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Kauno rajone – 
kultūrinis lobis – 2 psl. 

KDLM ąžuoliukas auga
J. Basanavičiaus gimtinėje – 4 psl.

Gražios eilės neretai yra raišų minčių ramentai. – Heinrich Heine

LORETA STEFFENS

Mūsų tautietė Milda Bublys jau daugiau kaip 16

m. sukasi madų industrijoje, kurdama kostiu-

mus kinui, teatrui, televizijai ir miuziklams. Di-

zainerė savo jėgas išbandė dirbdama Alexander

McQueen mados namuose, kurdama „Target” preky-

bos centrams ir populiariausiai šokėjų aprangos firmai

„Capezzio”. Menininkė taip pat dirbo dėstytoja tokio-

se garsiose drabužių dizaino mokyklose kaip New Yor-

ko Fashion Institute of Technolgy, Lawrence Techno-

logical University ir Miami Dade College. M. Bublys ne-

telpa į jokius tradicinius rėmus ir yra vienas tų žmonių,

kurie net nesistengdami prie savęs traukia minias ger-

bėjų. Moteris save vadina dizainere, menininke, mo-

kytoja ir kolekcininke, tačiau ir tai neaprėpia visų šią

dizainerę supančių vaivorykštės spalvų. Mildos juokas,

aistra gyvenimui ir kūrybai, meilė artimiesiems ir ją su-

pančiai aplinkai užkrečia nuoširdumu ir šiluma. – 6 psl.

Eureka miestelio mokyklos mokiniai susikaupę klausėsi pasakojimo apie dramatišką lietuvių tautos laikmetį – tremtį. 
Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Teatro kostiumų pasaulis

per spalvotus Mildos Bublys akinius
Dizainerės pasaulis – visų vaivorykštės spalvų! Asmeninio albumo nuotr.

Amerikiečiams moksleiviams – apie lietuvių tremtį 
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Ar galima būtų patikėti, kad daugiau nei šimtas
amerikiečių paauglių, gimusių laisvame pasau-
lyje, sulaikę kvapą ir pamiršę žvilgčioti į savo te-

lefonų ekranus, klausysis pasakojimo apie lietuvių
tremtį į Sibirą? Nuščiuvę sėdėjo net ir tie, kurie iki šiol
nežinojo, kur ir kokia yra ta šalis Lietuva. Antradienį,
balandžio 10 dieną į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
sugužėjo būrys Eureka (IL) High School moksleivių.
Trimis mokykliniais autobusais jie atkeliavo dau-
giau nei 130 mylių, kad pasiklausytų dr. Audriaus
Plioplio paskaitos apie šį tragišką lietuvių tautos is-
torijos tarpsnį, kurio scenarijus buvo surašytas Sta-
lino ir sovietų valdžios kabinetuose.           – 3 psl. Dr. A. Plioplys turi sukaupęs daug informacijos apie sovietų Lietuvo-

je vykdytą genocidą.



Tema, kurią ketinu apžvelgti, – mažumėlę pa-
bodusi. Kiek gi galima kalbėti apie tą patį? Bet
ji – gyvybiškai svarbi. Ji neturėtų nusibosti,
nes klausimas, kiek reikia lėšų skirti Lietuvos
gynybinėms reikmėms, – amžinas. 

Šio klausimo galėtume neprisiminti ne-
bent tuomet, jei visi mūsų svarbiausius
postus užimantys politikai, įtakingiausi

verslininkai bei originaliausi meno veikėjai
į Lietuvos ginkluotąsias pajėgas žiūrėtų kaip į
priemonę, kuri yra mūsų saugumo, laimės ir pasi-
turinčio gyvenimo garantas.

Deja, valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis
drįsta teigti, kad „opozicinių partijų spaudimas
artimiausiu metu didinti išlaidas gynybai iki 2,5
proc. nuo BVP – susijęs su pastarųjų nenoru, kad ša-
lies gyventojų gyvenimas pagerėtų ‘valstiečių’ val-
dymo laikotarpiu”.

Valdančiųjų lyderis formuoja nuomonę, girdi,
kuo stipresnę kariuomenę turėsime, tuo skurdžiau
gyvensime? Švelniai kalbant, – nesąmonė, dema-
gogija, klasta. Kariuomenė ir mūsų gyvenimo ko-
kybė – tampriai susiję reiškiniai. Jie vienas kitą pa-
pildo. Jų negalima priešinti. Jei Lietuva nebus sau-
gi kariniu požiūriu, joje gyvenantys lietuviai vargu
ar galės džiaugtis gražiu gyvenimu. Valstybių, ku-
rios nėra saugios, vengia stambūs verslininkai,
turtingi turistai, kultūros, meno žmonės.

Ar galima pritarti konservatorės Rasos Jukne-
vičienės pareiškimui, jog R. Karbauskio samprota-
vimai, esą skirdami lėšas Lietuvos gynybai skriau-
džiame Lietuvos žmones, – „Kremliaus projektas”?
R. Karbauskio noras kuo greičiau bent mažumėlę pa-
gerinti mūsų buitį – tarsi suprantamas. Bet kodėl –
būtent kariuomenės, o ne valdininkų, politikų, tur-
tuolių sąskaita? Rusija seniai pučia miglą į akis, esą
Lietuvai nereikalinga stipri kariuomenė. Šias nuo-
taikas Kremlius  skleidžia nuo pat pradžių, vos tik
buvo paskelbtas Kovo 11-osios Aktas. 

R. Karbauskio pasiaiškinimai, kad jis nenorė-
tų stipriai didinti išlaidų karinėms reikmėms tik
2019-aisiais, o vėliau – prašom, – nenuoširdūs. Ka-
riuo menę reikia stiprinti nuolat – kasdien, kasmet.

Baisiausia, kad panašiai kaip R. Karbauskis kal-
ba ir mūsų premjeras Saulius Skvernelis. Paprašy-
tas pakomentuoti R. Karbauskio žodžius, ministras
pirmininkas gynė didžiausios frakcijos Seime se-
niūną. S. Skvernelis tvirtino, kad R. Karbauskis tik-
riausiai norėjęs pasakyti, jog nepalaiko idėjos fi-
nansavimą gynybai didinti iki 2,5 proc. tuoj pat, 2019-
aisiais, metais.

S. Skvernelio teigimu, dėl ne itin geros situaci-
jos šalies gynybos srityje yra kaltos ankstesnės vy-
riausybės, neskyrusios užtektinai lėšų gynybai.
Premjeras pabrėžė, kad egzistuoja apie 4 mlrd. eurų
skylė, kuri susidarė kelerius metus neskiriant pa-
kankamai lėšų gynybai.

Žodžiu, mestas priekaištas konservatoriams.
Taip, ši partija, kaip ir visos kitos, nuodėminga. Kai
Lietuvą valdė konservatoriai, Lietuvos kariuomenė
negaudavo pinigų tiek, kiek reikėjo. Tačiau kon-
servatorių Achilo kulnas – ne priešiškumas kari-
niams valstybės poreikiams. Tiesiog taip susiklos-
tydavo aplinkybės, kad jie į valdžią ateidavo tik tuo-
met, kai valstybės biudžetas – tuščias, išvaistytas. Ki-
toms į valdžią ateinančioms partijoms sekdavosi ge-
riau. Jeigu esame sąžiningi, principingi konserva-
torių oponentai, šio neturėtume pamiršti.

Ypač stebina premjero pareiškimas dėl vadi-
namųjų šimtaprocentinių įrodymų būtinumo. Ba-
landžio 5-ąją kalbėdamas „Žinių radijui” jis pareiš-
kė: „Manau, kad tiek Jungtinė Karalystė, tiek pasi-
telkti tarptautiniai ekspertai turėtų labai aiškiai iki

kontekste nenorom prisimenu VSD atas-
kaitoje minimą faktą, kad Rusija kitais me-
tais mūsų prezidento rinkimuose turės savo
kandidatą. O gal jau turi? O gal ir programa
jau pristatyta?”.

Taigi dabar svarbiausia – Lietuvos pre-
zidento rinkimai. Neabejotina, kad Rusija
kurpia intrigas. Panašias į tas, kurios iški-
lo į dienos paviršių dėl įtakingo verslininko
Gedimino Žiemelio. Mūsų VSD šį aviacijos
verslu sėkmingai Rusijoje užsiimantį vers-

lininką laiko įtartinu. Jis siejamas su įtakingais rusų
oligarchais ir valdžios viršūnėle Kremliuje. O kaip
kitaip sėkmingai bizniausi Rusijoje?

Lietuviškoje spaudoje apie G. Žiemelio sąsajas
su Kremliumi prirašyta ne viena dešimtis išsamių
publikacijų. Jose gausu įtikinamų paaiškinimų,
kodėl VSD nerekomendavo leist jam investuoti Vil-
niaus oro uoste bei kituose mūsų oro uostuose, pa-
vyzdžiui, Zokniuose, kur leidžiasi NATO lėktuvai.
Situacija labai paprasta: jei tu tinki Kremliui, tai ko-
dėl tavimi turi pasitikėti oficialusis Vilnius?

Bet ilgainiui rusiškoje spaudoje pasirodė gar-
saus sovietinių laikų lakūno – bandytojo Magome-
do Talbojevo straipsnis, lietuvį verslininką įvardi-
nantis kaip NATO šnipą, įsikūrusį greta strateginių
Rusijos objektų. Buvęs sovietų lakūnas kreipėsi į Ru-
sijos slaptąsias tarnybas klausdamas, „kas ir kodėl
NATO šalies atstovui suteikė teisę įsigyti strategi-
nį objektą šalia Michailo Gromovo skrydžių ban-
dymo instituto, kuriame iki šiol saugomos Rusijos
valstybės paslaptys”. Rusijos didvyrio vardą užsi-
tarnavęs generolas majoras pareiškė: „Taip, ten
natovcai vaikšto po ‘Buran’ aikštelę”.

Būtų puiku, jei M. Talbojevo įtarimai pasitvir-
tintų. Bet juk viskas aukštyn kojomis apversta.
Tiesiog norima sujaukti lietuvių protus, kad mini-
mas verslininkas mums atrodytų kuo patrauklesnis.
Panašiai Rusija elgsis ir 2019-aisiais, kai rinksime
naująjį Lietuvos prezidentą.
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Jei strateginiai Rusijos 
objektai priklausytų
NATO agentams...
GINTARAS VISOCKAS
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galo atsakyti ir padėti tašką, nes dabar yra labai di-
delė tikimybė, kad tai yra padaryta iš Rusijos pusės,
bet didelė tikimybė nėra visiškas, šimtaprocentinis,
fakto patvirtinimas”. 

Taigi mūsų premjeras nežino, kas chemine me-
džiaga bandė nunuodyti į Didžiąją Britaniją pabėgusį
buvusį Rusijos agentą Sergejų Skripal, išdavusį di-
džiausias Rusijos paslaptis. Gal britai, amerikiečiai,
lietuviai? O gal mūsų premjerui neaišku, kas ra-
dioaktyviuoju poloniu nužudė į Vakarus pabėgusį,
Vladimirą Putiną gyvenamųjų namų sprogdinimu
Rusijoje kaltinusį Aleksandrą Litvinenką? Drįstu
manyti, kad jei S. Skvernelis nesuvokia tokių ele-
mentarių dalykų, tai tada jis niekad nieko nesupras
apie Rusiją ir todėl jis – silpnas premjeras. O jei ap-
simeta, tai, vadinasi, ruošiasi Lietuvos prezidento
rinkimams. Bet jis išrinktas prezidentu būtų niekam
tikęs Lietuvos vadovas, nes nori remtis būtent tais
Lietuvos piliečiais, kuriems neva taip pat neaišku,
kas ir kodėl žudo V. Putino kritikus.

Nesu didelis konservatorių lyderio Gabrieliaus
Landsbergio gerbėjas, bet jis taikliai įvardino mūsų
premjero gudravimus: „1. Reikia atnaujinti tarp-
vyriausybinius santykius tarp Rusijos ir Lietuvos.
2. Nėra faktų, kad Karbauskis daro verslą Rusijoje.
3. Nėra iki galo įrodyta, ar Skripalį nunuodijo rusai.
Taip kalba Lietuvos premjeras. Deleguotas iš rusiškų
trąšų praturtėjusio verslininko. To paties, kuris ne-
nori didinti finansavimo gynybai. Visame šitame

Partizanų rankraščiai – bidone
Antradienio rytą miške užkastame bidone rasti par-
tizanų rankraščiai perduodami Kultūros paveldo
departamento atstovams, praneša Kauno apskri-
ties vyriausiasis policijos komisariatas (Kauno ap-
skr. VPK).

Balandžio 10 d., apie 10:25 val. ryto, Kauno ap-
skrities pareigūnai sulaukė miškininko pra-
nešimo, kad Kauno rajone, Alšėnų seniūni-

joje, Girininkų I kaime, jis vaikščiodamas miške
rado rankinę granatą. 

Į įvykio vietą atvykusiems Kauno apskr. VPK
pareigūnams vyras paaiškino, kad dirbdamas
valstybiniame miške, Šališkių girininkijoje, at-
likdamas sklypų ribų žymėjimo darbus, pastebė-
jo kyšančio metalinio bidono viršų. Atėjęs arčiau
ir atidaręs bidono dangtį viduje pamatė vandenį.
Po vandeniu vyras rado seną granatą ir rankraš-
čius. 

Miškininkas paaiškino, kad apie 200 metrų
nuo radinio vietos anksčiau buvo seni partizanų
bunkeriai. Į įvykio vietą atvykę Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Kauno
skyriaus atstovai apžiūrėję radinį nustatė, kad tai
gali būti spausdintinis partizanų laikraštis „Par-
tizanas”, leistas 1949–1951 metais. Visa rasta
spausdintinė medžiaga trečiadienį perduota Kul-
tūros paveldo departamento atstovams, kurie pri-

ims sprendimą dėl tolesnių veiksmų bei atliks
spaudinio restauracijos darbus.

Sprogmuo buvo perduotas Lietuvos kariuome -
nės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išmi-
nuotojams ir sunaikintas.                                                

ELTA

Netoli Kauno atrasti partizanų rankraščiai. 
Kauno apskrities VPK nuotr.
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Alina Akulič

LF narė esu nuo 2014 m. ir nuo to laiko, kiek leidžia
gali mybės, dalyvauju Fondo veikloje. Esu buvusi  LF
Kontrolės komisijos nare, Pelno skirstymo komisijos Sti-
pendijų skirstymo pakomisės nare, šiuo metu esu LF val-
dybos narė. Socialinio darbuotojo bakalauro laipsnį įgi-

jau Klai pėdos uni-
versitete, verslo
administ ra vimo
magistro laipsnį
(specializa ci ja –
projektų valdy-
mas) DeVry uni-
versitete, Dow-
ners Grove. Šiuo
metu dirbu Lietu-
vos Respublikos
genera  l in iame
konsulate Čika-
goje. Supran tu
svetur gyvenan-
čių lietuvių tautinio
identiteto išlaiky-

mo svarbą, to dėl manau, jog LF veiklos indėlis lietuvy-
bės puoselėjimui, skiriant fi nansinę paramą įvairioms lie-
tuviš koms organizacijoms bei remiant stu dijuojantį jau-
nimą, yra nepaprastai vertingas. Pati esu buvusi LF sti-
pendininkė, todėl noriu prisidėti prie JAV Lietuvių Ben-
druomenės stiprinimo ir lietuviško identiteto išsaugoji-
mo, todėl kandidatuoju į LF Kontro lės komitetą.

Rinkimai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą

2018 m. balandžio 28 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 St., Le-
mont, IL 60439 įvyks 55-asis me tinis Lietuvių Fondo (LF) narių suva žiavimas. Su-
važiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir į LF Kontrolės komitetą. Į LF tarybą tre-
jų metų ka dencijai bus išrinkti 5, į Kontrolės ko mitetą vienerių metų kadencijai –
3 nariai.

Papildomi kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą galės būti siūlomi ir LF
narių metinio suvažiavimo metu. Suvažiavime pasiūlyti kandida tai turės pristaty-
ti trumpą savo bio grafiją ir atsakyti į pateiktus klausimus.

Siūlome susipažinti su kandidatais į LF tarybą ir į LF Kontrolės komitetą.

Kandidatai į Lietuvių Fondo 
Kontrolės komitetą

Ričardas Chiapetta

LF narys esu nuo 2005 metų.  Dirbu ,,Accenture”
kompanijoje, Žmo giškųjų išteklių srityje, esu atsakingas
už kompensacijų iš mokas. Prieš tai dirbau finansininku.
Visą gyvenimą esu skautas, o nuo 2012 metų einu Aka-
deminio skautų sąjūdžio pirmininko pareigas. Jau eilę

metų esu Pasaulio
lietuvių centro ta-
rybos narys. Prieš
2 metus pirmą
kartą kandidata-
vau į LF Kon trolės
komitetą, kadangi
norėjau  ge riau su-
prasti, kaip veikia
LF. Matau, kad lie-
tuviškoms organi-
zacijoms labai rei-
kalinga LF finansi-
nė parama. Taip
pat manau, kad
norint padėti or-
ganizacijoms pa si-
ekti savo tikslus,

kurie laikui bė gant keičiasi, Fondui į savo veiklą reikia
įtraukti šiek tiek daugiau narių. 

Manau, kad mano žinios bus naudingos dirbant LF
Kontrolės komitete. Vėl sutinku kandidatuoti, nes, mano
manymu,  dveji metai – per trumpas laikotarpis pasiek-
ti ir išmokti tai, ko nori.

Rimas Kapačinskas

Mane į LF narius įrašė tėvai. Beveik visas mano gy-
venimas susijęs su lietuviškomis organizacijomis, kurias
remia LF. Baigiau Maironio lituanistinę mokyklą, esu skau-
tas, šokau lietuvių tautinių šo kių grupėje, dalyvauju lie-

tuviškuose rengi-
niuose. Matant,
kiek LF aukoja lie-
tuvybei ir lietuviš-
koms organizaci-
joms, man pa-
čiam kyla noras
padirbėti šioje or-
ganizacijoje, mat
jaučiu didelį dė-
kingumą už dide-
lius Fondo dar-
bus išlaikant lie-
tuvybę, remiant
JAV Lietuvių Ben-
druo menės ir lie-
tuviškų organiza-
cijų projektus. Iš-
girdęs, kad gali-
ma kandida tuoti

į LF Kontrolės komisiją, nutariau pasiūlyti savo kandi-
datūrą. Jei būsiu išrinktas, savo konkrečiais darbais ga-
lėsiu prisidėti prie gražios LF veiklos.

2013 metų pavasarį baigiau Tula ne universitetą, kur
apgyniau finansų magistro laipsnį ir tapau kvalifikuotu
finansų specialistu. Po universiteto baigimo dirbu ,,Pri-
cewater houseCoopers” kompanijoje buhalteriu. 

Manau, kad mano darbo patirtis ir išsilavinimas pa-
dėtų man rengiant ir tvarkant LF finansus, galėčiau kon-
sultuoti finansiniais ir kitais apskaitos klausimais. Bū-
damas pre kybos auditorius aš suprantu finan sinės
veiklos svarbą ir, manau, kad galėčiau padėti LF sėk-
mingai šią veiklą plėtoti.

Tęsinys. Pradžia balandžio 10 d.

Amerikiečiams moksleiviams – apie lietuvių tremtį 
Atkelta iš 1 psl.

Kodėl amerikiečių vaikams įdomu išgirsti šį pa-
sakojimą? Jie rengiasi skaityti Rūtos Šepetys kny-
gą ,,Between Shades of  Gray”, kuri yra mokiniams
privalomų perskaityti knygų sąraše. Eureka High
School pedagogai nusprendė savo mokiniams paro-
dyti, kad romano herojų istorija nėra vien autorės
fantazijos vaisius. Tikrovė buvo kur kas dramatiš-
kesnė, o sovietų ir Stalino politikos ,,derlius” – mi-
lijonai mirčių ir sulaužytų gyvenimų. Todėl moks-
leiviams buvo surengta kelionė į Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejų.

,,Čia mano mama. Ji buvo ištremta iš Lietuvos”,
– taip paprastai savo pasakojimą pilnai salei klau-

sytojų pradėjo A. Plioplys. Prieš kelerius metus jis
parengė jaudinantį projektą ,,Hope and Spirit”,
skirtą 20 milijonų Stalino genocido aukų. Ekrane kei-
tėsi nuotraukos, kurias lydėjo santūrus, bet tikrais
skaudžiais faktais ir skaičiais paremtas lektoriaus
pasakojimas. Kaip atrodė vagonai, kuriais lietuviai
buvo vežami tūkstančius mylių, kaip gyveno, kokius
darbus dirbo tremtiniai, kaip daugelis jų laidojo savo
vaikus, ar patys mirė iš bado. Išgyveno tie, kurie gau-
davo siuntinių iš užsienyje gyvenančių giminių. Ko-
kius laiškus, gyvendami toli nuo tėvynės, šie žmo-
nės rašė? Jie negalėjo pasakoti apie savo kančias, tik
dėkoti už maistą ir šiltus drabužius. Tarp ameri-
kiečių moksleiviams parodytų skurdžios ir tragiškos
tremtinių buities skaidrių – ir pačios romano auto-

rės R. Šepetys senelių, ištremtų į Sibirą, laiškas ir
nuotrauka. 

Kuo skiriasi Hitleris nuo Stalino? Kuris iš jų
buvo baisesnis? A. Plioplys kalbėjo skaičiais: Hitlerio
aukų sąraše – 10 milijonų aukų. Toks pat Stalino są-
rašas – dvigubai ilgesnis. Daug Hitlerio plano vyk-
dytojų buvo nuteisti Niurnbergo proceso metu, o Sta-
lino pakalikams nebuvo iškelta nė vienos bylos, bai-
saus genocido politika nebuvo pasmerkta. Kodėl apie
tai, ką iškentėjo sovietų užgrobtos šalys, reikia kal-
bėti dabar? Nes nėra garantijos, kad kas nors pa-
našaus nepasikartos… A. Plioplio paskaitoje iš-
girstą pasakojimą papildė ir svečių aplankytos šiuo
metu muziejuje veikiančios dvi parodos ,,No Home
To Go To” ir ,,For Freedom”.

Muziejininkė Karilė Vaitkutė moksleiviams pristatė dvi Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje eksponuojamas parodas.

Nauja patirtis ir žinios tikrai pravers. 
Virginijos Petrauskienės nuotraukos



2018 BALANDŽIO 12, KETVIRTADIENIS DRAUGAS4

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

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

ŽIVILĖ UČKURONIENĖ 

Kiekvienas iš mūsų, prisiminimais tapydamas vaikystės
paveikslą, nejučiomis pasijunta mažas. Tie prisimi-
nimai brangesni už viską pasaulyje, nes suvokimas,
ką tai mums reiškia, ateina tik tada, kai užaugame, kai
patys turime savo vaikų ir nejučiomis kartu išgyve-
name jų vaikystę. Tada jau mes tampame prisimini-
mų kūrėjais. Jaučiame, kad turime tam tikras galias
dalintis, atiduoti, suteikti, kurti ir džiaugtis.

Kai buvau maža, daugelį savo vasarų praleis-
davau pas močiutę kaime. Gyvenimas tuo
metu susidėdavo iš mažų rūpestėlių ir atsa-

komybių. Sena močiutės troba šiuo metu prisimi-
nimuose iškyla kaip paslaptingas pasakų namelis.
Kamaraitė (taip buvo vadinamas vienas iš nešildo-
mų kambarių) buvo smagiausia vieta. Vasarą čia
buvo galima pasislėpti nuo viso pasaulio ir pasinerti
į knygų karalystę. Prisimenu, kad tada buvo pra-
randamas realybės pojūtis, ir pradėta rytą skaityti
knyga „suvalgydavo” didžiąją dienos dalį. Močiutė
ateidavo pasižiūrėti, ar viskas gerai, atnešdavo į lovą
be galo skanių blynų ir arbatos ir vis klausdavo: „Na,
kada gi tu atsikelsi?” O man taip nesinorėdavo išlįsti
iš šiltų patalų...

Lituanistinės mokyklos ąžuoliukas –
vienybės ir bendruomeniškumo simbolis

Kaip tėtis vėliau paaiškino, tai buvo senovinė lėlė,
kuriai drabužėlius kartu su kūnu reikėdavo pasiūti.
Tų skylučių pagalba jie buvo pritvirtinami. Radusi
žėručio akmenį galvojau, kad atradau auksą...

Šiuo metu močiutės nebėra, o ir trobos jau beveik
nebeliko, tačiau ąžuolas, mano vaikystės medis,
menantis ne vieną dešimtmetį, pasitinka mane ir da-
bar.

Niekada negalvojau, kad atsitiks taip, jog mano
vaikai savo vaikystę praleis ne Lietuvoje. Įdomu yra
tai, kad net ir gyvenant ne Lietuvoje jų prisiminimai
siejasi su Lietuvoje praleistomis vasaromis ir sene-
liais, ten gyvenančiais pusseserėmis ir pusbroliais,
tetomis ir dėdėmis ir per vasaros atostogas atrastais
draugais. Gyvendami ir dirbdami ne Lietuvoje savo
vaikams kuriame sąsajas su ja, jos istorija, tradici-
jomis ir papročiais.

Washington, DC, Kristijono Donelaičio litua-
nistinė mokykla (KDLM) – ypatinga vieta, kurioje
mūsų vaikai kiekvieną šeštadienį ieško ir suranda
lietuvių kalbos turtus, pasineria į Lietuvos istorijos
įvykius, švenčia visas lietuviškas šventes bei pradeda
rašyti savo meilės Lietuvai knygą. Mes, mokyklos
bendruomenė, kaip viena šeima, kuriame tai, kas gy-
venant Lietuvoje tau yra tiesiog duotybė, o juk tai yra
tokia ypatinga dovana. Kiekvienas iš mūsų savo vai-
kams stengiamės atiduoti tai, kas mums yra bran-

giausia, ir pasidalinti
tuo, kas mums yra šven-
ta.

Šioje mokykloje jau
septintus metus dirbu
mokytoja. Vis galvojant,
kaip įdomiau parengti
mokiniams pamokas,
gimė video pamokos idė-
ja, kurios metu buvo su-
kurtas tiesioginis tiltas
tarp dviejų žemynų –
Lietuvos ir JAV. Mano tė-
veliai mokytojai: mama
– pradinių klasių, o tė-
velis – istorijos. Tuo
metu jis buvo tik ką iš-
leidęs knygą „Dingusios
tautos pėdsakais”, o
mūsų mokykla vykdė
„Knygų metų” projektą.
Buvo puiki galimybė pa-
kalbėti su knygos auto-
riumi ir sužinoti kny-
gos rašymo paslapčių.
Tai buvo netradicinė pa-
moka, po kurios užsi-
mezgė nauja idėja: Tau-

tinio atgimimo ąžuolyne, Jono Basanavičiaus gim-
tinėje, Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio gi-
raitėje, pasodinti stiprybės ir ilgaamžiškumo simbolį
– ąžuoliuką. Artėjan Lietuvos šimtmečiui ąžuoliuko
sodinimo idėja visai mokyklos bendruomenei buvo
be galo prasminga ir reikšminga.

Juk ąžuolynas pradėtas sodinti dar 1988 m., di-
džiausio Lietuvos žmonių dvasinio pakilimo metu,
kai mūsų širdyse netilpo besiveržiantis laisvės troš-
kimas. Šios idėjos iniciatoriai Vitalius Stepulis, Al-
gimantas Kepežėnas, Vygandas Čaplikas, Rimantas
Krupickas, Kęstutis Labanauskas, Vladas Mar-
kauskas ir Romualdas Survila 1989 m. pavasarį pa-
kvietė žmones iš visos Lietuvos į Jono Basanavičiaus
tėviškę, Ožkabalius, sodinti ąžuolų. Tokia buvo Lie-
tuvos tautinio atgimimo ąžuolyno pradžia. 

Šimtmečio giraitė buvo pradėta sodinti 2014 m.
pavasarį. Pirmieji savo ąžuolų guotą pasodino sū-
duviai su ministru pirmininku Algirdu Butkevi-
čiumi. 2015–2017 m. per tris pavasarines talkas buvo
pasodinti Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos, Žemaiti-
jos ir Dzūkijos guotai. Mūsų mokyklos ąžuoliukas pa-
sodintas Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio gi-

Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio giraitėje Kristijono
Donelaičio lituanistinės mokyklos ąžuoliukas pasodintas
2016-aisiais metais.

raitėje 2016-aisiais. Mokyklos direktorė Jūratė Bu-
janauskas ir visa mokyklos bendruomenė be galo esa-
me dėkingi Kristijono Donelaičio draugijai, Algiui
Vaškevičiui bei mano tėčiui Antanui Žilinskui, kad
tą žvarboką, bet saulėtą pavasario dieną Washing-
tono, DC, Kristijono Donelaičio lituanistinės mo-
kyklos ąžuoliukas įleido savo šaknis į Jono Basa-
navičiaus gimtinės žemę.

Giraitės kontūrai primena laimę nešantį pen-
kialapį dobilą, kurio kiekvienas lapelis simboli-
zuoja vis kitą Lietuvos etninį regioną. Mūsų mokykla

Mokyklos direktorė Jūratė Bujanauskas su šeima aplankė ąžuoliuką.
Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos archyvo nuotraukos

Tada buvo po kelis kartus perskaitomos Jules
Verne, Mark Twain ir kitos nuotykių knygos. Vaiz-
duotės dėka galėdavai išgyventi visus knygų herojų
nuotykius. Tačiau, kai pagaliau nosį iškišdavau
pasisveikinti su saule, tekdavo močiutei padėti nu-
dirbti namų ūkio darbus. Jie nebuvo sudėtingi. To-
kie, kaip kad išvalyti „kralikinyčias”, pašerti triu-
šius, paravėti daržus, pavalyti trobą, pašluoti kiemą...
Ir kai jau padarydavau tai, ką reikia, vėl pasiėmusi
knygą, sąsiuvinį ir rašiklį, bėgdavau prie ąžuolo, ru-
gių lauke augančio. Kažkada, Antrojo pasaulinio karo
metais, ten buvo troba. Po karo trobos nebeliko, ta-
čiau ąžuolas, menantis senus laikus, ir toliau augo.
Rugiai buvo tokie dideli, sulig manimi arba net ir
aukštesni, tad nubristi iki ąžuolo buvo labai smagu.
Tai buvo mano slaptavietė. Būdavo – atsisėdi, pasi-
slepi nuo saulės jo vešlioje lapijoje, užverti galvą
aukštyn ir klausaisi šiurenimo rugių ir vėjo lopši-
nių. Taip gera būdavo... Taip gimė vieni pirmųjų
mano eilėraščių.

Po šiuo ąžuolu, prisiskaičiusi Tom Sawyer nuo-
tykių, ieškojau ir lobių. Pamenu, radau porceliani-
nės lėlės galvą su pečių linija, kurioje buvo skylutės.

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos ąžuoliukas įlei-
do šaknis Jono Basanavičiaus gimtinės žemėje. Iš kairės: Vil-
kaviškio krašto muziejininkas Antanas Žilinskas ir Kristijo-
no Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius.
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Konkurso dėl vietos Vilniaus Lukiškių
aikštėje nelaimėjęs Arūno Sakalausko
Vytis – „Laisvės kario” skulptūra – šią va-
sarą iškils Kaune. Laisvės kovų pa-
minklas bus statomas iš suaukotų pi-
nigų, tam tikslui įkurtas Vyčio paramos
fondas, kuris kreipiasi į visus lietuvius,
kviesdamas prisidėti prie projekto:
,,Mūsų siekį būti žinių ir veržlumo vals-
tybe turi atspindėti ir mūsų simboliai.
Jų toli nereikia ieškoti. Vytis buvo mūsų
tautos vedlys ištisais šimtmečiais. Jis
buvo priekyje mūsų kovų vėliavose, da-
bar jo šuoliai turi įkvėpti Lietuvos jau-
nimą žinių troškimui, krašto garsinimui
ir stiprinimui. Mes statome Vytį – pa-
minklą mūsų garbingai praeičiai ir ne-
abejotinai sėkmingai rytdienai Kaune,
šimtmečius trukusių laisvės kovų vie-
toje, mieste, kuriame buvo įgyvendin-
tos Vasario 16-osios idėjos.”

Pasak Vyčio paramos fondo pir-
mininko pavaduotojo Viliaus Ka-
valiausko, paminklo statybai jau

yra paaukoję daugiau nei 700 žmonių.
JAV lietuviai šiam projektui surinko
3,575 dol., lėšos ir toliau yra renkamos.
Vyčio paramos fondas sudaro aukoto-
jų sąrašą (http://vycio-fondas.lt/fondo-
informacija-ir-lesos/), visiems auko-
tojams bus įteiktos padėkos – Vyčio rė-
mėjo diplomai, o paaukojusiųjų dau-
giau nei 3,000 eurų pavardės bus iš-
kaltos paminklo postamente. Jeigu
aukų neužtektų, trūkstamą sumą žada
skirti Kauno miestas. 

Šiuo metu bronzinė 6 metrų aukš-

pavadinta Kristijono Donelaičio vardu,
tad ir ąžuoliukas auga numatytame
Mažosios Lietuvos regione. Pačiame gi-
raitės viduryje buvo pastatytas didelis
Lietuvos laukų riedulys. Jame iškaltos
datos „1918–2018” ir žodis „LIETUVA”.

Kad pasiekčiau savo vaikystės
ąžuolą, tekdavo bristi per auksaspalvių
rugių lauką. Norint aplankyti KDLM
ąžuoliuką, keliausime po Lietuvos is-
toriją menantį ąžuolyną. Šis pasi-
vaikščiojimas – tai lyg istorinės knygos,
kurios džiugius ir tragiškus įvykius
įamžino ąžuolai, skaitymas. 1991 m. pa-
vasarį pasodinta 13 ąžuoliukų ir viena
liepaitė žuvusiems Sausio 13-ąją. Ru-
denį pasodinti medeliai nužudytiems
liepos 31 d. Medininkuose, taip pat
Šalčininkuose ir prie Aukščiausiosios
Tarybos. 

Prisiminti 1949 m. vasario 16 d. Lie-
tuvos laisvės kovos deklaraciją pasirašę
partizanai, Vasario 16-osios Nepri-
klausomybės Akto signatarai. 1998 m.
vardinius medelius pradėjo sodinti
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto
signatarai. Sodino ąžuolus Punsko lie-
tuviai, Latvijos ir Estijos diplomatai.
Naujais ąžuolais pažymėtos Lietuvai

Mažas ąžuoliukas yra mylimas Kristijono Do-
nelaičio lituanistinės mokyklos mokslei-
vių. Nuotraukoje – KDLM moksleivė Ana Uč-
kuronytė.

svarbios datos: 1863 m. sukilimas, Da-
riaus ir Girėno skrydis per Atlantą, Są-
jūdžio gimimas, Baltijos kelias. Auga,
stiebiasi Ąžuolynas, šiandien storiau-
si ąžuolai vieno metro aukštyje jau vir-
šija 150 cm apimtį.

Mūsų mokyklai buvo be galo džiu-
gu per Vasario 16-osios šventę, minint
100-ąjį Lietuvos gimtadienį, video re-
portažo pagalba nusikelti į Ąžuolyną ir
visai Washington, DC, lietuvių ben-
druomenei pristatyti mokyklos ąžuo-
liuką. Mažą, bet labai mylimą ir mūsų
visų laukiantį. 

Juk gera žinoti, kad šis ąžuoliukas
– tai mūsų visų vienybės ir bendruo-
meniškumo simbolis. Jam ūgtelėjus
gal ne vienas iš mūsų pasisems stip-
rybės ir ramybės, gal jo pavėsyje gims
nauji eilėraščiai ir bus skaitomos kny-
gos. Mes tikime, kad tai bus ne vieną
dešimtmetį mus jungianti vieta, ne-
svarbu, kur begyventume. Svarbu,
kad Lietuva gyventų visų mūsų šir-
dyse.

Živilė Učkuronienė – Kristijono
Donelaičio lituanistinės mokyklos 5–6
klasių mokytoja.

Ruošiant straipsnį naudotasi:
www.lnm.lt/lietuvos-tautinio-atgimi-
mo-azuolyne-atkurtos-lietuvos-valsty-
bes-simtmecio-giraite-pasodinus/

Vyčio paramos fondas:
„Padovanokime Lietuvai dovaną!”

čio statula liejama Ukrainoje, Kijeve,
birželio 20 dieną ji bus atvežta į Lietu-
vą. Dabar sprendžiamos pjedestalo pa-
statymo, aikštės išklojimo granitu, ap-
švietimo, vaizdo kamerų įrengimo ir
kiti klausimai. 

JAV Lietuvių Bendruomenė suti-
ko tapti Vyčio projekto bendraorgani-
zatore ir dar kartą kreipiasi į JAV lie-
tuvius, kviesdama paremti šį suma-
nymą ir prisidėti aukomis statant
mūsų kovos už Lietuvą simbolį. Čekius
maloniai prašome siųsti:

Lithuanian American Community, Inc.
c/o Rasa Dooling, iždininkė
621 Field Street
Naugatuck, CT 06770

Surinktos lėšos bus pervestos Vyčio
paramos fondui. Paaukoti galima ir
naudojantis PayPal sistema: http://vy-
cio-fondas.lt/fondo-informacija-ir-lesos/

JAV LB Krašto valdyba su Vyčio
paramos fondu sudarė sutartį, kuria
įsipareigojama, jog savanoriavimo
programos ,,Gimnazistai – Lietuvai”
dalyviai – jaunimas iš JAV ir Kanados
– prisidės prie Vyčio paminklo ati-
dengimo ruošos. Tikimasi, kad šių
metų liepos 6 d. vyksiančiose paminklo
atidengimo iškilmėse dalyvaus gau-
sus Amerikos lietuvių būrys. Daugiau
informacijos apie šį projektą galima
rasti tinklalapyje www.vycio-fondas.lt

JAV LB Krašto valdybos info

Amerikoje vieši Sutartinių giedotojų grupė
„Trys keturiose” iš Lietuvos. Grupės vadovė
–prof. Daiva Vyčinienė. Sutartinių giedotojų

grupės „Trys keturiose” pavadinimu pasirink-
tas refrenas „trys keturiose”, aptiktas sutarti-
nėse apie linų darbus. Šis pavadinimas kartu nu-
sako giedojimo būdų įvairovę (trejinės, keturi-
nės, trejinės keturiose ir kt.) bei giedotojų su-
dėties kaitą.Be to, „trys keturi” sakoma tuomet,
kai imamasi bendro, sutartinai atliekamo dar-
bo.

Grupės giedotojos sutartinėmis susidomė-
jo daugiau nei prieš 20 metų. Pirmosios giedo-
tojos buvo M. K. Čiurlionio vidurinės meno mo-
kyklos folkloro ansamblio dalyvės. Visos gies-
mininkės daug metų yra dalyvavusios folkloro
ekspedicijose, studijavusios įvairius dainavimo
stilius, klausiusios archyvų įrašų. Giedodamos
sutartines jos nesistengia kopijuoti archyvi-
nių įrašų atlikėjų balsų. Giedotojos bando per-
prasti senojo intonavimo ir artikuliavimo paslaptis, drau-
ge atskleisdamos ir savo savitų balso tembrų specifiką. 

„Trys keturiose” yra dalyvavusi daugelyje tarp-
tautinių folkloro ir šiuolaikinės muzikos festivalių,
koncertavusi Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Gruzijoje, Ja-
ponijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Rusijoje,
Serbijoje, Vokietijoje ir kt. 

Vadovė Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus
profesorė, yra ir lietuviškų sutartinių tyrinėtoja, pa-
laikanti plačius ryšius su šios srities pasaulio moksli-
ninkais. 

Balandžio 12 d. ,,Trys keturiose” koncertuos New Yor-
ke, National Sawdust, 80 N 6th St, Brooklyn, NY 11249 (in-
formacijos galima rasti:

https://nationalsawdust.org/event/abraham-bro-
dy-trys-keturiose-ancestors/);

Balandžio 14 d. – SLA307 Art Space New Yorke (or-
ganizuoja Laura Zaveckaitė ir Vaiva Aglinskaitė)
(https://www.facebook.com/Sla307ArtSpace/vi-
deos/621073888234399/);

Balandžio 15 d. – Washingtone,  Catholic University
salėje;

Balandžio 17 d. – Washingtone, Kennedy Center
(http://www.kennedy-center.org/Video/Performan-
ce/65354).

Programa – lietuvių sutartinės, kai kurios grynu pa-
vidalu, a cappella, kai kurios – su Abraham Brody interp -
retacijomis (smuikas, balsas, elektronika).

Su Abrahamu grupė bendrauja jau nuo 2015 m. (Lon-
done, Barbican centre, buvo parodytas projektas AN-
CESTORS, žr. https://www.abrahambrody.com/ances-
tors/). Parodyti jų bendrą muzikavimą JAV žiūrovui buvo
amerikiečio atlikėjo idėja.

„Draugo” info

Į Ameriką pakviestos lietuviškų sutartinių giedotojos 
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Atkelta iš 1 psl.

,,Draugas” ir visa JAV lietuvių bendruomenė yra
ypač artimi Mildai Bublys, bet apie tai mūsų laik-
raščiui skirtame specialiame interviu.

Miela Milda, apie Jus išgirdau iš „Draugo” kolegos Ro-
mualdo Kriaučiūno, kuris artimai bendravo su Jūsų mamyte.
Ar galite daugiau papasakoti apie save, kas lietuvaitę var-
du Milda atvedė į saulėtąją Californiją?

Esu gimusi ir užaugusi Detroito priemiestyje.
Lietuvių kalba ir kultūra mane lydėjo visą gyveni-
mą – mano tėveliams (a. a. Birutė Bublienė ir archi -
tektas Algimantas Bublys – Red.) buvo labai svarbu
išlaikyti ir perduoti lietuvišką identitetą ir niekada
nepamiršti, iš kur mes atėję. Mes su sesute Lina nuo
mažų dienų mokėmės lietuvių kalbos. Kai buvau jau-
nesnė, pritaikyti lietuvišką pasaulį prie amerikie-
tiškos pasaulėžiūros buvo gana painu. Bet suaugu-
si supratau, kad lietuviškumas man, kaip meninin-
kei, suteikia unikalumo ir padeda formuoti tai, kas
aš esu šiandien. Manau, kad lietuviškos tautosakos
pėdsakai pasiliko manyje iki šios dienos – aš semiuosi
įkvėpimo iš pasakų, įvairių fantastiškų istorijų bei
paslaptingų padavimų.

Palinkimą į dizainą, meną, pagarbą gamtai ir es-
tetikai paveldėjau iš tėvelio, kuris buvo architektas.
Kai buvau maža, įvyko toks juokingas atsitikimas:
vieną kartą mokykloje gavau užduotį aprašyti, kaip
aš gyvenu. Aš ir išdėsčiau, kad gyvenu pilkame name
su pilkomis sienomis, pilkais baldais ir pilka aplin-
ka. Tėvelis ilgai juokėsi, nes tai buvo gana tikslus

mūsų namų aprašymas! Iki šios dienos aš esu įsiti-
kinusi, kad mano tėvelio mėgstamų spalvų paletė pa-
skatino mane gyventi ryškiai ir atvedė prie tokio gy-
venimo, kurį pasirinkau ir gyvenu. Laikui bėgant su-
pratau ir jaučiu pagarbą jo švariai, niekuo neužgožtai
estetikai. Žinoma, aš sugebėjau pamatyti grožį vi-
suose tuose jo pilkos spalvos atspalviuose. 

Mano mamytė vystė įvairias karjeras, bet nė vie-
na nebuvo tokia svarbi, kaip jos veikla lietuviškose
organizacijose. Šis darbas buvo tarsi ugnis ir varo-
moji jėga, kuri padėjo atsiskleisti jos kūrybingumui.
Mamytės begalinis atsidavimas viskam, ką darė, ir
darbo etika tapo mano žvaigžde siekiant tikslų ir ku-
riant savo verslą. Jos draugystė su tokiais iškiliais
žmonėmis kaip R. Kriaučiūnas buvo tikrai ypatinga
– jai buvo didelė garbė tokius žmones laikyti savo
draugais. Jie ją įkvėpdavo ir pastūmėdavo imtis nau-
jų projektų ir darbų.

Po mokyklos, būdama 17 m., išvykau į New Yor-
ką studijuoti drabužių dizaino Fashion Institute of
Technology. Buvau laiminga, galėdama gyventi įdo-
mų New Yorko gyvenimą ir pasinerti į vietoje ne-
stovintį madų pasaulį. Visus tuos metus aš bandžiau
atrasti save ir savo nišą, tačiau po kiek laiko nutariau
išbandyti kažką nauja. Tokiu išbandymu tapo pro-
fesorės darbas FIT ir kitose mokymo įstaigose. Šis
darbas padėjo suprasti, kas man, kaip kūrybiškai as-
menybei, yra svarbiausia. Aš nenorėjau būti tokios
industrijos, kuri pati save naikina, dalimi. Pradėjau
giliau domėtis madų industrija ir priėjau išvados, kad
mūsų manija pirkti ir dėvėti kuo brangesnius ir ma-
dingesnius drabužius sekina ne tik mūsų Žemės tur-
tus, bet ir žudo mus pačius. Masinė drabužių gamyba
tokiose neišsivysčiusiose šalyse kaip Kinija ir Indi-
ja nieko gero nežada – žmonės dirba už grašius, jų gy-
venimo ir darbo higienos sąlygos yra pasibaisėtinos,
jie rizikuoja savo gyvybe, kad tik mes galėtume nu-
sipirkti madingesnių ir pigesnių skudurų. Aš atsi-
sakiau remti tokią industriją, kuri tęsia tokią bru-
talią praktiką. Tuo metu kaip tik susidomėjau ran-
kų darbais ir iš antrinių žaliavų sukurtais daiktais
bei drabužiais. Kuo toliau, tuo labiau pradėjau ieš-
koti įkvėpimo savo lietuviškose šaknyse, mūsų gi-
liame ryšyje su gamta ir senomis lietuviškomis tra-
dicijomis. Supratau, kad aš, tiesą sakant, esu vie-
netinių darbų dizainerė ir kad niekada negalėčiau
kurti masinės gamybos daiktų. Šis supratimas mane
palaipsniui atvedė į Californiją, kur aš perkėliau ir
savo mokomąją studiją bei pradėjau kurti vienetinius
drabužius ir kūrinius kino filmams, televizijai. Man
svarbu išlikti ištikimai savo vertybėms, neužmirš-
tant, kad kūryba man turi teikti malonumo. Neap-
siriboju drabužių kūrimu, darau tai, kas miela šir-
džiai. Man patinka sukiotis virtuvėje, restauruoti se-

Vesti klases galima ir internetu. Mildos pamoka per
www.creativiu.com     

,,Noriu, kad mano sukurti darbai keltų šypseną…”
Mildos Bublys archyvo nuotraukos

Teatro 
kostiumų 
pasaulis 

per spalvotus
Mildos Bublys

akinius

noviškus baldus, kurti interjerą ar paprasčiausiai su-
kurti originalią dovanėlę artimam žmogui. Bet svar-
biausia – aš noriu, kad mano sukurti daiktai keltų
šypseną ir meilę tiems, kurie įsigyja mano kūrinius.

Jau 16 m. kuriate teatro ir televizijos kostiumus. Kas
paskatino studijuoti būtent šią drabužių dizaino pakraipą?

New Yorko madų industrijoje dirbau apie 11 m.
Būdama paauglė, žiūrėdama įvairias stiliaus laidas
ir skaitydama madų žurnalus svajodavau, kaip gy-
vensiu New Yorke ir sukiosiuosi tarp tų žvaigždžių,
kurias matydavau žurnalų puslapiuose ir televizi-
jos programose. New Yorkas buvo mano svajonių
miestas. Jame išsipildė visos mano svajonės, jame
aš pasijutau kaip namuose ir tiesiog tapau tuo, kuo
svajojau būti. Tačiau po 10 m. mano planai ir po-
mėgiai pasikeitė. Po instituto baigimo dirbau mažose
kompanijose, vėliau – aukštosios mados namuose,
taip pat teko paragauti ir masinės prekybos skonio.
Tai buvo tikrai labai įdomus laikotarpis, bet po ku-
rio laiko supratau, kad visas šis šurmulys – ne man.
Po kokių 8 m. darbo madų industrijoje panorau iš-
bandyti kažką nauja. Nusprendžiau tapti nepri-
klausoma drabužių dizainere. Turėjau nepaprastą

Taip mados pasauliui prisistato lietuvaitė dizainerė.
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galimybę išbandyti savo jėgas kurda-
ma kostiumus Brodway spektakliams
– įgijau ypač turtingos patirties dirb-
dama prie tokių garsių spektaklių
kaip „Wicked”, „Legaly Blond” ir kitų.
Šitas darbas mane išmokė pačių su-
btiliausių kostiumo kūrybos paslap-
čių, kurias aš dar ir šiandien pritaikau
savo darbe. Ši neeilinė patirtis mane
išmokė tapti savo verslo „advokate” ir
nekompromituoti savo pačios laimės
dirbant nepatinkamą darbą. Nors
mano paauglystės svajonės ir neišsi-
pildė taip tiksliai, kaip tikėjausi, ta-
čiau aš didžiuojuosi visu tuo, ko pa-
siekiau ir kuo tapau.

Kokia buvo Jūsų, kaip kino filmų ir te-
levizijos kostiumo dizainerės, pradžia?

Tuo metu, kai įstojau į drabužių di-
zaino technologijos specialybę, buvau
devintame danguje, tačiau studijuoti
drabužių dizainą buvo sunkiau negu
įsivaizdavau. Gyvenimas su naujais,
nepažįstamais žmonėmis, nauja moks-
lo pakraipa, dideli tempai, – visa tai iš-
mokė prisitaikyti prie esamos situa-
cijos ir tapti savarankiškesne. Kai jau

woode. Šioje filmų mekoje karjerą
pradėjau kaip kostiumų dizainerio
asistentė. Vienas labiausiai įsimintinų
projektų buvo kostiumų kūrimas roko
miuziklui „Hollow Body”. Tai buvo tie-
siog nepakartojamai kūrybingas pro-
cesas. Šis filmas turėtų pasirodyti jau
šiais metais, ir ypač nekantrauju pa-
matyti savo darbą plačiajame ekrane.

Kokius reikalavimus aktoriai ir reži-
sieriai kelia kostiumo dailininkui?

Kiekvienas projektas yra kitoks.
Aš daugiausia dirbu su nepriklauso-
mais projektais, kurie yra neregu-
liuojami jokių sąjungų ir turi mažiau
taisyklių. Menininkui tai yra nuosta-
bi galimybė save išreikšti, tačiau to-
kiame darbe yra daugiau ir chaoso, kai
esi priverstas dirbti su nepaprastai kū-
rybingomis asmenybėmis. Manau,
kad yra labai svarbu būti profesiona-
liam, tu turi būti susipažinęs su viso-
mis naujovėmis dizaino srityje, išma-
nyti savo profesiją ir būti lankstus ben-
draudamas su kolegomis. Daug kartų
teko girdėti, kad į darbą esi priimamas
dėl savo charakterio ir reputacijos, o
tavo talentas yra tik priedas prie as-
meninės charakteristikos. Niekas ne-
nori dirbti nesveikoje atmosferoje, su
dramatiškais ir nemaloniais žmonė-
mis. Kita labai svarbi savybė dirbant
filmų industrijoje ir versle – tu turi
dirbti greitai ir neprieštarauti, kai iš
tavęs to reikalaujama. Savo pirmame
filme aš buvau paprašyta per 20 mi-
nučių sukonstruoti ir pasiūti sijoną.
Normaliame gyvenime tai neįmanoma
užduotis. Tačiau, kadangi esu išra-
dinga, čiupau palaidinę, nukirpau
rankoves, susiuvau šonus, ir štai –
puikus sijonas.

Kas yra kostiumo dizaineris Jūsų aki-
mis? 

Manau, kad geras kostiumo di-
zaineris ar kostiumų kūrėjas turi gerai
išmanyti ne tik kostiumo istoriją bei
savo amatą, bet ir būti puikiai susipa-
žinęs su pop kultūra, o ypač filmais ir
televizijos programomis, kad geriau su-
prastų kuriamą charakterį. Taip pat
noriu paminėti, kad kostiumų dizai-
neris turi būti geras psichologas. Pa-
vyzdžiui, jei nori sukurti tinkamą kos-
tiumą universiteto profesoriui, turi

Gruodžio mėnesį sukūriau pro-
jektą ,,#30 kūrybinių dienų”. Šį pro-
jektą galite pamatyti „Youtube” kanale
ir mano Milda Bublys dizaino pusla-
pyje „Facebook” socialiniame tinkle.
Aš sau pasižadėjau, kad per 30 dienų
sukursiu bent vieną įdomų daiktą ir
visą šį procesą patalpinsiu į „Face-
book”. Šiuose video aš demonstruoju
ką sukūriau ir kur visa tai galima įsi-
gyti. Rezultatai buvo stulbinantys! Aš
visa tai patalpinau tik asmeniniame
„Facebook” puslapyje, kurį mato tik
mano šeima ir draugai, ir jie apsupo
mane tokia begaline meile ir parama
mano kūrybai, kad mane tai giliai su-
jaudino. Esu dėkinga jiems, nes viską,
ką sukūriau, buvo iš karto nupirkta, ir
šis projektas padėjo atsiskleisti mano
kūrybiškumui bei nugalėti baimes,
kurios lydi kiekvieną menišką žmogų.
Mane lydėjo nuojauta, kad galbūt tai,
ką aš kuriu, yra per daug modernu,
per daug nesuprantama ir ne kiek-
vienam priimtina. Dabar aš suprantu,
kad yra priešingai! Tikri meno mylė-
tojai nori kuo labiau netradiciškų ir
kuo ryškesnių kūrinių. 

Ar yra toks teatro ar kino kostiumas,
kuris Jums ypač mielas širdžiai?

Man patinka visi rankomis kurti
darbai, o ypač tie, kurie sukonstruoti
iš netradicinių medžiagų ir senovinių
daiktų. Vienas iš tokių dizainerių yra
Natalie Chanin. Tai moteris iš Alaba-
mos valstijos, kuri pradėjo kurti dra-
bužius naudodama senovines Ameri-
kos dygsniavimo technologijas. Ji pra-
dėjo tikrą savo industrijos revoliuciją.
Aš remiuosi jos idėjomis ir semiuosi

pradėjau savo verslą, supratau, kad ins-
titute reikėjo imti daugiau verslo kla-
sių. Tačiau gyvename tokiame amžiu-
je, kada mokslas yra pasiekiamas ran-
ka – tik įsijunk kompiuterį ir mokykis.

Visą gyvenimą teko girdėti frazę:
svarbu visur ir visada turėti daug
draugų. Ilgą laiką aš šio posakio ne-
supratau, kol nepradėjau dirbti Holly-

o bryliai būtų sulamdyti labai specifi-
niu būdu. Pasirodo, tai jam padėjo įsi-
gilinti į rolę ir sukurti herojų būtent
tokį, kokį jis įsivaizdavo.

Kur ieškote įkvėpimo?
Manau, kad visa tai prasideda

nuo scenarijaus skaitymo. Pradedi
skaityti ir skirstyti tekstą į dalis, po to
dirbi su kūrybine grupe ir kartu su ja
atrandi tam tikras subtilybes ir niuan-
sus, būdingus to scenarijaus charak-
teriams. Žinoma, tu visada gali su-
laukti režisieriaus siūlymų ir pastabų
iš kitų skyrių, tokių kaip grimo ar rek-
vizito. Kai surenki visą šią medžiagą,
kimbi į darbą ir pradedi kurti cha-
rakterio viziją. Pasitaiko, kad idėjos
pačios atskrenda tiesiog kalbant su kū-
rybine grupe, ir tu nekantrauji pradėti
kurti. Man labai svarbu išklausyti vi-
sus ir sustyguoti visų mintis. Labai
dažnai aktorius savo charakteriui su-
teikia įdomaus manierizmo, kuris ab-
soliučiai pakeičia tavo požiūrį į spe-
cifinį vaidmenį. Tai įkvepia ir kartu
skatina neužmigti ant laurų – turi
būti visada pasiruošęs pakeisti kokią
nors detalę ar netgi perkurti visą kos-
tiumą, kad jis atitiktų būtent tą vaid-
menį. 

Aš praktikuoju dvasinį susikau-
pimą. Šiuo momentu aš užsiimu me-
ditacija, susikaupimu ir maldomis.
Man taipogi patinka pilates ir joga
sporto šakos, kurios sujungia fizinį ir
dvasinį pasaulius. Ir pasivaikščiojimas
po nuostabias Los Angeles apylinkes
su gerais draugais gali pakelti nuo-
taiką ir įkvėpti naujiems darbams.

Kaip pavyko suformuoti ir ištobulinti
savo braižą?

Tik visai neseniai aš sugebėjau su-
vokti savo pačios stilių. Daug metų
bandžiau įsprausti save į kažkokius rė-
mus. Bet kai galų gale prisipažinau,
kad esu tokia, kokia esu – mėgstu hu-
morą, fatališkumą ir mistiką, netra-
dicinio mąstymo asmenybes, ryškias
spalvas ir dar ryškesnius žmones,
mano kūryba įgijo kitokią kryptį ir
netgi man pačiai tapo lengviau kurti.
Aš esu iš tikrųjų labai laiminga, nes
esu apsupta nuostabių draugų, kurie
priėmė mane tokią, kokia aš esu, ir
skatino mane tapti tokia menininke,
kokia aš esu jų rate – ryškiu ir trupu-
tį pamišusiu meno žmogumi. Tik
mano draugų ir šeimos begalinės mei-
lės dėka aš esu laiminga tokia, kokia
esu ir nebijau būti nesuprasta pasau-
lio.

įkvėpimo iš jos darbų. O dėl televizijos
ir filmų – šiuo metu čia yra sukurta
stulbinamų kostiumų. Kostiumų di-
zaineris Lou Eyrich iš ,,American
Horror Story” yra nuostabus, kaip ir
Michelle Clapton, kurianti kostiumus
,,Game of  Thrones”. Šie žmonės kos-
tiumų kūrimą pakėlė į meno aukštu-
mas ir jų dėka kostiumų kūrimas tapo
atskira meno šaka. Kai kostiumų di-
zainerė Lizzy Gardiner laimėjo „Os-
carą” už savo sukurtus meno kūrinius,
aš pirmą kartą supratau, kas iš tikrųjų
yra kostiumų dizaineris ir priėjau
prie išvados, kad ir aš galėčiau taip
fantazuoti. Lizzy atsiėmė „Oscarą”
vilkėdama savo sukurtą suknelę iš
254 auksinių „American Express” kre-
ditinių kortelių. Štai kur tikrasis ta-
lentas!

Nukelta į 10 psl.

įsigilinti į jo charakterio ir manieriz-
mo subtilybes. Juk mažos detalės pa-
prastą kostiumą padaro unikalų. Ak-
toriai mėgsta, atrodo, nepastebimas ori-
ginalias detales, kurios jiems padeda iš-
reikšti personažo charakterį. Nese-
niai teko dirbti su gana žymiu akto-
riumi, kuris pageidavo, kad jo skrybėlė
būtų nunešiota būtent taip ir ne kitaip,

Portretas – su žiburėliu akyje.

Skrybėlaitė ,,Mėsainis”. Galvos apdangalas ,,Povas”.

Milijono verta šypsena ir galvos apdanga-
las.

Išradingumo kuriant sukneles dizainerei ne-
trūksta. Tauro Bublio nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

KAM siūlo išbandyti el. balsavimą 
Vilnius (BNS) – Už kibernetinį

saugumą atsakinga Krašto apsaugos
ministerija (KAM) elektroninį balsa-
vimą siūlo pirmiausia išbandyti ren-
kant seniūnaičius ir po to apsispręsti
dėl jo taikymo per rinkimus į Seimą. 

„Šiandien nėra galimybės užtik-
rinti šimtaprocentinį saugumą. Kita
vertus, nors bijai vilko, į mišką norisi
užeiti, ir reikia ieškoti kelių bei tech-
nologinių sprendimų”, – sakė krašto
apsaugos viceministras Edvinas Kerza.

„Todėl mes siūlytume pradėti nuo

mažesnės apimties, pavyzdžiui, pir-
miausia surengti seniūnaičių rinki-
mus, pasinaudojant IT įrankiais. Tuo-
met stebėkime, analizuokime, kokie
yra saugumo standartai, iššūkiai, ar ne-
veikia priešiškos jėgos. Įvertinant ri-
zikas bus galima eiti į priekį”, – sakė jis.

Vyriausybė vasario pabaigoje pri-
tarė projektui, kuris  duotų pradžią
balsavimui internetu sistemai sukur-
ti. Tuomet skelbta, kad balsuoti in-
ternetu būtų galima jau per 2020 metų
Seimo rinkimus. 

Interpolo generalinis sekretorius giria Lietuvą 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vi-

daus reikalų ministras Eimutis Mi-
siūnas vizito Prancūzijoje metu lankėsi
Interpolo būstinėje Lione, kur susiti-
ko su generaliniu Interpolo sekreto-
riumi Jürgen Stock. 

J. Stock susitikimo metu pažymė-
jo, kad Lietuva yra viena aktyviausiai
Interpolo duomenų bazėmis ir įran-
kiais besinaudojanti šalis.

„Lietuva yra sektinas tarptautinio

policijos bendradarbiavimo pavyzdys
daugeliui šalių”, –  sakė J. Stock.

„Nors mėgstame save kritikuoti,
tačiau faktas, kad šiandien kitoms ša-
lims daug ką galime papasakoti apie
kovą su organizuotu nusikalstamu-
mu, esame pirmosiose linijose, kai
kalbame apie inovacijas, modernias
teisėsaugos technologijas, žvalgybą”,
–   po susitikimo sakė vidaus reikalų
ministras Eimutis Misiūnas.

Kur dažniausiai emigruoja lietuviai
Vilnius (BNS) – Jungtinė Kara-

lystė tebėra populiariausia lietuvių
emigracijos kryptis.

Pernai iš Lietuvos į šią valstybę
gyventi išvyko 21,6 tūkst. žmonių arba
45 proc. visų emigrantų. Užpernai šis
rodiklis buvo labai panašus – 46,2 proc.
visų išvykusių gyventojų sudarė emig-
ravusieji į Jungtinę Karalystę.

Kadangi užpernai Jungtinė Ka-
ralystė per referendumą nusprendė
išstoti iš Europos Sąjungos, Lietuvoje
prognozuota, kad gali padaugėti emig-
ruojančiųjų į šią šalį, kol ji nepakeitė
priėmimo taisyklių ES piliečiams. Ta-
čiau trečiadienį paskelbti Statistikos
departamento duomenys rodo, kad tai
neįvyko.

Anot statistikos, antra emigracijos

kryptis yra Norvegija, ten pernai iš-
vyko 5 tūkst. (10,5 proc.) Lietuvos gy-
ventojų. Taip pat emigruota į Vokieti-
ją (4,1 tūkst. arba 8,6 proc.), Airiją (3,4
tūkst. arba 7 proc.), Daniją (1,7 tūkst.
arba 3,5 proc.), Švediją (1,6 tūkst. arba
3,3 proc.).

Iš viso 2017 metais iš  Lietuvos
emigravo 47,9 tūkst. nuolatinių šalies
gyventojų, tai yra 2,4 tūkst. arba 4,8
proc. mažiau nei 2016-aisiais.

Statistikos departamento duome-
nimis, į Jungtinę Karalystę ne tik dau-
giausiai išvyksta lietuvių, bet iš ten ir
grįžta. Pernai iš ten gyventi į Lietuvą
parvyko beveik pusė – 4,9 tūkst. arba
48,3 proc.– visų grįžusių Lietuvos pi-
liečių. Užpernai šis rodiklis siekė 44,6
procento.

Kosmose jau trys Lietuvos palydovai 
Vilnius (Alkas.lt) –

Kosmoso projektai – tai
ne tik erdvėlaivių skry-
džiai, gyvybės Marse
paieškos ir Žemės ru-
tulį iš aukštai stebintys
astronautai. Mažesnės
kosminės misijos, pa-
vyzdžiui, palydovų kū-
rimas, taip pat gali būti
labai ambicingos. Jų
ieškant toli žvalgytis
nereikia – tokios misi-
jos gimsta čia pat, Lie-
tuvoje.

Pirmieji lietuviš-
ki palydovai Lituani-
caSAT-1 ir LitSat-1 kos-
minėje erdvėje skrieti pradėjo dar
2014 m. Tačiau tuo mūsų, kaip kos-
minės valstybės, žingsniai toli gražu
nesibaigė. Pernai birželio 23 d. iš In-
dijos kosmoso agentūros kosmodromo
į daugiau nei 500 kilometrų aukštį
buvo iškeltas jau trečiasis lietuvių
sukurtas dirbtinis Žemės palydovas
LituanicaSAT-2. Vieno iš jį kūrusios
komandos inžinierių Egidijaus Ur-
mos teigimu, pirmieji palydovo sig-
nalai buvo sėkmingai užfiksuoti Že-
mėje nepraėjus nė valandai nuo skry-
džio pradžios.

LituanicaSAT-2 ypatingas tuo, kad
jame įmontuota lietuviška raketinės

traukos sistema – kitaip tariant, tikras
raketinis varikliukas. Šis variklis yra
daug kartų mažesnis už tuos, kuriuos
turi didžiosios raketos nešėjos, tačiau
veikimo principas yra beveik identiš-
kas. Negana to, jis tapo pirmuoju tokio
dydžio ir tipo varikliu, kosmose iš-
bandžiusiu naujos kartos vienkompo-
nenčius degalus.

Ištobulinus šią raketinės traukos
sistemą, ji kosmoso erdvėje leis atlik-
ti tikslius orbitinius manevrus. Vienas
iš galimų panaudojimo būdų – kos-
moso šiukšlėmis virtusių nebevei-
kiančių palydovų dalių surinkimas ir
nukreipimas į Žemės atmosferą.

Julija Skripal išrašyta iš ligoninės 
Londonas (Diena.lt) – Julija Skri-

pal, kuri praėjusį mėnesį Didžiosios
Britanijos teritorijoje kartu su savo
tėvu, buvusiu dvigubu Rusijos agentu
Sergejumi Skripal buvo apnuodyta
nervus paralyžiuojančia medžiaga,
balandžio 10 dieną išrašyta iš ligoni-
nės.

Gydytojai teigia, kad per pastarą-
sias kelias savaites itin pagerėjo Juli-

jos ir jos tėvo Sergejaus sveikata. Kovo
4-ąją Skripal buvo rasti be sąmonės
Anglijos Solsberio mieste.

Skripal būklė iš pradžių buvo kri-
tinė ir buvo mažai vilties, kad jie atsi-
gaus. 

Didžioji Britanija apkaltino Rusi-
ją prisidėjus prie S. Skripal ir jo duk-
ters apnuodijimo. Maskva neigia tu-
rinti ką nors bendra su šiuo incidentu. 

Šiaurės Korėja ruošiasi dialogui su JAV
Pchenjanas (LRT.lt) – Prieš pla-

nuojamą susitikimą su JAV preziden-
tu Donald Trump Šiaurės Korėjos va-
dovas Kim Jong-un su partijos atsto-
vais aptarė dialogą su Washingtonu.
Tai  buvo  pirmas  kartas,  kai K. Jong-
un kalbėjo apie „dialogą” su JAV.

Kim Jong-un susitikime aiškino
apie santykių tarp Šiaurės ir Pietų Ko-
rėjos plėtrą bei perspektyvą Pchenja-
nui pradėti dialogą su JAV.

Kim Jong-un kovo pradžioje pa-
kvietė D. Trump susitikti. Pats D.
Trump balandžio 9 dieną pirmą kartą
prakalbo apie viršūnių susitikimą.

Buvo kilę abejonių, kad viršūnių

susitikimas tikrai įvyks. Tačiau sa-
vaitgalį JAV vyriausybės atstovas pa-
tvirtino, kad Šiaurės Korėjos vadovy-
bė pirmą kartą tiesiogiai Washingto-
nui išsakė norą kalbėtis apie bran-
duolinį nusiginklavimą. JAV prezi-
dentas Donald Trump pranešė, kad pla-
nuojamas jo ir Šiaurės Korėjos lyderio
Kim Jong-un susitikimas įvyks gegu-
žę arba birželio pradžioje.

Pchenjanas jau kelis dešimtme-
čius mojavo „denuklearizacijos” – savo
branduolinių ginklų programų įšal-
dymo – korta, tačiau žadėjo tai pada-
ryti tik tuo atveju, jei JAV atitrauks
savo pajėgas iš Pietų Korėjos.

Vakarai įspėti nepulti Sirijos
New Yorkas (ELTA) – Po spėjamo

cheminio ginklo panaudojimo Sirijo-
je Rusija ir JAV Jungtinių Tautų (JT)
Saugumo Taryboje svaidėsi grasini-
mais. Rusijos ambasadorius JT Vasi-
lijus Nebenzia skubiai sušauktame
posėdyje New Yorke sakė, kad Rusija
netoleruos Vakarų karinės atakos Si-
rijoje.

JT Saugumo Taryba, paprašius
JAV, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos
ir dar šešių šalių, aptarė spėjamą che-
minio ginklo panaudojimą Dūmoje.
Per Sirijos vyriausybinių dalinių su-
rengtą puolimą sukilėlių bastione ne-
toli Damasko buvo panaudotos chloro
dujos. Sirijos gelbėtojų duomenimis,
žuvo beveik 50 žmonių ir šimtai buvo
sužeisti. Sirijos vyriausybė bei jos są-
jungininkės Rusija ir Iranas neigė
naudojusios cheminį ginklą.

JAV Saugumo Taryboje pristatė re-
zoliucijos projekto, kuriame reikalau-
jama naujo „nepriklausomo Jungti-
nių Tautų tyrimo mechanizmo” planus.

Rusija šią iniciatyvą iš karto atmetė.
Vakarų atstovai reikalavo stip-

rios reakcijos į cheminio ginklo pa-
naudojimą. JAV prezidentas Donald
Trump paskelbė, kad dėl reakcijos ap-
sispręs per 48 valandas. Didžiosios
Britanijos užsienio reikalų ministras
Boris Johnson paragino duoti „stiprų
ir tvirtą atsaką”.

JT Saugumo Taryboje JAV amba-
sadorė N. Haley demonstravo ryžtą.
„Kai Sirija bombarduoja civilius, daro
tai su Rusijos parama”, – kalbėjo N. Ha-
ley.

Rusijos ambasadorius V. Nebenzia
įspėjo, kad ginkluotos atakos „po me-
laginga priedanga” turėtų „sunkių
padarinių”. Maskva įspėjo Washing-
toną, kad netoleruos pavojaus rusų ka-
riams Sirijos žemėje. 

Po spėjamos cheminio ginklo ata-
kos Sirijoje Prancūzijos prezidentas
Emmanuel Macron ir JAV vadovas
Donald Trump telefonu tarėsi dėl reak-
cijos. 

Atliko kratą D. Trump advokato biure
Washingtonas (ELTA)

– Federalinio tyrimų biuro
(FTB) agentai balandžio 9
dieną atliko kratą JAV pre-
zidento Donald Trump as-
meninio advokato Michael
Cohen biure.

Remiantis amerikiečių
dienraščio „The New York
Times” pranešimais, krata
atlikta remiantis kratos or-
deriu, kuris išduotas, atsi-
žvelgiant į specialiojo ty-
rėjo Robert Mueller pa-
teiktą informaciją.  

FTB agentai konfiskavo
kai kuriuos dokumentus iš
M. Cohen biuro, pavyzdžiui,
susijusius su mokėjimais
pornografinių filmų žvaigž-
dei Stormy Daniels. Anks-
čiau advokatas pats prisi-
pažino, kad prieš 2016 metais vykusius
JAV prezidento rinkimus sumokėjo S.
Daniels, kurios tikrasis vardas Step-
hanie Clifford, 130 tūkst. dolerių.

S. Daniels teigė, kad pinigai su-

mokėti, siekiant priversti ją tylėti dėl
tariamų vienkartinių lytinių santykių
su D. Trump 2006 metais, netrukus po
to, kai jo sutuoktinė Melania pagimdė
jųdviejų sūnų Barron.

FTB agentai atliko kratą M. Cohen biure.
CNBC.com nuotr.

LituanicaSAT-2 – jau trečiasis lietuvškas palydovas sukasi ap-
link žemę. Diena.lt nuotr.
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Efektyvus pavaldinių darbas: 4 vadovų klaidos

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų balandžio 11 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,81 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,64 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,15 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Pirmąjį Lietuvoje
„Marriott” tinklo vieš-
butį Lietuvoje planuoja-
ma atidaryti balandį, pa-
tvirtino 20 mln. eurų į jo
statybas investuojan-
ti  nekilnojamojo turto
plėtros bendrovė „Han-
ner”.

„Pastate užbaigta 99
proc. darbų, neatvyko
dar keli baldai. Visi kiti
darbai yra baigti – dabar
liko išvalyti kai kuriuos
plotus, sukabinti pa-
veikslus ir išbandyti sis-
temas. Mes jau gavome
įvertinimą iš „Marriott”
inspektorių,  praėjusią
savaitę mus tikrino, įvertino labai ge-
rai. Dabar turime gauti Lietuvos ins-
titucijų leidimą”, – trečiadienį spaudos
konferencijoje sakė „Hanner” valdybos
narys Arvydas Avulis.

4 žvaigždučių viešbutyje „Cour-
tyard by Marriott”, iškilusio dalyje bu-
vusios „Žalgirio” stadiono teritorijos,
bus 199 kambarių, 220 kv. metrų ploto
konferencijų salės, restoranas, baras,
visą parą veikianti parduotuvė, spor-
to salė.

2016-aisiais „Marriott Internatio-
nal” pasirašė ir ketinimų protokolą su
nekilnojamojo turto plėtros bendrove
„Vastint Lithuania” dėl „Marriott” pre-
kės ženklo viešbučio Palangoje. Jo sta-
tybas planuojama pradėti šių  metų

antrąjį ketvirtį.
Greta viešbučio „Hanner” taip

pat stato 25 mln. eurų vertės biurų pa-
statą „Business Stadium West” ir pla-
nuoja įrengti 2 mln. eurų vertės viešąją
erdvę.

2017 metais gretimoje teritorijoje
„Hanner” baigė 20 mln. eurų vertės
daugiabučių projektą „Pilies aparta-
mentai”, o Rinktinės gatvėje pradėjo 6
mln. eurų vertės daugiabučių projek-
to „Centro rezidencija” statybas.

Visą teritorijos, kurioje numatyti
komerciniai ir gyvenamieji pasta-
tai, plėtrą planuojama baigti 2025 me-
tais. 

BNS

Pirmąjį „Marriott” viešbutį atidarys balandį

Kaip rodo pastarųjų metų statis-
tika, nuo balandžio mėnesio Lietuvo-
je prasideda aktyvus turizmo sezo-
nas. Pernai turistų srautų į Lietuvą au-
gimas nesulėtėjo, o užsienio turistų iš-
laidos Lietuvoje siekė 1,40 mlrd. EUR. 

Daugiausia – net 33,4 proc. –  pa-
gausėjo turistų iš Kinijos. Viso 2017 m.
po Lietuvą bent su viena nakvyne ke-
liavo 16 tūkst. kinų. Daugiau nei penk-
tadaliu padaugėjo JAV turistų (+21,9
proc., arba 43 tūkst. turistų). Taip pat
sparčiai augo turistų srautas iš Jung-
tinės Karalystės (+14,1 proc., arba 66,4
tūkst. turistų), Latvijos (+10,4 proc.,
arba 148,4 tūkst. turistų) bei Nyder-
landų (+10,1 proc., arba 22,1 tūkst. tu-
ristų), rašoma LRT.lt siųstame prane-
šime.

„Visos šios šalys yra prioritetinės
atvykstamojo turizmo rinkos, t. y., jose
vykdome intensyvią ir, kaip rodo re-
zultatai, efektyvią turizmo rinkodarą,
prisidedančią prie šalies ekonomikos.
Kinijos turistų bumą būtų galima pa-
aiškinti ne tik šios šalies turistų pa-
didėjusiu dėmesiu Šiaurės Europos
regionui, bet ir kryptingu Lietuvos
kaip patrauklios turizmui šalies po-
puliarinimu renginiuose ir parodose
Kinijoje, reklama vietos kelionių por-
tale „Ctrip”, pažintiniais turais kinų

žurnalistams. Itin sėkmingą kampa-
niją „Ctrip” planuojame tęsti ir šiemet.
Be to, šie metai yra paskelbti Kinijos-
Europos Sąjungos turizmo metais”, –
atkreipia dėmesį laikina Turizmo de-
partamento vadovė Indrė Trakimaitė-
Šeškuvienė.

Pagal Lietuvoje nors vieną naktį
apgyvendinimo įstaigose praleidusių
turistų skaičiaus augimą pernai pir-
mavo Latvija (mūsų šalyje viešėjo 13,9
tūkst. daugiau latvių nei 2016 m.), Ru-
sija (12,2 tūkst. daugiau turistų), Jung-
tinė Karalystė (8,2 tūkst. daugiau tu-
ristų), JAV (7,7 tūkst. daugiau turistų)
ir Lenkijos (6,2 tūkst. daugiau turistų).

Pagal Statistikos departamento
apgyvendinimo įstaigų statistiką, Lie-
tuvoje pernai apsilankė ir bent vieną
naktį praleido 1,55 mln. turistų iš už-
sienio, t. y. 4,3 proc. daugiau nei 2016 m.
Įskaitant vietinį turizmą, bendras sek-
toriaus augimas pernai siekė 6,6 proc.,
o šalyje apgyvendintų turistų skai-
čius siekė 2,92 mln.

Turistų skaičiaus augimas sąly-
gojo ir pajamų iš turizmo didėjimą –
2017 m. užsienio ir vietiniai turistai
Lietuvoje išleido 1,89 mlrd. EUR., t. y.
9,3 proc. daugiau nei 2016 m.

. „Verslo žinios”

Iš kur turistų daugiausia?

Nepavykus susitarti su draudi-
kais, bankais ar kitais finansų rinkos
dalyviais, vartotojai į Lietuvos banką
(LB) pernai kreipėsi dažniau, taip pat
daugėja vartotojams palankių spren-
dimų.

„Gyventojai vis aktyviau domisi fi-
nansinėmis paslaugomis ir sutarti-
mis. Ginčų nagrinėjimas neretai pa-
deda ne tik išspręsti atskirus ginčus,
bet ir aptikti bei užlopyti sistemines
spragas”,  – sako LB Finansinių pa-
slaugų ir rinkų priežiūros departa-
mento direktorius Mindaugas Šalčius.

Praėjusiais metais LB išnagrinė-
jo daugiau nei 500 vartotojų ir finansų
institucijų ginčų – 6 proc. daugiau nei

2016 metais. Daugiau nei du trečdaliai
nesutarimų būta draudimo srityje,
ginčai su bankais sudarė penktadalį.

LB teigimu, draudime dažniau-
siai nesutarimų kildavo dėl privalo-
mojo transporto priemonių civilinės at-
sakomybės draudimo bei dėl žalos at-
lyginimo dydžio. Nemažai ginčų taip
pat kildavo dėl turto ir kasko draudi-
mo. 

Pernai mažėjo ginčų su bankais,
ypač dėl būsto kredito sutarčių. Dabar
daugiausia nusiskundimų gaunama
dėl mokėjimo paslaugų, konkrečiai –
įkainių taikymo pagrįstumo.

.
BNS

Skundžiasi dėl draudimo paslaugų 

Europos Komisija paskelbė atas-
kaitą „Judriojo plačiajuosčio ryšio kai-
nos Europoje 2017” (angl. Mobile Broad-
band prices in Europe 2017), kurioje pa-
teikiami išsamūs duomenys apie tei-
kiamo judriojo plačiajuosčio ryšio maž-
menines kainas vartotojams 28 Europos
Sąjungos šalyse, taip pat Islandijoje,
Norvegijoje, Turkijoje, Japonijoje, Pie-
tų Korėjoje ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose.

Pažymima, kad 2017 m. judriojo
plačiajuosčio ryšio kainos    buvo žymiai
mažesnės negu 2016 m. 

Europos Sąjungoje mažiausios jud-
riojo plačiajuosčio ryšio kainos buvo
Lenkijoje, Italijoje, Austrijoje, Lietuvo-
je ir Latvijoje. Tuo tarpu brangiausią
judrųjį plačiajuostį ryšį teikė Graikija,
Čekija, Kipras ir Vengrija.

.
„Mano vyriausybė”

Internetas Lietuvoje vienas pigiausių ES

Itin populiarus internetinio tinkla-
lapio „Harvard Business Review” au-
torius Tony Schwartz straipsnyje

„Four Destructive Myths Most Com-
panies Still Live By” analizuoja keturis
kompanijų vadovų (ir kitų darbuotojų)
įsitikinimus, neva didinančius žmo-
gaus darbo našumą.

1 mitas. Daugiaprogramis reži-
mas (multitasking) būtinas begalinių
reikalavimų pasaulyje.

Įsišaknijusi nuomonė, jog žmo-
gus vienu metu gali daryti keletą ir
daugiau užduočių yra neteisinga. Žmo-
gus nesugeba vienu metu kurti par-
davimo strategiją ir pildyti ataskaitas.
Pavyzdžiui, jeigu kalbatės telefonu ir
tuo pačiu pasižiūrite, koks laiškas at-
ėjo į elektroninę pašto dėžutę – pašto
dėžutės tikrinimo metu praleidžiate
jums telefonu diktuojamą informaci-
ją. 

Neverskite darbuotojo jaustis lyg
maratone: skubėti, dirbti keletą darbų
vienu metu ir nerimauti

Anot mokslininko David Meyer,
žongliruoti darbais yra neefektyvu.

Blogiausias vadovo įsitikinimas
ir įsakymas darbuotojams – dažnai
tikrinti elektroninį paštą, darbo metu
atsakinėti į jo klausimus ir pan. Jūs
mažinate savo pavaldinių darbo našu-
mą!

2 mitas. Nedidelis nerimas ska-
tina darbą atlikti geriau.

Minutėlę pamąstykite, kaip jau-
čiatės ir dirbate, kai esate gerai, ramiai
nusiteikęs? Kokie būdvardžiai ateina į
galvą? Greičiausiai tik teigiami. 

Kai žmogus jaučia nerimą, jis mąs-
to miglotai ir nekūrybiškai. Dažnai el-
giasi impulsyviai ir neapgalvotai. Tai
ypač blogai, jei dirbate vadovaujantį
darbą.

Vadovo impulsyvumas, tiesmu-
kumas didina darbuotojų nerimą, ku-
ris trukdo dirbti gerai ir originaliai. 

Viešbutis „Marriott“ ir verslo centras atsidarys jau balandžio
mėnesį.  „Statyba ir architektura“ nuotr. 

3 mitas. Kūrybiškumas įgimtas, jo
neišmokstama.

Kiekvienas vadovas vertina kū-
rybiškus ir inovatyvius darbuotojus.
Tiesa, daugelis jų galvoja esą nekūry-
bingi ir dažnai perduoda nuomonę ki-
tiems, jog kūrybiškumas yra įgimtas,
tiesiog stebuklingas!

Švietimas sukūrė tokią sistemą,
jog mokyklose įprasta lavinti vieną
smegenų pusrutulį – loginį, analitinį ir
kur kas mažiau dėmesio skirti deši-
niajam pusrutuliui – intuityvumui,
vaizduotei, vizualumui.

Pavaldinių darbo efektyvumas pri-
klauso nuo vadovo nuotaikos, požiūrio
į jų sugebėjimus

Mokslinių tyrimų metų išsiaiš-
kinta, kad kūrybinis procesas juda
tarp kairiojo ir dešiniojo smegenų
pusrutulio. Kūrybiškumas yra lanks-
tus. Vadinasi, žmonės gali išmokti la-
biau naudotis dešiniuoju pusrutuliu ir
kurti išties originalias idėjas! Jūs,
kaip vadovas, turite skatinti darbuo-
tojus mąstyti inovatyviai ir originaliai,
o ne pasikliauti savo įsitikinimais, jog
„Tas ar Ta” yra nekūrybingi žmonės.

4 mitas. Kuo daugiau dirbama,
tuo geresni rezultatai.

Tai pats blogiausias įsitikinimas,
kokiu tik gali vadovautis kompanijos
direktorius. Žmonės ne kompiuteriai,
kurie gali dirbti dideliu greičiu, be per-
traukų ir ilgą laiką. Žmonėms būtina
ilsėtis ir „pasikrauti” energijos. Geri
vadovai supranta, kad ne darbo va-
landų skaičius kuria pridėtinę vertę, o
žmogaus energija ir nusiteikimas. 

Kad nestokotumėme energijos iš-
tisą dieną, tarp darbo reikia įterpti poil-
sio pertraukėles. Dirbame 90 min.,
šiek tiek pailsime. 

Vadovas turi suprasti, kad dar-
buotojui reikalingos pertraukos, poil-
sio dienos, atostogos. Atsižvelkite ne
kiek valandų išdirbta, o kas padaryta!

„Verslo žinios”
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Trinta pupelių sriuba

Reikės:
2 puodelių virtų baltų pupelių
2 puodelių kubeliais supjaustyto
saliero
2 šaukštų aliejaus
1 baltojo svogūno, smulkiai su-
pjaustyto
1/4 arbatinio šaukštelio indiškojo
kmyno (cumin)
druskos, pipirų
sultinio arba pupelių nuoviro
pundelio petražolių
1/4 skiltelės česnako
aliejaus, citrinos sulčių, aštriosios
paprikos
skrebučių

Baltas pupeles iš vakaro užmerk-
ti šaltame vandenyje ir kitą dieną iš-
virti. Pupelės druskinamos jau išvir-
tos, kad nesusiraukšlėtų viršutinė luo-
belė.

1 baltą svogūną supjaustyti kube-
liais.

Į puodą storu dugnu įpilti 2 šaukš-
tus aliejaus ir jame pakepinti svogūną.
Įberti pjaustytą salierą, pakaitinti,
įberti indiškojo kmyno, padruskinti ir
patroškinti 5–7 minutes. Tuomet su-
berti išvirtas pupeles, įpilti sultinio
arba pupelių nuoviro, išmaišyti ir vis-
ką kartu pakaitinti. Visa tai supilti į
trintuvą ir sutrinti iki vientisos masės.
Jei sriuba per tiršta, praskiesti sulti-
niu.

Susmulkinti pluoštelį petražolių ir
sutrinti jas su česnaku, pašlakstyti
aliejumi, įspausti šiek tiek citrinos
sulčių, įberti druskos, pipirų ir truputį
aštriosios paprikos. Viską gerai iš-
maišyti. 

Supilstyti sriubą į dubenėlius, o
ant viršaus uždėti po 1/4 arbatinio
šaukštelio prieskoninės masės.

Patiekti su skrebučiais.
Štai jums ir ir baltymų šaltinis!

Salotos su keptomis paprikomis

4 paprikų (arba daugiau, jei mažos)
pluošto žalių salotų mišinio
1 šaukšto cukraus
2 šaukštų balzaminio acto
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 šaukšto virinto vandens
1 skiltelės česnako, susmulkinto
šviežio čiobrelio, sukapoto
druskos, pipirų
kaparėlių (capers)
šviečio baziliko lapelių
kieto ožkos sūrio

Paprikas iškepti orkaitėje ir sudėti
į polietileninį maišelį. Po kiek laiko
išimti iš maišelio, nulupti (odelė leng-
vai nusiims) ir supjaustyti gabaliukais.

Į didelį dubenį suberti nuplautas
ir nusausintas salotas.

Pagaminti užpilą: išplakti actą su
cukrumi, aliejumi ir trupučiu van-
dens. Suberti smulkintą česnaką, ka-
potus čiobrelius, pridėti truputį drus-
kos, pipirų ir viską išmaišyti.

Į šį užpilą sudėti ataušusius keptos
paprikos gabaliukus ir pamarinuoti
juos 15 minučių.

Pamarinuotus paprikų gabaliu-
kus išdėlioti ant salotų, palaistyti li-
kusiu užpilu, pabarstyti kaparėliais ir
šviežio baziliko lapeliais.

Skustuku padrožti kieto ožkos sū-
rio ir užberti ant salotų.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Atkelta iš 7 psl.

Kokiam spektakliui ar filmui svajojate
sukurti kostiumus?

Labai norėčiau išbandyti jėgas
dirbdama su viena ryškiausių mūsų
laikų žvaigžde Wes Anderson, kuris ge-
nialiai prodiusavo tokius garsius fil-
mus kaip ,,The Grand Budapest Hotel”,
,,The Royal Tenenbaums” bei daug
kitų. Jo filmuose kiekvienas kadras –
lyg tobula sustojusi akimirka. Feno-
menalus ir aktorių darbas, kuris at-
rodo kaip atgijęs meno portretas. 

Talentingas kino meistras yra Baz
Luhrman, kurio kiekvienas kadras
yra apgalvotas ir skoningai sukurtas.
Jo žmona Catherine Martin yra žymi
drabužių dizainerė, su kuria aš norė-
čiau ne tik draugauti, bet ir būti mo-
kine. Ji kuria tinkamus dėvėti meno
kūrinius.

Visą laiką domėjausi neįprastais
meno kūriniais ir magiškai tamsia
Tim Burton kūryba. Kiekvienas jo su-
kurtas filmas (,,Pee-Wee’s Big Ad-
venture”, ,,Edward Scissorhands”,
,,Beetlejuice” ir dar daug kitų) paliko
mano atmintyje neišdildomą įspūdį,
ir jo specifinis braižas turėjo įtakos
mano kūryboje. Aš galėčiau viską
atiduoti, kad tik savo akimis pama-
tyčiau jo kūrybinį procesą. Taip pat
norėčiau susipažinti su John Waters,
kurio kūryba yra netradiciška, ir jo iš-
šūkis pasauliui man irgi yra labai ar-
timas.

Mėgstate daug keliauti. Kokios vietos
ir šalys paliko didžiausią įspūdį ir įkvėpė su-
kurti kažką nepaprasta?

Būdama dar studentė turėjau ga-
limybę metus studijuoti Florencijoje,
Italijoje. Man, kaip jaunam žmogui, tai
paliko neišdildomą įspūdį. Teta Eglė ir
mamytė atvežė mane tais metais į mo-
kyklą ir nutarė pasidaryti iš šios ke-
lionės atostogas. Aš dar niekada ne-
buvau jų mačiusi tokių laimingų – jos
juokėsi nesustodamos ir švytėjo iš lai-
mės. Mano teta garsiai pareiškė: ,,Ita-
lijoje blogos kavos puodelis tiesiog ne-
egzistuoja! Net benzino kolonėlėje gali
nusipirkti aukščiausios klasės kavos!”
Maistas, kurį ten ragavau, vaizdai,
kuriuos matydavau kiekvieną dieną
žingsniuodama į mokyklą, palietė
mano sielą su tokia nostalgija, kad aš
sau pasižadėjau ten dar kartą sugrįž-
ti. Ir mano svajonė išsipildė dvigubai
– į Italiją dar kartą sugrįžau paska-
nauti triufelių prie Como ežero, o kitą
kartą – su savo geriausia drauge Sarah,
gavusi gana reikšmingą stipendiją
dirbti ir kurti Basilicatoje. Šių kūry-
biškai turtingų akimirkų aš niekada
nepamiršiu. 

Svarbų vaidmenį mano gyveni-
me suvaidino Lietuva. Aš jaučiu gilias
sąsajas su pagoniška kultūra, ryšį su
gamta ir besikeičiančiais miestų, miš-
kų ir jūros pavidalais. Mano pasaulį la-
biausiai įtakojo Lietuvos vystymasis
nuo 1989 m. iki dabar. Mūsų šalies
kova su komunizmo gniaužtais man at-
vėrė akis ir privertė vertinti tai, ką aš
turiu, visai kita skale. Supratau, kad
pasaulis yra daug didesnis, nei mano
mažos, nereikšmingos problemos.

Mano kelionės į Kiniją ir Indiją
buvo nuostabios, tai tikras kultūrinis
šokas. Aš niekada nebuvau taip toli Ry-
tuose ir neturėjau nė mažiausio su-
pratimo, kaip viskas skiriasi nuo Va-
karų. 

Taip pat turėjau galimybę pra-

leisti mėnesį Bali, kur viskas buvo
taip nuostabu ir turtinga, kad mano
siela prisipildė iki pat gelmių. Per
savo gyvenimą turėjau galimybę pa-
keliauti po Meksiką, Kanadą, Vakarų
Europą ir kitas šalis, bet mano di-
džiausias kitų metų projektas yra kuo
geriau pažinti naująją savo valstiją –
Californiją. 

Ko galima tikėtis apsilankius milda-
bublys.com puslapyje?

Aš ypač mėgstu kurti unikalius ir
originalius kostiumus žmonėms, ku-
riuos sutikau savo kelyje. Atėjo toks lai-
kotarpis, kai supratau, kad turiu būti
ištikima savo kuriamiems origina-
liems darbams ir negaliu kopijuoti
kitų žmonių darbų. Juk aš esu meni-
ninkė, o ne šiaip siuvėja. Tikiuosi,
kad mano ateities projektai bus dar la-
biau iššaukiantys ir skirti tokiems
pat meno žmonėms, kaip ir aš pati.
Šiuo metu su manimi galima susi-
siekti aplankius mano puslapį
http://mildabublys.com. 

Vienintelis dalykas kurio aš nie-
kada nekursiu – tai tradicinės vestu-
vinės suknelės. Tai tiesiog nuobodu!
Bet jeigu atsirastų nuotaka, norinti
kažko netradicinio, aš su mielu noru
padėsiu.

Kaip prityrusi kostiumo dizaino dės-
tytoja, ką patartumėte ir palinkėtumėte jau-
nam žmogui, kuris norėtų pasirinkti šią pro-
fesiją?

Mano patarimas būtų – galvok ne-
tradiciškai, užmegzk pažintis su įvai-
riais žmonėmis ir svarbiausia – būk
nuoširdus. Manau, kad šis patarimas
tinka kiekvienam žmogui, bet ypač
mūsų profesijai. Aš labai mėgstu ben-
drauti su įvairiais žmonėmis, klausy-
tis jų istorijų ir visa tai į save gerti. Nie-
kada nepraleisk galimybės pabend-
rauti su skirtingais žmonėmis – ar tai
būtų geras draugas, pagyvenęs nepa-
žįstamasis, ar tiesiog pardavėjas, – įsi-
klausyk į jų istorijas ir semkis išmin-
ties. Tokiu būdu aš susipažinau su be-
gale žmonių ir vis dar tęsiu šį pažini-
mo procesą filmų, muzikinių video ir
spektaklių užkulisiuose. Manau, kad
reikšminga užmegzti pažintis ir su
darbuotojais, kurie sukasi už kadro.
Pramogų versle kiekvienas gali pada-
ryti karjerą, taigi kas šiandien yra
tik asistentas, rytoj gali būti garsus
prodiuseris, kuris tave prisimins ir pa-
siūlys tau darbą.

Be to, mokykis ir išmanyk savo
amatą, būk sąžiningas su savimi ir to-
bulink tai, ką išmanai. Aš visą laiką
mokausi ir tobulinuosi. Pvz., norė-
čiau dirbti fantastikos žanre, todėl ke-
tinu mokytis šiai sričiai reikalingų įgū-
džių ir netgi daryti kostiumą iš paro-
lono. Ko išmoksi, ant pečių nenešiosi.

Galų gale norėčiau pabrėžti – visur
ir visada būk profesionalus. Mūsų pro-
fesija yra tikrai sunki – mus nuolatos
kamuoja nemiga, lydi didelė aistra
sukurti kažką nuostabaus ir, be abejo,
visa tai alina, ir tu nepastebimai tam-
pi nervingas ir nesukalbamas. Pasi-
stenk nepasiduoti šioms neigiamoms
emocijoms ir išlik profesionalus. Ta-
čiau niekada nepamiršk ir pakovoti už
tai, kas tau yra svarbu. Moterims šio-
je industrijoje yra ypač sunku, nes
mūsų nėra daug. Kas šiuo metu vyks-
ta su #metoo judėjimu, yra tiesiog fe-
nomenalu, užtat yra labai svarbu būti
tuo žmogumi, kuris gali pakovoti ne tik
už save, bet ir už kitus.

Teatro kostiumų pasaulis per spalvotus
Mildos Bublys akinius
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www.draugas.org/mirties.html

Ona Kaselis, gyvenanti Saint Petersburg, FL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už fi-
nansinę paramą.

Zenonas Petrošius, gyvenantis Lake Station, IN, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.

Janina Babecky, gyvenanti Woodstock, IL, atnaujindama metinę „Drau-
go” prenumeratą atsiuntė 50 dol., už kuriuos nuoširdžiai dėkojame.

Henrikas Laucius, gyvenantis Union Pier, MI, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.

Nupieškite pašto ženklą Lietuvai!

Lietuvos Nepriklausomybės ir pir-
mų lietuviškų pašto ženklų išlei-
dimo šimtmečio jubi-liejų pažy-

mint, Filatelistų draugija ,,Lietuva”
skelbia piešinių konkursą šimtme-
čio pašto ženklui LIETUVA – 100 su-
kurti.

Tikslas. Pažymint Lietuvos Nepri-
klausomybės ir pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos pašto ženk-lų išleidimo šimtmetį,
kviesti vaikus ir jaunimą prisidėti prie šių svarbių Lietuvos istorinių įvykių įamžini-
mo, nupiešiant pašto ženklą Lietuvos Nepriklausomybės ir pirmųjų lietuviškų paš-
to ženklų šimtmečiui atžymėti.

Reikalavimai. Piešinys turi būti atliktas ant standartinio piešimo lapo dydžio
(8.5x11), atliktas spalvotais pieštukais, guašu, kreidutėmis ar kt. spalvinimo prie-
monėmis. Piešinys, vaiz-duojantis pašto ženklą, gali  būti horizontalus arba verti-
kalus. Ženkle turi būti matomas įrašas  LIETUVA 100  ar kitas  šį jubiliejų įprasmi-
nantis  įrašas (Lietuva 1918–2018, Lithuania 100, Lithuania 1918–2018 ar  pan.).  

Informacija jaunimui. Konkurse kviečiami dalyvauti lituanistinių mokyklų mo-
kiniai, JAV ir Kanados Lietuvių  Bendruomenės grupių, būrelių vaikai bei visi lietu-
viukai nuo 7 iki  15 metų amžiaus (trys amžiaus kategorijos: 7–9 m., 10–12 m. ir  13–
15 m.). Antroje piešinio lapo pusėje būtina aiškiomis raidėmis parašyti vaiko var-
dą, pavardę, amžių, pilną adresą ir telefoną arba el. pašto adresą.  

Paroda. Visi piešiniai bus rodomi  jubiliejinėje Filatelistų draugijos ,,Lietuva”  LITH-
PEX XXXI parodoje Pasaulio lietuvių centre „Sielos” galerijoje, š. m. spalio 22 – lapk-
ričio 4 dienomis. Geriausiai įvertinti piešiniai bus apdovanoti premijomis ir panaudoti
personalinių JAV pašto ženklų leidimui. Piešiniai nebus grąžinami.

Premijos. Kiekvienoje amžiaus kategorijoje bus skirtos trys premijos: pirmoji
– 100 dol., antroji – 50 dol. ir trečioji – 25 dol.

Pristatymo data. Piešinius konkursui ir parodai kviečiame siųsti  Konkurso ir
parodos rengimo komitetui iki š. m. birželio 15 d. adresu: 

Dr. Audrius Plioplys, 8844 S. Pleasant Avenue, Chicago, IL  60643.

Filatelistų draugijos ,,Lietuva” info

A † A
MARIJAI JANINAI  

LIAUBIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuojautą sūnums RIMUI ir ALGIUI (Julie), dukrai
ALDONAI (Michael Daley), jos brangiems anūkams
TOMUI ir SUSAN, ANDRIUI ir ASTAI, kitiems gimi-
naičiams, draugams bei artimiesiems Cincinnatyje. 

Liūdime su jumis.

Danutė, Linas, Danelė (Vidutienė), 
Aldona ir Cornelius Bieliauskai

Atitaisymas

Onos Savickaitės Vaitkienės mirties pranešime, išspausdintame š. m. sausio 20
d. ,,Drauge”, įsivėlė apmaudi klaida, dėl kurios nuoširdžiai atsiprašome.

Ona Savickaitė Vaitkienė, mirusi 2018 m. sausio 14 d., buvo a. a. Kosto ir a. a. Onos
Savickų duktė, a. a. Liucijos Babickienės,  a. a. Izabelės Žmuidzinienės, seselės Pau-
lės (Zitos), Česio ir a. a. Kosto sesuo.

Balandžio 4 dieną Paryžiuje, UNESCO
būstinėje, atidaryta Kauno moderniz-
mo architektūros paroda „Optimizmo
architektūra: Kauno fenomenas
1918–1940”.

Atidaryme įžanginį žodį tarusi Lie-
tuvos ambasadorė Irena Vaišvi-
laitė susirinkusiems UNESCO

sekretoriato, diplomatinio korpuso ir
Lietuvių Bendruomenės atstovams
priminė modernaus Lietuvos valsty-
bingumo etapus ir Kauno, pirmosios
Lietuvos Respublikos laikinosios sos-
tinės, reikšmę.

Lietuvą ta proga pa-
sveikino UNESCO Pasaulio
paveldo centro direktoriaus
pavaduotojas  Lazare
Eloundou Assomo,  pasi-
džiaugęs, kad 2015 metais
Kaunas buvo įtrauktas į
UNESCO kūrybingų miestų
tinklą.

Išsamiau su parodos
eksponatais svečius supa-
žindino parodos kuratorius,
architektūros istorikas,
Kauno modernizmo archi-
tektūros tyrėjas  doc. dr.

Vaidas Petrulis, papasakojęs apie Kau-
no architektūros modernizmo išskir-
tinumą  pasaulio modernistinių mies-
tų žemėlapyje.

Lietuvos žiūrovai su paroda turė-
jo išskirtinę progą susipažinti pir-
mieji – vasario mėnesį ji buvo rodoma
Nacionalinėje dailės galerijoje Vil-
niuje. Iš UNESCO būstinės paroda ke-
liaus į festivalį „Flux. Festival Lituano
delle Arte 2018” Auditorium-Parco del-
la Musica centre Romoje, po to bus ro-
doma Talino nacionalinėje bibliote-
koje ir Vroclavo architektūros muzie-
juje.

URM info ir nuotraukos

Paryžiuje atidaryta Kauno 
modernizmo architektūros paroda

Atidarymo iškilmėse kalba  parodos kuratorius dr. V. Petrulis.
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� Jaunimo centro narių metinis susirinkimas
vyks balandžio 15 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, 5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Na-
rių registracija prasideda 12:30 val. p. p.
Kviečiame dalyvauti.

� Balandžio 15 d. 12:30 val. p. p. Pasau-
lio lietuvių centro (14911 127th Street, Le-
mont, IL 60439) didžiojoje salėje vyks labdaros
koncertas „Paklausyk širdies plakimo”. Lėšos
skiriamos Lietuvos vaikų globos būreliui „Sau-
lutė”. Programoje – dainininkai Loreta Janu-
levičiūtė ir Algirdas Motuza bei pianistas
džiazo virtuozas Saulius Šiaučiulis. Bus vai-
šės.

� Vytauto Didžiojo universiteto prof. Liudo
Mažylio pranešimas apie 1918 m. Lietuvos
Nepriklausomybės akto atradimo odisėją –
šeštadienį, balandžio 21 d., 7:30 val. v. Tė-
viškės parapijoje, 5129 Wolf Road, Western

Springs, IL. Erdvi automobilių pastatymo aikš-
telė. Visi kviečiami dalyvauti.

� Balandžio 29 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centro Ritos Riškienės salė-
je (Lemont, IL) vyks lietuvių tautinių šokių an-
samblio „Grandis” metinis koncertas „Buvo-
me, esame, būsime”, skirtas paminėti vaikų
ratelio 25-mečio jubiliejui. Šoks visi an-
samblio rateliai. Dėl bilietų skambinkite Ra-
sai Zakarauskienei tel. 708-712-4931.

�  Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje JC, Čikagoje, Lietuvių ra-
šytojų draugija rengia literatūrinę popietę
,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus išeivijos poe-
tai bei svečiai iš Lietuvos: poetas, filosofas, pe-
dagogas Liutauras Degėsys; rašytoja, poetė,
,,Nemuno” žurnalo vyr. redaktorė Erika Drun-
gytė; poetas, ,,Metų” žurnalo vyr. redaktorius
Antanas Šimkus. Bus rodomi dokumentiniai
kadrai apie ankstyvuosius poezijos renginius. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Programoje: 
dainininkas Darius Kairys; kanklininkė Genė Razumienė; Lietuvos vyčių

tautinių šokių grupė (vad. Lidija Ringienė); muzikantas ir atlikėjas Povilas

Strolia.  

Vieta: Palos Country Club, 13100 Southwest Highway, Orland Park, IL 60462  
Priešpiečiai – 1:30 val. p. p., meninė programa – 2:30 val. p. p. 

Veiks mokamas baras ir tyliosios varžytinės 
Bilietai – 45 dol. 

Kreiptis į Cis Matul tel. 708-460-6004

arba el. paštu: angelonsunrise@yahoo.com  

100-metį švenčiame tik kartą per šimtmetį!

Balandžio 22 d., sekmadienį, 
12:30 val. p. p.
Lietuvos vyčių Vidurio
Amerikos apygarda 
kviečia visus kartu paminėti šią 
ypatingą progą ir pasidžiaugti 
brangiu Lietuvos paveldu!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

46TH ANNUAL

OF BALTIMORE

LITHUANIAN 
FESTIVAL

SAT & SUN MAY 12 & 13   |   11 AM - 6 PM

F O L K  D A N C I N G  |  H I S T O R I C A L  E X H I B I T S  

F O O D  |  I M P O R T E D  B E E R  |  A R T S  &  C R A F T S  

T R A D I T I O N A L  H O N E Y  L I Q U O R  

B A L T I M O R E L I T H U A N I A . W I X S I T E . C O M / B A L T L I T H F E S T 2 0 1 8  

Bringing the Baltic 

to the Bay

Lithuanian Hal l  
851 Hol l ins St ,  Bal t imore

Parking available for $9/day 
UMD BioPark Garage 
1 N. Poppleton St

            B A L T I M O R E L I T H U A N I A N F E S T I V A L

DJ & LIVE  
MUSIC 

SAT MAY 12 
6PM - 12AM 

P L U S

Lietuvių  Fronto  bičiuliai  ir  
JAV Lietuvių visuomeninis komitetas  ,,Už dvigubą pilietybę” rengia

POLITINĮ SAVAITGALĮ
Dalyvaus Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras dr. Zigmas Vaišvila

ir politologas Tomas Čyvas (Lietuva)

Šeštadienį, balandžio 14 d., 5 val. p. p. – Lietuvių dailės muziejuje „Siela”.
Sekmadienį, balandžio 15 d., 12:30 val. p. p. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje.

Kviečia San Diego Lietuvių Bendruomenė
Spektaklis ,,Tėtis 2” bus rodomas balandžio 14 d., šeštadienį, 6 val. v.

San Diego Oasis, 5500 Grossmont Center Drive, Suite 325, San Diego, CA 91942.

Komedijos žanro virtuozas Ramūnas Rudokas spektaklio tęsinyje „Tėtis. Po 20
metų” įkūnija jau brandos sulaukusį personažą, tačiau tragikomiškų siužeto posū-
kių jo pasakojamoje istorijoje – nė kiek ne mažiau. Prisimindamas sūnaus vaikystės
išdaigas šiandien jis sprendžia jau visiškai kitokio „kalibro” dilemas: kaip iškrapšty-
ti savo atžalą iš namų ir paversti jį normaliai funkcionuojančia visuomenės ,,ląste-
le” – su padoriu darbu ir mergina greta. Tad spektaklis padės tėčiams geriau
suprasti save, mamoms – savo vyrus, o suaugusiems vaikams – savo užsispyrėlius
tėčius.

Informacija ir bilietai tel. 847-715-6918 (Aidas) arba 760-716-3611 (Aušra). 
Po spektaklio – pabendravimas prie suneštinių vaišių.

Lietuvos Dukterų draugija būtų labai dėkinga už paaukotą važiuojantį automo-
bilį. Aukas galima nurašyti nuo mokesčių. Turite klausimų, pasiūlymų? 

Skambinkite Deimantei Komskienei tel. 708-789-7598.

www.draugas.org


