruodžio 12 d. Baronui būtų suėję 100 metų. Jo
atminimą pagerbti ir nepasenusius jo receptus prisiminti
kviečiame vakaronėje ,,Drauge”, kuri vyks po visų savaitės
darbų gruodžio 15 dieną, penktadienį, nuo 6:30 val. v.
Vaišinsimės paprastai kaip saliūne, bendrausime nuoširdžiai
kaip tikri draugai, gydysimės dr. S. Aliūno rekomenduotais
lašiukais.

Adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
tel. 773-585-9500

Pasveikinkite su
Kalėdomis „Drauge”!
Čia galėtų būti jūsų nuotrauka, eilėraštis ar
kalėdinis sveikinimas
verslo partneriams, klientams, mokytojams,
draugams ar kaimynams.
Kreiptis: Audronė Kižytė, tel. 630-805-1404,
el. paštu AudreyKizys@gmail.com

Iš k.: Renata Duma, Laimutė Baikauskaitė ir Inga Ša- Po šventės liks daug įamžintų akimirkų.
palaitė.
myčių popietėje ir patys dar labai laukdavo Kalėdų senelio.
Šventėje vykusios kalėdinės lotePinigai, surinkti už renginio ir
jame vykusios loterijos bilietus, skir- rijos prizai buvo puikūs. Bet visiems lati pirkti vaikiškas veido kaukes, kurios biausiai norėjosi laimėti pagrindinį –
jautrius Lietuvos onkologinėmis ligo- vaikišką visureigį, į kurį įsėdęs gali
mis sergančius ligoniukus saugos nuo visą kiemą aplėkti ir iš to daug džiaugsmo turėti.
oru perduodamų
Loterijos prizais
virusų.
pasirūpino dosnūs
E. Zasimausšventės rėmėjai. Jų
kaitė pasidžiaugė,
buvo daug – ir paviekad šiais metais į
nių asmenų, ir verslo
organizacijos moįmonių. Beje, labdaterų surengtą švenros tikslais rengiamą
tę susirinko rekorlietuvių šventę kasdiškai daug svečių
met paremia ir ame– net 100 mamų su
rikietis gydytojas or240 savo atžalų.
todontas David Allen.
Juos linksmino
Jo klinikoje asistente
Aušros ir Hanso
dirba lietuvė Daiva,
Paulauskų teatriukuri ir pakvietė gykas ,,UžtrauktuGeroji saldumynų fėja –
dytoją prisijungti prie
kas”, mažųjų šokėEdita Zasimauskaitė
šio labdaros projekto.
jų grupė. Pasisveikinti ir pasikalbėti su šventės dalyviais D. Allen kasmet vaikams parengia
užsuko ir Lietuvos generalinis konsu- naudingų dovanėlių: krepšelį su burlas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Ant nos higienos priemonėmis, prideda ir
grindų kartu su vaikais prisėdęs dip- aprašymą, kaip jomis naudotis.
Dar viena šventės rėmėjų dovana
lomatas greitai rado bendrą kalbą su
labai pradžiugino visus mažuosius
mažaisiais.
Kaip ir reikėjo tikėtis, neprava- svečius: kiekvienas gavo ,,Dadu” ledų.
žiavo pro šalį ir Kalėdų senelis su savo Chicago Mothers Foundation aktyvispagalbininkų nykštukų būriu. Nykš- tės planuoja, kad kitais metais šiai
tukų vaidmuo teko vyresniems šventės šventei reikės ieškoti didesnės salės,
dalyviams, paaugliams, tiems, kurie kad vis didėjantis svečių ir labdaros teiprieš kelerius metus šioje Čikagos ma- kėjų būrys galėtų sutilpti.
Atkelta iš 1 psl.

Chicago Mothers Foundation yra dėkingi:
Teatriukui ,,Užtrauktukas”, Royal Petal (Enrika Matelytė-Karalius), bendrovėms ,,Crema Bean”, ,,Norwex”
(Julija BM), ,,Rodan and Fields” (Daiva Malukas), ,,Pictured by GG”, ,,Studio J Photography”, ,,Always There Express”, ,,3 Girls Party Decor”, ,,Marcus Jewelry and Accessories”, ,,Baltic
Food Distributing” (Ruslanas Kirijenka), ,,Muse in USA”, mokyklėlei ,,Pelėdžiukai”, ,,Jewelers by P” (Patricija RA),
,,Revive U Salon and Spa”, restoranui
,,Kunigaikščių užeiga” (Andrius Bučas),
,,Studio Ziva”, ,,Aukse Lend makeup”,
,,Eva Diva”, ,,Ultimate Joga” (Renata ir
Giedrius Kasiukevičius), ,,Asta Skin and
Body Care”, Mantas Ivanauskas Photography, dr. David Allen, Genutei Kon,
Dariui Sabaičiui, Vitalija Nails, Agnei
Sabonis (stiklo darbai), Beatai Nicholson,
B&G Party Planing, Miladai Kunevičienei, Rimantui Pažemeckui, Santai ir Algimantui Rinkevičiams, Justinos Lekevičius šeimai.

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

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

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

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

Na, ar nesmagu visiems dideliame būryje!

