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New Yorke gyvenančios 
režisierės filmas apie emigrantų
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Paslaptingas kvepalų 
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Daugelis žmonių panašūs į kiaušinį; jie per daug kupini savęs, kad tilptų dar kas nors – Bernard Shaw

„Vaiko vartai į mokslą” 

LAIMA SMILGYTĖ

Praėjusį šeštadienį, gegužės 5d.
Maironio lituanistinėje mo-
kykloje pasibaigus pamokoms,

dėjosi neįprasti dalykai. Lyg moste-
lėjus burtų lazdele, čia laikas pasi-
suko visu šimtmečiu atgal, ir mo-
kytojos, jų padėjėjos bei administ-
racijos darbuotojos po truputį pra-
dėjo virsti į retro damas. Vienos
puošėsi perlo karoliais, antros pečius
dengėsi kailiais, trečios matavosi
skrybelaites ar rišosi galvos akse-
suarus. Mokyklos darbuotojai vyrai
tikrai turėjo į ką paganyti akis. 

O toks žavus virsmas įvyko ne
šiaip sau – mokyklos mokinių tėvų
komitetas visus mokyklos darbuo-
tojus sukvietė į mokytojų pagerbimo
pietus, kurių tema ir buvo – prie-
škarinė  Lietuva. 

2018m. ,,Vaiko vartai į mokslą” švenčia dvidešimt
metų organizacinės veiklos. Organizacijos

tikslai nesikeičia nuo pirmų veiklos dienų: rūpintis Lie-
tuvos rizikos grupės šeimų vaikais, remiant dienos cent-
rus, kurie su jais dirba. Organizacija puoselėja sava-
norystę abipus Atlanto ir bendrauja su remiamais
centrais Lietuvoje, juos lanko ir parūpina reikalingą fi-
nansinę bei kitokią paramą. Centruose dar naudojamos
organizacijos redakcinio kolektyvo paruoštos penkios
charakterio ugdymo programos. Nuo 2000 m., iki šiol,
Lietuvoje organizacijos remiamuose centruose sava-
noriavo 92 organizacijos valdybos paruošti JAV lietuviai
(trys vyko net po du sykius), kurių veikla praturtino juos

pačius ir centrų lankytojus vaikus.  
,,Vaiko vartai į mokslą” valdyba ir nariai toliau už-

siima įvairia veikla, telkia lėšas, rašo prašymus įvai-
riems fondams, palaiko ryšius su remiamais penkiais
rėmėjų būreliais JAV ir su dešimčia remiamų centrų
Lietuvoje. Šiemet ,,Vaiko vartai į mokslą” planuoja įvai-
riais būdais prisiminti iki šiol nueitą organizacijos veik-
los kelią, įvairius veiklos momentus. Šį pavasarį or-
ganizacijos valdybą pasiekė dvi džiugios žinios: apie ne-
tikėtą apdovanojimą už penkerius metus vedamą ini-
ciatyvą ir apie paraiškos paramai patenkinimą iš Ka-
zickų šeimos fondo, kuris yra organizacijos vienmetis.

– 2 psl.

,,Gyvybės apdovanojimą” iš Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pri-
ima ,,Vaiko vartų į mokslą” tarybos narė Daina Čyvienė. K. D. Rimkevičiaus nuotr.

sulaukė įvertinimo Lietuvoje

Atgijo ir ,,Metropolis”,
ir ,,Rambynas, ir…

Kaip sakė tėvų komiteto pirmi-
ninkė Erika Myrie, teminiai mokyto-
jų pagerbimo pietūs yra sena mokyk-
los tradicija. „Nors turėjome ir kitų įdo-
mių idėjų, tačiau šiemet, Lietuvai šven-
čiant atkurtos valstybės 100-metį, no-

rėjosi dar kartą paminėti šią gražią su-
kaktį. Todėl neatsitiktinai Maironio li-
tuanistinės mokyklos kolektyvą pa-
kvietėme grįžti į praeitį prieš 100 metų
ir prisiminti pirmojo Lietuvos Res-
publikos Prezidento Antano Smeto-
nos Lietuvą”, – pasakojo Erika Myrie.

– 3 psl.

Mokytojų pagerbimo šventės lankomiausia vieta buvo maža fotoateljė.

Mokykloje –

retro 
stiliaus  
šventė



dravo vieni su kitais, darė atvejų ana-
lizes, girdėjo „Vaiko vartai į mokslą”
valdybų pranešimus apie vėliausius
projektus, klausėsi ekspertų praneši-
mų apie prekybos žmonėmis prevenciją
ir apie sporto galią vaiko gyvenime.
Apie projektus, kurie bus įgyvendinti
dėka vėliausios Kazickų šeimos fondo
paramos, bus pranešta juos įgyvendi-
nus. Daugiau informacijos apie Ka-
zic kų šeimos fondą galima rasti:
https:// www.facebook.com/kff.lt/

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” yra
dėkinga visiems fondams ir pavie-
niams rėmėjams, kurių dėka galima to-
liau remti dienos centrus Lietuvoje, dir-
bančius su rizikos grupės šeimų vai-
kais. Visų tikslas yra jaunimui padėti
ruoštis būti perspektyviais ir produk-
tyviais Lietuvos piliečiais.

,,Vaiko vartai į mokslą” info

kurie įvairiais būdais prisideda prie
gyvybės kultūros puoselėjimo. Apdo-
vanojimais siekiama parodyti, kad
gyvybės apsauga apima labai platų
veiklų spektrą – rūpinimąsi silpnes-
niais mūsų visuomenės nariais, so-
cialiai atsakingo verslo plėtrą, pagal-
bą suabejojusiems gyvenimo prasme
ir kiti, kartais visai kasdieniški, mūsų
darbai. Organizatoriai mano, kad tokia
plati Apdovanojimų puoselėjama gy-
vybės kultūros idėja ne skaldo, o vie-
nija visuomenę ir kviečia pastebėti
gražius darbus aplink mus darančius
žmones, kurie gyvena ne tik dėl savęs,
bet ir dėl kito. Tai galimybė kalbėti
apie šviesius, pozityvius dalykus. Pro-
jekto partneriai – internetinė svetainė
‘Bernardinai.lt’, žurnalas ‘Ateitis’ ir
žurnalas ‘Apžvalga’. Renginio globėjas
– Vilniaus arkivyskupas metropoli-
tas Gintaras Grušas, mecenatas – Eu-
ropos Parlamento narys Algirdas Sau-
dargas”.

Kiti šiemet skirti apdovanojimai
buvo skirti Lietuvoje gyvenantiems ir
dirbantiems asmenims: ,,Už dvasinę ir
fizinę pagalbą silpnesniam” (Danai
Migaliovai); ,,Už profesinį pasiryži-
mą puoselėti gyvybės kultūrą” (Regi-
nai Zabielienei); ,,Už šeimos stiprini-
mą” (Vilmai ir Deividui Judeniams);
,,Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo

prasmingumu ir už vil-
ties skleidimą” (broliui
Vincentui); ,,Už palankios
aplinkos gimdyvei ir vai-
kui kūrimą” (Kazimierui
Vitkauskui); ,,Už ilgametį in-
dėlį gyvybės kultūros puoselė-
jimui” (kun. Kęstučiui Žemai-
čiui).

Daugiau apie ,,Gyvybės apdova-
nojimus” galima sužinoti: www.face-
book.com/gyvybesapdovanojimai/

Fondo parama

,,Vaiko vartai į mokslą” neseniai
gavo džiugią žinią, kad organizacijos
vienmetis, 1998 m. įsteigtas Kazickų
šeimos fondas vėl dosniai rems orga-
nizacijos veiklą ir specialius projektus
Lietuvoje. Balandžio 16 d. buvo pami-
nėtas Kazickų šeimos patriarcho, fi-
lantropo dr. Juozo Kazicko (1918–2014)
gimimo šimtmetis. 

2017 m. Kazickų fondas rėmė org.
,,Vaiko vartai į mokslą” prisidėjimą
prie seminaro Kaune, kuriame daly-
vavo dvi organizacijos valdybos narės
iš Čikagos, koordinatorė Lietuvoje ir
organizacijos remiamų centrų atsto-
vai, savanoriai bei kviesti paskaiti-
ninkai. Seminaro dalyviai pasidalijo
žiniomis apie centrų veiklą ir ben-

O gal tikrai ne to brangaus bilieto dviem į su-
peržvaigždės koncertą, ir gal ne prabangios vaka-
rienės aukščiausios klasės restorane? Ir net ne ke-
lialapio į turistinę kelionę, sanatoriją ar dienos
SPA? Prisipažįstu, jog visa tai man be jokios abejo-
nės patiktų, turbūt ir jums, mielos mamos, tokie pa-
siūlymai būtų malonūs. Bet būtent Motinos dieną
kažkodėl tokie dalykai širdies nepaliečia taip, kaip
sujaudina skambutis į duris ir paštininko atneštas
tikras laiškas nuo kitame pasaulio krašte gyvenan-
čio sūnaus arba netikėtai tarpdury pasirodžiusi
visa dukters šeima, linksmu klegėjimu papildžiusi
prisiminimus apie tą ypatingą dieną, kai pati tapo
mama. O kas dar labiau gali pradžiuginti Motinos die-
ną senelių namuose gyvenančią moterį, kuri kadaise
palaidojo savo vienintelį vaiką, jeigu ne anūkės dė-
mesys – juk iš tų  kelių apsilankymo minučių laimės
bus padauginta ir užteks iki kitos Motinos dienos... 

Penkių minučių dėmesys savo mamai – tik iš pir-

mo žvilgsnio tai atrodo lengva užduotis.
Apie ką kalbėtis? Negi apie orą ir svei-
katą?  Apie savo darbą juk irgi nepasa-
kosi... Prisiminiau vienos bičiulės pasi-
guodimą, kurios mamai serga Alzhei-
meriu:  „Aš ją sveikinu, o ji manęs ne-
pažįsta. Kokia prasmė? Kokia čia dar Mo-
tinos diena?”  Kita gi pasakojo, kad ne-
gali jau dešimt metų net žiūrėti į motinos
pusę, nes ši neteisingai paskirstė testa-
mentu turtą, o dar vienas prasitarė, kad

tiesiog negali susitaikyti su mamos senatve – ji buvo
tokia graži ir jaunatviška, o dabar... – todėl Motinos
dieną tiesiog nusiunčia gėlių.  Ir aš prisiminiau vai-
kystę, kai anksti ryte, tik prašvitus su sesėmis kel-
davomės ir kokį kilometrą du eidavome prie upės, kur
buvo žydinti pieva, o jei pasisekdavo, tai ir alyvos. So-
vietmečiu kišenpinigiai vaikams nebuvo madoje,
tad ir už ką nupirkti gėlių neturėjome, bet ir nereikėjo.
Priskindavome puokštę, parsinešusios tyliai įsmuk-
davome į mamos kambarį ir pastatydavome vazą ant
staliuko priešais lovą. Tada toliau miegodavome iki
kol ant kaktos pajusdavome mamos bučinį: „Ačiū, mer-
gaitės, tikra Motinos diena. Eime, blynai jau ant sta-
lo”. Lauko gėlės, bučinys, šypsena ir blynai. Ar reikia
ko daugiau Motinos dieną? Na, dar nebent tų trijų gra-
žiausių žodžių, kuriuos ir už tūkstančių kilometrų iš-
girs tiek serganti Alzheimeriu ir neprigirdinti, tiek
senelių namuose ir prabangiuose namuose, o ir dan-
gaus karalystėje gyvenanti mama: „Aš tave myliu”. 
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Pirmąjį gegužės sekmadienį, Lie-
tuvoje švenčiant Motinos die-
ną, televizijos ir radijo laidose

galėjai išgirsti kuo įvairiausių palin-
kėjimų mamoms, žmonoms, močiu-
tėms – visoms moterims, kurios turi
vaikų. „Mama, sveikinu tave su moti-
nos diena ir linkiu, kad būtum lai-
minga”, „linkiu, kad būtum sveika ir
uždirbtum daugiau pinigų”, „Moti-
nos dienos proga linkiu džiaugtis savo
anūkais” ir  t.t. Pati būdama mama ir  klausydamasi
likėjimų padariau išvadą: mamos tiesiog privalo būti
laimingos, nes to reikia jų artimiesiems. Ir dar at-
rodo, kad laimingiausios jos bus, kai pagimdys vy-
rui sūnų, o vaikui – brolį arba sesę, kai paruoš ska-
nius pietus ir iškeps tą tradicinį savo tortą, kai ga-
liausiai rūpinsis, atsiprašau, džiaugsis vaikaičiais.
užuot keliavusios po pasaulį, atsidėjusios knygų skai-
tymui, gėlynų puoselėjimui ar kitai maloniai sen-
jorių veiklai. Jau girdžiu prieštaraujančius balsus,
kad esą, ne tai norėjome pasakyti, kad mylime savo
motinas, savo vaikų mamas, jų močiutes ir jos yra
mums brangiausios, ir tie palinkėjimai yra visai nuo-
širdūs, kaip ir ypatingos gėlių  puokštės ar visos ki-
tos dovanos šia proga. Ko čia bambu, sakysite? Vis-
kas čia gerai. Gal ir taip, tačiau širdyje kirba min-
tis, ar iš tiesų atspėjame, ko Motinos dieną trokšta
mūsų mamos? Ne ko mes norime, bet ko nori ir apie
ką svajoja motinos? 

Atkelta iš 1psl.

Apdovanojimas

,,Gyvybės apdovanojimų” koordi-
natorė Goda Karazijaitė iš Vilniaus pra-
nešė apie Apdovanojimų komisijos
priimtą sprendimą, kad organizacijai
skirtas apdovanojimas ,,Už jaunimo ug-
dymą atsakingam požiūriui į gyvy-
bę”. Gegužės 5-osios popietę Vilniaus
rotušėje vyko iškilmingoji „Gyvybės
apdovanojimų 2018” įteikimo ceremo-
nija, kurioje buvo paskelbti ir apdova -
noti šių metų laimėtojai septyniose
skirtingose nominacijose. Renginys
buvo nemokamas ir atviras visiems.
Apdovanojimą org. ,,Vaiko vartai į
moks lą” vardu priėmė tarybos narė
Daina Čyvienė iš Čikagos. Iškilmėse
dalyvavo su ,,Vaiko vartai į mokslą”
nuo ankstyvų dienų bendravusios so-
ciologijos dr. Daiva Kuzmickaitė iš
Kauno, pirmojo remiamo centro, Vil-
niaus ,,Vilties angelo”, vadovė ses. Jo-
lita Matulaitytė bei kiti organizacijos
draugai ir rėmėjai.

Laiške ,,Gyvybės apdovanojimų”
koordinatorė priminė skiriamų apdo-
vanojimų istoriją:

,,Ši iniciatyva – tai penktus metus
iš eilės vykstantys apdovanojimai,
skirti pasidžiaugti ir pagerbti tuos,

Palinkėjimai Motinos dieną
JŪRATĖ KUODYTĖ

„Vaiko vartai į mokslą”  
sulaukė įvertinimo Lietuvoje



Kviečiame išeivijos lietuvių jaunimą stažuotis Lituanistikos tyrimo ir
studijų centre (LTSC) Čikagoje. Šią vasarą priimsime 1–2 studen-
tus stažuotojus, kurie galės susipažinti su darbo archyvuose ypa-

tumais. Stažuotės metu studentai turės galimybę susipažinti su LTSC sau-
gomais dokumentais, knygomis bei periodika, susipažinti su dokumentų
saugojimo ypatumais. Stažuotės trukmė – 6–8 savaitės, per savaitę nu-
matoma 25–30 darbo valandų. Planuojama keletas darbo krypčių – sta-
žuotojai turės galimybę skenuoti bei kataloguoti senas ir svarbias ar-
chyvines nuotraukas bei dokumentus, bendrauti su LTSC svečiais ir lan-
kytojais, padėti kataloguoti ir tvarkyti LTSC knygas.

Stažuotės metu bus mokama stipendija, įsteigta LTSC rėmėjų.

Laisvos formos paraišką stažuotei siųsti ir dėl išsamesnės 
informacijos teirautis per ,,Facebook” paskyrą 
arba el. paštu info@lithuanianresearch.org 

arba tel. 773-434-4545.
LTSC adresas:

5620 S. Claremont Ave, 

Chicago, IL 60636 

(Jaunimo centre). 
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Mokytojų pagerbimo šventę vedė
du žavūs, ordinais pasidabinę tarpu-
kario vyrai – Saulius Kemeža ir Linas
Umbrasas. Pirmiausiai jie pakvietė
tėvų komiteto pirmininkę Eriką Myrie,
kuri padėkojo visiems mokyklos dar-
buotojams ir įteikė gėles bei atminimo
dovanėles 10, 15 ir 20 metų mokykloje
dirbusioms mokytojoms.

Po sveikinimų šventės vedėjai vi-
siems priminė, kuo garsėjo Pirmoji Lie-
tuvos Respublika. O garsėjo klestin-
čiais restoranais, kurių pavadinimai
puikavosi ir ant šventės dalyvių stalų:
„Metropolis”, „Versalis”, „Aldona”,
„Rambynas”, „Centralinis”, kaunie-
čių dar pramintas „Božegraika”, ,,Kon-
rado” kavinė, ,,Monikos” cukrainė.
Klestinčiuose restoranuose skambėjo
Danieliaus Dolskio, Antano Šaba-
niausko, Antano Dvariono, Stepo Grau-
žinio muzika ir dainos. To meto nepa-

mainomi ir paties Antano Smetonos
mėgstami patiekalai buvo rūgpienis su
kepta bulve, žuvies triufeliai, silkės už-
kandėlė ant bulvės, gira, burokėlių
sriuba, vištienos maltinis. Šventės da-
lyviai ir patys galėjo paragauti šių pa-
tiekalų, kuriuos paruošė kompanija
„Bravo Bites Catering”. 

O kokia prieškario Lietuva be fo-
toateljė? Nenuostabu, kad ir šioje šven-
tėje jauki fotoateljė buvo žavių damų la-
biausiai lankoma vieta.

Mokykloje – retro stiliaus šventė 

Už ką A. Smetoną 
išvarė iš klasės?

Tačiau susirinkusieji galėjo ne
tik paskanauti smetoniškų patiekalų ir
papozuoti prieš fotoaparatą. Šventės ve-

dėjai pasiūlė pasitikrinti ir
savo istorijos žinias. Kiek
kalbų mokėjo Antanas Sme-
tona? Pasirodo – net devy-
nias! Už ką jis buvo 8-oje
klasėje išmestas iš Mintau-
jos gimnazijos? Ogi už tai,
kad atsisakė per pamokas
kalbėti rusų kalba. Koks
pradedančio mokytojo at-
lyginimas buvo tuo metu
Lietuvoje? Mokytojo profe-
sija buvo gerbiama, prade-
dantysis mokytojas už-
dirbdavo 350 litų, o darbi-
ninkas – apie 180 litų. Šie ir
kiti šventės vedėjų papasa-
koti istorijos faktai dauge-
liui buvo negirdėti.

Nuo istorijos buvo per-
eita ir prie kūrybos. Šventės
dalyviai buvo paprašyti su-
kurti po reklaminį ketu-
reilį restoranui, kurio pa-
vadinimas puikavosi ant jų
stalo. Net vakaro vedėjai
nesitikėjo tokių poezijos
perlų, kurie linksmino vi-

sus susirinkusiuos.
„Labai ačiū šventės rengėjams.

Nuostabi popietė. Puiki šimtmečio,
tarpukario tema. Džiugu, kad susi-
rinko dauguma mūsų mokytojų ir visi
pasidavė to laikmečio nuotaikai. Gai-
la tik, kad turim labai mažai vyrų – vos
tris... Gal kitais metais prie Maironio
lituanistinės mokyklos kolektyvo pri-
sijungs jų daugiau”, – šventės metu
sakė mokyklos direktorė Goda Misiū-
nienė.

Šventės organizatoriai ir tėvų komiteto atstovai. Iš kairės į dešinę: Saulius Kemeža, tėvų komiteto pirmininkė Erika Myrie, Ilona Didž-
balis, Monika Dobrovolskytė, Jolita Jankus, Audra Babich, Skeberdis Matas, Sandra Gutaravičienė ir Linas Umbrasas.

Maironio lituanistinės mokyklos administracijos darbuotojos nestokojo geros nuotaikos.
Sėdi iš (k.): buhalterė Akvilė Kaminskytė, internetinės svetainės koordinatorė Ingrida Ur-
bonas, direktorės pavaduotoja Asta Čuplinskienė. Stovi: administratorė Aušra Vyš-
niauskas, mokyklos direktorė Goda Misiūnas, direktorės pavaduotoja Giedrė Jonaitienė.

Darželio ir lietuvių kalbos moky-
toja Kristina Vyšniauskienė taip pat
džiaugėsi: „Labai dėkojame tėvų ko-
mitetui už tokią gerą šventės idėją. Ne-
galiu atsigrožėti visomis damomis, ku-
rios taip nuostabiai šiandien atrodo”.

Jai antrino 9–10 klasių istorijos
mokytojas Andrius Dumašius: „Labai
pavykusi šventė, o mano kolegės, vir-

tusios į retro moteris, yra pačios ža-
viausios”.

6B klasės mokytoja Austė Silinio-
kas taip pat negailėjo gražių žodžių tiek
šventės rengėjams, tiek dalyviams:
„Kaip smagu, kad visi taip linksmai įsi-
jungė į šitą žaidimą. Nuotaika puiki. Ne
veltui klegančios damos vis garsiai
šaukia BRAVO!”

Šventės vedėjai – žavūs Pirmosios Lietuvos Respublikos
vyrai Saulius Kemeža (d.) ir Linas Umbrasas.

Žavios prieškario damos. Laimos Smilgytės nuotraukos

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

JOVITA BELIAK-
ANTANAVIČIENĖ

Pasaulis šiandien yra kaip niekada pla-
tus ir lengvai pasiekiamas, atveriantis
daugiau naujų galimybių, bet kartu
pateikiantis ir daugiau iššūkių. Nuola-
tinis žmonių judėjimas dėl naujų studijų
bei darbo galimybių dažniausiai trun-
ka ne vienerius metus, per kuriuos
žmogus spėja susipažinti ir prisitaiky-
ti naujoje aplinkoje. Natūralu, kad per
praleistą laiką svetur tam tikri dalykai
tėvynėje pasikeičia ir sugrįžus aplinka
bei žmonės dažnai atrodo kitaip. Ką reiš-
kia jaunam žmogui sugrįžti iš užsienio
ir suvokti, jog namai pasikeitė? Apie tai
savo trumpametražiame filme „Namo”
kalba jauna, talentinga New Yorke gy-
venanti režisierė Gabrielė Urbonaitė. 

„Tai filmas apie Ievą, kuri su-
grįžta į gimtąjį Vilnių iš Los
Angeles ir per pirmąją naktį

namuose pamato, kaip pasikeitė tiek
miestas, tiek žmonės. Mano tikslas
kuriant filmą buvo perduoti jausmą,
kuris aplankė pirmą kartą grįžus į Lie-
tuvą po išvažiavimo (ir iki šiol aplan-
ko kiekvieną kartą sugrįžus). Tai jaus-
mas, kad namai nebe tie patys, ko-
kius aš palikau. Tai priverčia susi-
mąstyti, kiek pati pasikeičiau”, – filmo
idėją pristato režisierė G. Urbonaitė,
siekianti, jog žiūrovas filme atpažintų
save ir žinotų, jog jis toks ne vienas. 

Kovo pabaigoje Susivienijimo lie-
tuvių Amerikoje (SLA) patalpose New
Yorke vykusiame filmo „Namo” pri-
statyme susirinkę čia gyvenantys lie-
tuviai bei Amerikos lietuviai neabe-
jotinai atrado panašumų bei momentų,
su kuriais galėjo susitapatinti. Sulau-
kusi pozityvių reakcijų, nemažai klau-
simų apie filmavimą bei režisūrinius
sprendimus, režisierė džiaugiasi filmo
pristatymo sėkme bei galimybe pa-
žiūrėti į savo filmą naujomis akims. 

Įamžino kino teatrą „Lietuva”

Filmo „Namo” premjera vyko
prieš dvejus metus Vilniaus tarptau-
tiniame filmų festivalyje, kur pagrin-
dinio vaidmens atlikėja buvo pristatyta
geriausios aktorės apdovanojimui, o fil-
mas buvo atžymėtas vertinimo komi-
sijos. Šis filmas taip pat buvo prista-
tytas Europos, JAV ir Kinijos tarptau-
tiniuose festivaliuose. „Viena sma-
giausių scenų – tai baro scena dėl
energijos, sukurtos aktorių, muzikos ir
kameros darbo pagalba. Taip pat pa-
tinka scena apleistame ‘Lietuvos’ kino
teatre, kuris dabar nugriautas ir vietoj
jo statomas modernaus meno centras. 

Buvimas šioje lokacijoje sukūrė la-
bai gerą, magišką jausmą, o dabar žiū-
rėdama galvoju, kaip smagu, kad įam-
žinome pastatą, kurio nebėra. Filmuo-
ti pačią paskutinę filmo sceną skubėjo-
me ant tilto prieš pat auštant, ir tai buvo
vienas gražiausių rytų, kokius esu ma-
čiusi. Kiekvieną kartą žiūrint filmo pa-
baigą tai prisimenu”, – mėgstamiausias
savo filmo scenas išskiria pašnekovė. 

Nors „Namo” yra trumpametražis
filmas ir mums – žiūrovams – atrody-
tų, jog galbūt labai didelių pastangų jo
įgyvendinimui nereikia, iš tiesų jo

kūrimas, idėjos vystymas ir įgyvendi-
nimas užtrunka nemažai laiko ir kar-
tu atneša daug iššūkių. „Scenarijų
vysčiau apie metus, mėnesį užtruko pa-
siruošimas filmavimui, o filmą nufil-
mavome per keturias dienas – dvi die-
nas ir dvi naktis”, – apie idėjos įgy-
vendinimą pasakoja jaunoji režisierė.
„Sunkiausia – išlaikyti viziją, entu-
ziazmą ir pasiekti trokštamo rezultato,
kai spaudžia laiko ar pinigų trūkumas.
Turėjome mažą biudžetą, todėl visi
komandos nariai ir aktoriai turėjo
dirbti nemokamai. Likus nedaug die-
nų iki filmavimo pradžios praradome
buto lokaciją, todėl teko filmuoti vieno
iš prodiuserių šeimos bute, kas išėjo tik
į gera. Bet turbūt didžiausias iššūkis
buvo nufilmuoti naktines scenas per la-
bai trumpą laiką – kadangi filmavome
liepos mėnesį, o naktys buvo labai
trumpos”, – didžiausius sunkumus
kuriant filmą prisimena G. Urbonaitė. 

Bakalauro studijas pasirinko
Bostone

Jau vaikystėje Gabrielė buvo su-
pažindinta su kino teatru, laisvalaikiu
kartu su tėvais žiūrėdavo rimtus fil-
mus. Pamėgusi kiną ir supratusi, jog
filmai turi būti rodomi dideliame ek-
rane, būsimoji režisierė 2007 m. įsi-
traukė į „Skalvijos” kino akademijos
veiklą, kurioje pirmą kartą prisilietė
prie kino gamybos. Smagus praleidimo
su draugais laikas ilgainiui peraugo į
Gabrielės siekį gilintis ir studijuoti
kiną, kuriame ji atrado prasmę. Vos tik
baigusi mokyklą Gabrielė planavo sto-
ti į Lietuvos muzikos ir teatro akade-
miją, tačiau tuo metu akademija ne-
rinko režisierių kurso ir jai teko išva-
žiuoti svetur.

Paklausiusi kitų žmonių siūlymų
prieš režisūrą pirmiausia studijuoti
kažką kita, Gabrielė nusprendė pasi-
rinkti filosofiją, kurią studijavo Pary-
žiaus Sorbonos universitete. Netru-
kus būsimoji režisierė suprato, kad šios
studijos ne jai, todėl iš karto pradėjo
ieškoti universiteto, kur ji galėtų stu-
dijuoti tai, kas jai patinka. Būdama
naujojo amerikiečių nepriklausomo
kino mėgėja, kur daugiau yra iškelia-
mos socialinės problemos, Gabrielė
pasirinko Amerikos mokslo židinį Bos-
toną ir sėkmingai įstojo į Emerson Col-
lege, kuriame pelnė kino produkcijos
bakalaurą. Studijų metu G. Urbonaitė
išmoko filmuoti ant kino juostos, lan-
kė dokumentinio ir eksperimentinio
kino paskaitas. 

Persikėlė į New Yorką

Baigusi bakalauro studijas Gab-
rielė persikėlė į New Yorką, kur dabar
gyvena. „Įstojau į kino scenaristikos ir
režisūros magistro programą Colum-
bia University. Studijos man labai pa-
tinka ir šiuo metu užima beveik visą
mano laiką, todėl miesto matau ne-
daug. Labiausiai patinka tai, kad čia vi-
sada yra ką veikti: nauja paroda, nau-
jas filmas ar koncertas, daug vietų, ku-
riose galima skaniai pavalgyti. Nepa-
tinka tai, kad brangu ir nepaprastai
greitas gyvenimo ritmas, kurį aš ba-
lansuoju užsiimdama joga”, – trumpai
savo studijas ir gyvenimą didmiestyje
apibūdina pašnekovė. Columbia Uni-

Kino režisierė atskleidžia iš emigracijos grįžtančių žmonių problemas

versity krūvis yra kur kas didesnis, ta-
čiau Gabrielė yra patenkinta savo pa-
sirinkimu, nes studijos čia labiau kon-
centruotos į vaidybinį kiną ir istorijos
pasakojimą, į ką jaunoji režisierė šiuo
metu ir nori gilintis. 

New Yorke filmuos 
trumpametražį filmą

Gilindamasi ir iškeldama jaunų –
savo amžiaus – žmonių problemas bei
sunkumus atrasti save bei savo vietą
šiame pasaulyje, G. Urbonaitė istorijas
pasakoja iš savo dabartinės perspekty-
vos. Režisierė yra sukūrusi kelis vai-
dybinius ir dokumentinius trumpa-
metražius filmus, tarp kurių yra „Sagos
ir balandžiai”, „Suskilusi žemė”, „Iki
pasimatymo”. Ankstesnis G. Urbonai-
tės filmas „Plaukikė” gavo „Sidabrinės
gervės” apdovanojimą už geriausią

2013 m. trumpametražį vaidybinį filmą.
Netrukus kino mėgėjai galės išvysti ir
dar vieną režisierės trumpametražį fil-
mą „Paskutinis skambutis”, kurio
premjera turėtų įvykti šiemet. 

„Be abejo, kad su Lietuva susiju-
sios idėjos man artimos ir sukasi mano
galvoje, bet kol kas koncentruojuosi į
mokslus New Yorke, kurie truks dar
dvejus, trejus metus”, – sako G. Urbo-
naitė. Gegužės mėnesį Gabrielę bus
galima sutikti besidarbuojančią New
Yorko gatvėse, kur ji filmuos trumpa-
metražį filmą apie aukles, jos prižiūri-
mos 6-erių metų mergaitės ir jos mamos
santykį,  ir  kaip  jis pasikeičia vieną
dieną, kai mergaitė neberanda savo
šuns. 

Gabrielės Urbonaitės trumpamet-
ražį filmą „Namo” galima nemokamai
pasižiūrėti internete: https:// vimeo.
com/230898552.

Filmą „Namo” režisierė Gabrielė Urbonaitė pristatė SLA New Yorke. 
Gintarės Bukauskienės nuotr.

Filmą „Namo” režisierė Gabrielė Urbonaitė su kūrybinė komanda nufilmavo per keturias
dienas.  Justės Urbonavičiūtės nuotr.

Vienas filmo „Namo” kadras nufilmuotas apleistame „Lietuvos” kino teatre, kuris dabar
jau nugriautas.  Justės Urbonavičiūtės nuotr.
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LAIMA REISS

Balandžio 28 d. Vaivos Vėbraitės li-
tuanistinė mokykla Connecticuto vals-
tijoje pakvietė į metinį paramos kon-
certą. Mokykla gyvuoja jau aštuoneri
metai. Šis vardas mokyklai suteiktas iš-
kilios JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
veikėjos Vaivos Vėbraitės atminimui. 

Tik įsikūrus Vaivos Vėbraitės
mokyklai, prieš 8-erius metus, ją
lankyti pradėjo vos 7 vaikai.

Šiuo metu mokyklą lanko jau 20 vaikų.
Connecticuto Lietuvių Bendruomenė
(LB) yra gausesnė, tačiau išsibarsčiu-
si, tad sunkumų kelia dideli atstumai. 

Šiuo metu Vaivos Vėbraitės litua-
nistinėje mokykloje nuolat dirba trys
mokytojos, dėstančios lietuvių kalbą.
Mokyklai vadovauja direktorė Agnė
D’Orso. Direktorės pavaduotoja, JAV

LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita
Šimkuvienė veda choreografijos pa-
mokas. Nuo praėjusių metų į mokyk-
los veiklą įsitraukusi mokytoja Laima
Reiss veda pamokėles vyresniems vai-
kučiams. Taip pat mokykla turi ir mu-
zikos mokytoją. Jau antri metai mo-
kyklai padeda studentai – praktikantai
iš Lietuvos. 

Gražų, šiltą pavasario vakarą pa-
ramos koncertą pradėjo mokyklėlės
vaikučiai, pasipuošę naujai siūtais di-
zainerės Vidos Insodienės tautiniais
drabužiais. Vaikai sugiedojo Lietuvos
himną bei deklamavo žymių Lietuvos
poetų eiles. Atlikėja Aldegunda iš Či-
kagos kartu su mažaisiais dainavo lie-
tuviškas dainas. Visi liko sužavėti dai-
nininkės iš širdies atliekamomis dai-
nomis.

Teatriukas „Užtrauktukas” (Auš-
ra ir Ramūnas Paulauskai) iš Čikagos
linksmino susirinkusius pasaka „Gė-

IRENA VALYS

Iškilmingai pasipuošę vaikai… Pir-
mosios komunijos sakramentas. Šios
ypatingos dienos vaikučiai su virpan-
čia širdele laukė Šv. Petro bažnyčioje
Pietų Bostone, Massachusetts valsti-
joje. Nepaisant lietaus ir niūrios dienos,
paskutinįjį balandžio sekmadienį lie-
tuvių maldos namus užtvindė šventi-
nė nuotaika. Šv. Mišias atnašavo ku-
nigas Steponas Žukas, jam talkino
klierikas Tomas. Mišiose giedojo pa-
rapijos choras.

Pirmoji komunija yra mūsų
įkrikščioninimo dalis, kuri sa-
votiškai pratęsia tai, ką pradė-

jome krikšto dieną. Tikima, kad vai-
kas jau būna pajėgus suvokti, kas
vyksta, ir gali sąmoningai dalyvauti
liturgijos šventime, žinodamas pa-
grindinius tikėjimo slėpinius. Tam
vaikus ruošė Norma Šnipienė. Pa-
mokėlių metu vaikai mokėsi pagrin-
dinių tikėjimo tiesų – kaip dalyvauti
šv. Mišių šventime. Be to, vaikams, da-
lyvaujantiems šv. Mišiose su draugais,
yra lengviau pasijusti liturgijos da-
lyviu, o ne tik stebėtoju. 

Norma Šnipienė nuo pat gimimo
priklauso Šv. Petro parapijai. Pati
šioje bažnyčioje yra priėmusi visus
sakramentus ir prieš penkiasdešimt
trejus metus čia susituokusi. Para-
pijietės ryšys su Šv. Petro bažnyčia
yra labai stiprus. Ji yra „Eucharisic
Minister” – dalija šv. Komuniją bei jau
penkerius metus ruošia vaikus Pir-
majai komunijai. Per tą laiką paruo-
šė apie dvidešimt penkis vaikučius
pagal vedėjos Aldonos Lingertaitienės
programą. Šv. Petro bažnyčioje vaikai
lanko pamokėles sekmadieniais, kar-
tą per mėnesį. Dvejus metus jie mo-
komi tikėjimo tiesų, ruošiami Pir-
majai išpažinčiai ir Komunijai.

Šioje šventėje gausiai dalyvavo
vaikučių artimieji ir parapijos ti-
kintieji. Vaikai į bažnyčią žengė iš-
kilmingai, procesijoje ir komuniją
gavo pirmiau kitų tikinčiųjų. Šv. Mi-
šių metu vaikai vedė bendruomeninę
maldą, melsdamiesi už savo šeimas ir
draugus, prašydami Dievą išlaikyti
bendruomenę. Vietoje sekmadieni-
nio pamokslo kun. S. Žukas aiškino
evangelijos prasmę ir svarbiausias ti-
kėjimo tiesas, linksmai bendravo su
vaikučiais, užduodamas jiems klau-
simus ir pateikdamas palyginimus. 

Iškilmių metu vaikai laikė nuo
krikšto išsaugotas žvakeles, kurias
mamytės uždegė nuo didžiosios šv. Ve-
lykų žvakės, simbolizuojančios pa-
saulio Šviesą – Kristų. Taip buvo su-
jungti Krikšto ir Pirmosios komuni-
jos sakramentai, pabrėžiant tęstinu-
mą. Priėmę Pirmąją komuniją vaikai
iš kunigo rankų gavo dovanų Šventąjį
Raštą. Kunigas S. Žukas įpareigojo
vaikučius per sekmadienio pietus
paskaityti po ištrauką – kviesdamas
šį užsiėmimą paversti savotišku šei-
mos ritualu.

Tą sekmadienį vaikučiai, priėmę
Pirmąją komuniją, kartu prisiėmė ir
įsipareigojimą gyventi bendruome-
ninį Bažnyčios gyvenimą – sekma-
dieniais ir švenčių dienomis daly-
vauti šv. Mišiose, reguliariai eiti iš-
pažinties, praktikuoti krikščioniško
gyvenimo vertybes. Dabar šie vai-
kučiai yra Dievo mažutėliai, kuriuo-
se apsigyvens Jėzus ir Tėvas, juos my-
lės, o tą meilę galės patirti tik laiky-
damiesi Jų žodžių. Kunigas S. Žukas
džiaugėsi ir dėkojo tėveliams, vai-
kučiams bei tikintiesiems už tikėjimo
šviesą. 

Tai buvo graži šventė, nušvietu-
si Šv. Petro bendruomenės žmonių ir
jų svečių veidus šypsena.

Irena Valys – „Tėvynės garsų” ra-
dijo darbuotoja Hartford, Connecticut.

Paramos koncertas Vaivos Vėbraitės lituanistinėje mokykloje

Pirmosios komunijos šventėje dalyvavo vaikučių artimieji ir parapijos tikintieji.
Irenos Valys nuotr.

rio ryžiai”. Vaikų laukė ir kitos pra-
mogos: žaidimai su teatriuko akto-
riais, šokiai ir linksma DJ Rimo mu-
zika. Žinoma, vaišinomės skaniais už-
kandžiais, kugeliu bei saldumynais.
Vyko loterija. Buvo smagu. 

Vakaro metu mokyklėlei buvo su-
rinkta 1 453 dolerių suma, prie kurios
Kazickų fondas dosniai prisidės vienu
tūkstančiu dolerių. Lituanistinė mo-
kykla yra labai dėkinga uoliai lan-
kantiems mokyklėlę ir kocerte daly-
vusiems vaikučiams, labai daug pri-
sidėjusiems jų tėveliams, JAV LB Hart-

fordo bei New Haveno apylinkėms už
aukas, DJ Rimui už nuoširdų darbą, o
visiems svečiams – už apsilankymą.

Džiaugiamės, kad renginyje apsi-
lankė ir lietuvių kalbos puoselėtojos:
Auksė Motto – JAV LB Švietimo tary-
bos pirmininkė, Jolita Segur iš Wor-
cester (Massachusetts) lituanistinės
Maironio mokyklos, Rasa Bieliaus-
kienė iš Fairfield (Connecticut) „Vy-
turio” lituanistinės mokyklos.

Laima Reiss – Vaivos Vėbraitės li-
tuanistinės mokyklos mokytoja.

Paramos koncertą pradėjo Vaivos Vėbraitės mokyklėlės vaikučiai, pasipuošę tautiniais
kostiumais.

Vaikai su teatriuko „Užtrauktukas” aktoriais šoko ir žaidė. 

Vaikai sugiedojo Lietuvos himną, deklamavo žymių Lietuvos poetų eiles.
Ritos Nae nuotraukos

Pirmoji komunija Bostone
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Kvapo įtaiga stipresnė už žodžius, reginius,
jausmus ir valią. Kvapo įtaigai neįmanoma at-
sispirti, jis patenka į mus kaip oras į plaučius, jis
užlieja mus, tiesiog užtvindo ir niekas negali nuo
jo apsiginti, – Patrick Süskind, ,,Kvepalai”  

Kas rytą užsipurkšdami vienokio ar kitokio
kvapnaus skysčio nė nesusimąstome, kaip
kvepalai atsirado. O jie, kaip ir kiekvienas

žmonijos išradimas, turi savo istoriją. Manoma,
kad kvepalų istorija prasidėjo senovės Mesopota-
mijoje ir Egipte (daugiau kaip prieš 4 tūkst. metų)
nuo magiškų ritualų, kurių metu buvo deginami sa-
kai, dervos, įvairių augalų sultys ir šakelės. Gilioje

Paslaptingas kvepalų pasaulis

senovėje egiptiečiai maišė ir įvairius kvapius kūno
tepalus bei balzamus, sukūrė tuo metu labiausiai iš-
garsėjusius kvepalus kyphi, kurių pagrindą sudarė
net šešiolika augalinių sudedamųjų dalių (miros, ka-
dagių uogos, ferulos sėklos, mastikinės pistacijos me-
džio derva ir riešutai, papiruso stiebai ir t. t.). Šie kva-
pieji komponentai pirmiausia buvo sutrinami, per-
sijojami, tada milteliai maišomi su vynu ir mišiniu,
išvirtu iš medaus bei įvairių spygliuočių medžių
sakų. 

Be abejo, tais laikais egiptiečiai nebuvo vie-
ninteliai, atradę kvapų pasaulį. Žinoma, kad seno-
vės graikai įvairiems riebalų pagrindu pagamin-
tiems kvapiesiems mišiniams ir smilkalams pri-
skirdavo dievišką galią. Ne vieno antikos autoriaus
veikaluose yra likę pasakojimų, kaip kvapiosios me-
džiagos keliavo aplink Viduržemio jūrą. Iš šių įvai-
rių aprašymų matyti, jog Egiptas, ypač faraonų lai-
kais, labai daug jų atsigabendavo iš tolimų ir ne to-
kių tolimų kraštų: Arabijos, Viduržemio jūros salų
(Kipro, Chijo ir Kretos), Nilo aukštupio. 

Įsivaizduoti, kaip kvapiąsias medžiagas išgau-
davo asirai, leidžia iššifruotos Senosios Asirų ka-

ralystės molinių lentelių knygos. Jose aprašyti kve-
palų gamybos būdai nesiskiria nuo tų metodų, ku-
riuos kiek vėliau naudojo Egipto ir Graikijos meist-
rai. Kvepalams gaminti buvo naudojamos kvapiosios
dervos, žolės, prieskoniai, mediena, aliejus, vanduo
ir medus. Egipto ir Graikijos kvepalų gamybos pa-
letėje atsirado vynas, kuris palengvino daugelio su-
dedamųjų dalių kvapą. Sandariai uždaryti kvepalai
išsaugodavo kvapą gana ilgai, nelygu kokie ingre-
dientai jį sudarė. Antikinių kvepalų pavadinimas
dažniausiai buvo susijęs su pagrindiniu ingredien-
tu arba kilmės vieta. Vienus kvepalus nurungdavo
kiti, visai kaip šiandien. Pagrindiniai ingredientai
dažnai išlikdavo tie patys, tačiau skyrėsi jų augimo
vieta, augalų savybės, taip pat daug lėmė gamybos
metodai, saugojimo sąlygos ir, žinoma – kvepalininko

meistriškumas. 
Ilgainiui kvepalų

kompozicijos darėsi su-
dėtingesnės. Net į rožių
kvepalus buvo dedama
papildomų ingredientų,
kurie turėjo sustiprinti
jų kvapą ir padaryti jį
tvaresnį. Aristotelio mo-
kinys  Teofrastas, para-
šęs veikalą ,,Apie kva-
pus”, pažymi, kad griež-
tų taisyklių, kaip gami-
nant kvepalus naudoti
prieskonius, nebuvo.
Anot jo, beveik visuomet
buvo garantuotas neblo-
gas rezultatas. Laisvu
prieskonių proporcijų
keitimu Teofrastas aiš-
kina bene labiausiai ant-
ikoje žinomų kyphi kve-
palų įvairovę. Patirtis at-
kuriant istorinius kve-
palus šiandien tai pa-
tvirtina. Net jei kvepalai
buvo gaminami pagal tą
patį receptą, jų aromatą
ir kvapiąsias savybes
lemdavo prieskonių, žo-
lių, sėklų ar dervų koky-
bė, taip pat subrendimo
laipsnis, meistriškumas
ir naudojami reikmenys.
Tačiau, kad ir kaip ar-
cheologai stengtųsi, bet
tiksliai užrašytos se-
niausių kvepalų formu-
lės jiems dar nepavyko
rasti.

Kvepalų atgimimas
Žlugus Romos imperijai kvepalai kuriam laikui

tapo tuštybės sinonimu, o XII a. jie vėl susigrąžino
aukso vertę. Rytų ir Vakarų šalių gyventojams pa-
galiau atėjo laikas išbandyti aromatinguosius van-
denis, sukurtus iš etilo alkoholio ir kvapiųjų aliejų. 

Pačiais seniausiais pasaulio kvepalais yra lai-
komi itrai. Pasak kvapų žinovų, būtent senovės
Persijos dvarų gražuolių išrastus itrus reikia vadinti
tikraisiais kvepalais, o šiuolaikinius kvepalus –
kvapiais cheminiais junginiais. Itrai, priešingai
nei šiuolaikiniai kvepalai, nėra maišomi – jie iš-
gaunami milžiniškuose molio induose distiliuojant
dažnai į jau išdistiliuotą santalų aliejų kvapiąsias
įvairių augalų dalis (žiedus, lapus, žieves, šaknis ir
kt.). Kartais itrai kuriami ir kitokiu būdu, t. y. mo-
lio inde arba vario katile lėtai distiliuojant gėles kar-
tu su santalų milteliais ir drožlėmis. Šis ypatingas
procesas trunka nuo trijų mėnesių iki dvejų metų,
jo metu gimdavo ir tebegimsta kvapą gniaužiantys
aromatai. Tokio pobūdžio kvepalai buvo gausiai nau-
dojami legendinio Prancūzijos karaliaus Liudviko

Seniausi kvepalų buteliukai. The Telegraph nuotr.

Egipto kvepalų buteliukai. Arejj.com nuotr.

XIV dvare – stiprūs, saldūs kvapai buvo skirti visų
pirma abejotinos higienos pasekmėms užmaskuoti.
Tačiau XVIII a. stipriai kvepiančios kompozicijos pa-
mažu pradėtos laikyti vulgariomis, visiškai netin-
kamomis padorioje draugijoje. Taigi nestebina, kad
pagrindinė XIX a. parfumerijos kryptis – švelnumas
ir lengvumas, labiausiai priderantis kuklioms ka-
ralienės Viktorijos epochos damoms. 

Kvepalų sostinė Grasse. rediff.com nuotr.

XIX a. pabaigoje parfumerijos laukė esminės per-
mainos. Būtent sintetinių ingredientų atsiradimas
leido kvepalų kūrėjams iš paprastų, kasdien nau-
dojamų higienos produktų gamintojų virsti tikrais
menininkais, savo paletėje turinčiais nesuskaičiuo-
jamą galybę kvapų kombinacijų. Pirmąją pasaulyje
parfumerinę kompoziciją su sintetiniais elemen-
tais sukūrė Paryžiaus parfumerijos namuose „Hou-
bigant” dirbęs Paul Parquet. 1882 m. jis panaudojo iš
tonkos pupų aliejaus išskirtą kumariną ir sujungė jį
su levandų ir citrusų natomis. Rezultatas – vyriški
kvepalai „Fougere Royale”, kurių struktūrą (citru-
sai, levandos ir sodri kumarino bazė) mūsų dienomis
galima rasti daugumoje vyrams skirtų aromatų.

Prancūzijos miestas Grasse nuo senų senovės
buvo pripažintas pasaulio parfumerijos sostine. Ir
šiandien būtent čia pagaminama didžioji dalis kva-
piųjų aliejų, kurie naudojami kuriant daugelį pran-
cūziškų kvepalų. Kvapų sostinės titulas Grasse su-
teiktas dar XVII a. Tais laikais čia klestėjo kvapių
pirštinių ir muilų parduotuvėlės, itin dėmesingai
buvo tobulinami kvapų distiliavimo įrenginiai. Spar-
čiai kūrėsi ir didieji kvepalų fabrikai („Lantier”,

Chanel No5.  wordpress.com nuotr.
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„Chiris”, „Roure Betrand Dupont”,
„Sozio” ir kt.). Eteriniai aliejai iš au-
galų jau buvo ne tik distiliuojami, bet
ir išgaunami kaitinant juos vandens
voniose. XX a. išvakarėse Grasse par-
fumeriai savo patirtį perdavė Pary-
žiuje veikusių atskirų kvepalų fabri-
kėlių darbuotojams – šis miestas tapo
pagrindiniu kvepalų gamybos cent-
ru. Tiesa, čia suklestėjo sintetiniai
aromatai, o Grasse ir toliau kilo tiršti
dūmai iš sparčiai modernėjančių ete-
rinių aliejų distiliavimo aparatų. Šian-
dien Grasse ir toliau didžiuojasi jį su-
pančiomis milžiniškomis kvapiųjų au-
galų plantacijomis, moderniausiomis
pasaulyje kvapų distiliavimo labora-
torijomis, mokslinių tyrimų centru ir
itin turtinga parfumerijos biblioteka. 

Žymiausi kvepalai
XX a. pradžioje Prancūzijos kvapų

kūrėjai pasaulyje buvo pripažinti pro-
fesionaliausiais parfumeriais – „nosi-
mis”, suuodžiančiais devynias galybes
subtiliausių aromatų. Jie itin rūpino-
si ne tik kvepalų kokybe, bet ir prekės
pateikimu, t. y. flakonu, įpakavimu, rek-
lama. Taigi nieko keista, kad pasaulis

Ar žinote, kad…
• Senovės Egipte kvapieji skysčiai ir tepalai buvo saugomi alebastri-

nėse vazose arba puodeliuose be ąselių. Senovės Romos gyventojai kvepalus
laikė jų pačių išrasto pūsto stiklo induose. 

• 1656 m. aromatų sostinėje Venecijoje buvo įkurta kvapių pirštinių siu-
vėjų ir parfumerių korporacija, iškėlusi sau ypatingą uždavinį: sukurti kuo
daugiau malonų aromatą skleidžiančių natūralios odos pirštinių.

• Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas kvapiuoju vandeniu
„Eau de Cologne” šlakstydavosi net kovos lauke. Be to, kasdien juo stip-
rindavo organizmą, t. y. kelis lašus šio skysčio užlašindavo ant cukraus ga-
balėlio ir saldindavo juo rytinį gėrimą. Per mėnesį Napoleonas Bonapar-
tas sunaudodavo net iki šešiasdešimties flakonų kvapaus skyčio „Eau de
Cologne”. 

• 1868 m. buvo sukurtas pirmasis sintetinis aromatas, pavadintas ku-
marinu (kvepėjo šviežiai nupjauta žole). Po dvidešimties metų buvo išrasti
natūralių muskusų, vanilės ir žibuoklių kvapų cheminiai analogai. 

• Eterinių aliejų distiliacijos proceso išradėju laikomas arabų gydytojas,
alchemikas, filosofas Avicena. Šis žmogus savo kurtu įrenginiu pirmiau-
sia išgavo eterinį rožių aliejų. 

• 1870 m. rašytojas ir astronomas B. Savarinas išrado pulverizatorių,
kuris netrukus buvo pastebėtas ir palankiai įvertintas garsiausių XIX a.
kvepalų kūrėjų.

• XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje vyriškų kvepalų buvo sukur-
ta gerokai daugiau nei moteriškų, o septintajame dešimtmetyje jau buvo
galima kvepintis kvepalais iš „pret-a-porter de lux” linijos.

saldumas iš tikrųjų nenueina per toli,
jam kelią užkerta stipri ir jausminga
pačiulių nata. Dar viena reikšminga de-
šimtojo dešimtmečio mados ir, be abe-
jo, parfumerijos tendencija – minima-
lizmas. Svarbiausi šios krypties aro-
matai: šaltas Issey Miyake „L’Eau d’Is-
sey” ir kiek linksmesnis bei draugiš-
kesnis Dolce & Gabbana „Light Blue”.

Gerų kvepalų, o juolab tikrų ol-
faktorinio meno šedevrų reikia ilgai
ieškoti, mat standartinių kvepalų par-
duotuvių lentynose jų, deja, neberasi-
te. Kasmet parfumerijos industrija pri-
stato apie 1 000 naujų aromatų, tad ne-
verta stebėtis, kad kokybė seniai už-
leido vietą kiekybei. Dauguma šių va-
dinamųjų kompozicijų, pagamintų iš
pigių cheminių ingredientų, kuriuos
dažnai galite užuosti savo indų plo-
viklyje ar drabužių skalbimo skystyje,
yra skirtos tik vienam sezonui – tiki-
masi, kad jau po kelių mėnesių varto-
tojai vėl lėks į parduotuves ieškoti ei-
linių „naujovių”, dažnai kvepiančių ly-
giai taip pat. Tačiau kitoks pasirinki-
mas išties yra. Mados namų „Chanel”
parfumerijos kolekcija metams bėgant
tikrai nepablogėjo. Be jos yra ir dau-
gybė kitų variantų: nuo Jean Claude El-
lena mados namams „Hermes” kuria-
mos linijos „Hermessence” elegantiš-
ko minimalizmo iki gotikinių Serge Lu-
tens kompozicijų ir prabangiai baro-
kinių „Mona di Orio” kūrinių.

Kaip išsirinkti sau tinkamus
kvepalus

Parfumerija nėra tikslusis moks-
las, todėl ir tikslaus modelio, kaip ras-
ti sau tinkamus ir patinkančius kve-
palus, nerasime net ir storiausioje pa-
saulio knygoje. Pasinerdami į kvapų
pasaulį galime pasitelkti nebent savo
jutimais. Norim ar nenorim, pasiren-
kame dažniausiai tokius kvepalus,
kurie atspindi mus, arba tokius, ko-
kiais norėtume būti. Kvepalai – tai
mūsų parašas, kurį rašome ore mažy-
tėmis aromato molekulėmis.

Užlašinkite porą lašelių kvepalų
tose kūno vietose, kur jaučiamas pul-
sas – ant vidinės riešo  ar  išorinės
plaštakos pusės – šiose vietose kraujas
teka labai arti odos paviršiaus, todėl
oda yra šiltesnė – ši šiluma padės at-
siskleisti kvapui. Palaukite keletą mi-
nučių, kol nugaruos kvepaluose esan-
tis alkoholis ir kvepalai ims skleisti
savo tikrąjį charakterį. Užpurkštų

Guerlain ,,Jicky”.     wordpress.com nuotr.

netruko sulaukti kvapą gniaužiančių
aromatų, kuriais dieną galima pradė-
ti jau daugiau kaip šimtą metų. Ele-
gantiškieji CHANEL „Chanel No 5”
(1921 m.) – garsiausi žymaus parfu-
merio Ernest Beaux ir dizainerės Coco
Chanel sukurti kvepalai gėlinių-alde-
hidinių kvepalų grupėje. Šie kvepalai
unikalūs tuo, kad juose itin meistriškai
natūralūs augalų aromatai suderinami
su stipriomis anuomet dar paslapties
šydu apgaubtomis sintetinėmis me-
džiagomis aldehidais. 

Solidieji GUERLAIN „Jicky” kve-
palai – žymiausio XIX a. pabaigos par-
fumerio Pierre Francois Pascal Guer-
lain kūrinys. Gimęs nemėgdžiojant
gamtos kvapų, neišskiriant gėlių
puokštės į atskirus elementus, derinant
gyvūninės kilmės cibeto kvapą su to-
kiais sintetiniais komponentais kaip li-
nolis, vanilinas, kumarinas. „Jicky” –
pirmasis pasaulyje vyriškas aromatas,
unikalus itin sodriu gėlių aromatu ir
solidžiu stačiakampiu flakonu. 

GUERLAIN kvepalai „Shalimar”
yra vieni pirmųjų rytietiškų kvepalų,
iki 2001 m. rinkoje išsilaikiusių au-
tentiškame flakone. Šiam aromatui
žavesio teikia unikalūs vanilės ir bal-
zamo atspalviai. 

Mistinis JEAN PATOU „Joy” aro-
matas – garsaus to meto dizainerio do-
vana moterims, neišgalinčioms puoš-
tis aukštosios mados apdarais. Šių
brangiausių ir prabangiausių pasau-
lyje kvepalų pagrindas – rečiausios rū-
šies jazminų ir geriausių rūšių Gras-
se rožių kvapų kompozicija. 

Ryškiais žalumos akordais pa-
remtų aromatų mada septintojo de-

šimtmečio pabaigoje įkvėpė Jacques
Guerlain anūką Jean Paul Guerlain su-
kurti „Chamade”. Aromatas, kurio
pavadinimas lietuviškai skamba kaip
„Širdies plakimas”, iškart tapo labao
populiarus ir grąžino šlovę kiek pri-
mirštam Guerlain vardui. Orientalis-

Guerlain ,,Shalimar”.
lovethefragrance.com nuotr.

lių puokštė, dvelkianti medumi. Neį-
manoma nepaminėti ir svarbiausio
ano laikotarpio aromato, tapusio de-
šimtmečio simboliu – mados namų
„Christian Dior” pristatyto „Poison”,
kuriame tuberozų ir jazminų kvapai su-
silieja su ryškiais vaisių ir rožių ak-
centais.

Dešimtasis dešimtmetis ir, be abe-
jo, XXI a. pradžia – postmodernistinės
parfumerijos laikotarpis. Tendencija
„visko per daug” netikėtai transfor-
mavosi į kompoziciją, kuri šiuo metu
laikoma vienu svarbiausių XX a. par-
fumerijos šedevrų – Thierry Mugler
„Angel”. Neįsivaizduojamas „Angel”

YSL Opium.                 wordpress.com nuotr.

tinė grupė netikėtai atgijo 1977 m.
„Studio 54” lankytojos  kvėpindavosi
vienu žymiausių drabužių dizainerio
Yves Saint Laurent aromatu „Opium”.
Šis neįsivaizduojamai prabangus ry-
tietiškas kvapas ne tik puikiai at-
spindėjo ryškią ir spalvingą laiko
madą, bet ir praskynė kelią svarbiam
parfumerijos pasaulio fenomenui –
devintojo dešimtmečio kvapams.

Bene žymiausias pasaulio parfu-
merijos ekspertas ir kritikas Luca Tu-
rin kažkada yra pasakęs, kad nėra nie-
ko mažiau šiuolaikiško už devintojo de-
šimtmečio aromatus. Tai keistas, tačiau
be galo tikslus paradoksas. Mūsų die-
nomis aukštosios parfumerijos gerbė-
jai kvėpinasi trečiojo dešimtmečio še-
devrais „Mitsouko” bei „Shalimar”,
kurių fone dauguma ryškių, rėksmin-
gų devintojo dešimtmečio kvapų atro-
do kaip tikras anachronizmas. Pirma-
sis ir, beje, gana teisingas įspūdis tas,
kad juose visko per daug. Per daug
ingredientų, per daug ryškumo ir stip-
rumo. Jei prisiminsite ano laiko madą,
plačiapečius švarkus ir žėrinčias si-
dabrines timpes, šis faktas jūsų nenu-
stebins. Ko gero, vienintelė iš tiesų
klasikinė minėto laikmečio kompozicija
– „Chanel” aromatas „Coco”, saldi gė-

kvepalų netrinkite, nes taip galima su-
ardyti trapią kvepalų struktūrą, o dėl
to pasikeis kvapas. Uostykite kvepalus
per atstumą. Kvėpinamoje kūno vietoje
neturėtų būti papuošalų ar laikrodžio
– metaliniai daiktai, liesdamiesi su
oda, suteikia jai specifinį kvapą.

Jei nenorite purkšti kvepalų tie-
siai ant odos, galite naudoti parduo-
tuvėse specialiai tam skirtas popie-
riaus ar audinio juosteles. Jei kvapas
ant popieriaus juostelės patiko, tuomet
purkškite ant odos. Arba užpurkškite
kvepalų ant popieriuko ir įsidėkite jį į

kišenę – po pusvalandžio, pauostę po-
pieriaus juostelę, sužinosite tikrąjį
kvepalų kvapą, kuris leis apsispręsti,
ar aromatas jums patinka.

Eidami rinktis kvepalų nesikvė-
pinkite kitais kvepalais. Be to, uoslė aš-
tresnė, kai esate gerai pailsėję, tad
reiktų nepamiršti gerai išsimiegoti.
Kaip užuodžiate kvapą, daug priklau-
so ir nuo supančios aplinkos – kvepa-
lų parduotuvėje oras dažnai yra už-
pildytas daugybės kvapų, kurie įtako-
ja ir uostomų kvepalų kvapą, todėl
parsinešus namo kvapas gali pasiro-
dyti šiek tiek kitoks.

Svarbu kvepalus rinktis nesku-
bant, reikia skirti pakankamai laiko
kvapui atsiskleisti. Nepatartina rink-
tis kvepalus uostant juos tiesiai iš bu-
teliuko, nes tuomet pirmiausia užuo-
site stiprų alkoholio kvapą, tik ant
žmogaus odos patekę kvepalai at-
skleidžia visą savo aromatų gamą ir su-
kuria unikalų tik ant jūsų odos jau-
čiamą aromatą.

Parengta pagal naujienos.lt, grietinė-
le.lt, 15.min.lt, tv3.lt, delfi.lt

Perfumerijos ekspertas Luca Turin.
wordpress.com nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vyks JAV Sausumos pajėgų  pratybos 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Kraš-

to apsaugos ministerijoje pristatytos
JAV Sausumos pajėgų Europoje Bal-
tijos šalyse organizuojamos tarptau-
tinės pratybos „Saber Strike 2018”
(liet. „Kardo kirtis 2018”), kurios vyks
birželio 3–15 dienomis Lietuvoje, Lat-
vijoje, Estijoje ir Lenkijoje.

JAV pajėgų Europoje vadavietės
atstovė pulkininkė Kathleen Turner
pažymėjo, kad šiose regioninį saugu-
mo stabilumą stiprinančiose pratybo-
se Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Len-
kijoje dalyvaus apie 18 000 karių iš de-
vyniolikos valstybių.

Pratybų planuotojai numato daug
pratybų elementų, kurie leis treni-
ruotis ir stiprinti karinį dvišalį ir
daugiašalį bendradarbiavimą. Vienu iš
svarbiausių pratybų elementų – nu-
matomas JAV Sausumos pajėgų II ka-
valerijos pulko, kuris dislokuotas Vil-
seck mieste Vokietijoje, persidisloka-
vimas. Jo metu apie 3 tūkstančius

JAV karių su daugiau 1500 kovinės
technikos priemonių dviem maršru-
tais persidislokuos iš Vokietijos į Lie-
tuvą bei Latviją. Jų metu JAV kariai
planuoja sustoti Lietuvos miestuose ir
visuomenei pademonstruoti turimus
pajėgumus: techniką, ginkluotę ir eki-
puotę.

Didžiausias technikos judėjimas
Lietuvoje numatomas birželio 6- 9 die-
nomis, kai iš Lenkijos per Kalvarijos
ir Lazdijų pasienio punktus technika
per Lietuvą civiliais keliais atvyks į
pratybų vietas: Lietuvoje į Gaižiūnų ir
Pabradės poligonus. 

Kaip vieną išskirtinių šių metų
pratybų elementų JAV atstovai nuro-
do birželio 12–13 d. planuojamą persi-
kėlimo per Nemuną operaciją, kurios
metu šalia Kulautuvos miestelio (Kau-
no raj.) per įrengtą tiltą JAV Sausumos
pajėgų II-ojo kavalerijos pulko techni-
ka ir kariai taktiškai persikels per
upę.

„RTR Planetos” kanalo stabdymas – teisėtas
Vilnius (ELTA) – Lietuvos radijo

ir televizijos komisijos (LRTK) spren-
dimas dėl televizijos programos „RTR
Planeta” laisvo priėmimo sustabdymo
12 mėnesių Lietuvoje yra teisėtas ir ati-
tinkantis ES teisę, sako Europos Ko-
misija (EK). 

EK sprendime teigiama, kad Lie-
tuva įrodė, jog „RTR Planeta” laidose
buvo pakartotinai transliuojami aki-
vaizdūs ir rimti neapykantos platini-
mo draudimo pažeidimai – kelioms
valstybėms, įskaitant Baltijos šalis,
buvo grasinama okupacija ir kariniu
susidorojimu, kurstoma nesantaika
ir tautinė neapykanta. 

LRTK pranešime nurodoma, kad
EK taip pat pabrėžė, jog, nors savi-
raiškos ir žodžio laisvė yra pagrindinė

teisė (...), vis dėlto ji gali būti ribojama,
siekiant užtikrinti nacionalinį sau-
gumą ar apsaugoti kitų asmenų repu-
taciją ar teises. 

Sprendime EK pabrėžė, kad Lie-
tuva įtikinamai įrodė, jog televizijos
programą „RTR Planeta”, priklausan-
čią Švedijos jurisdikcijai, transliuoja
Rusijos valstybinė televizijos ir radijo
transliavimo bendrovė (VGTRK) ir
kad ją pavadinimu „AA8O” („Rossija
RTR”) 2012 metais įregistravo Švedijos
transliavimo komisija.

Tai yra trečias kartas, kai LRTK
nusprendė laikinai sustabdyti visos
rusų kalba transliuojamos televizijos
programos „RTR Planeta” retranslia-
vimą Lietuvoje dėl neapykantos kurs-
tymo. 

Palangoje likviduojama ekstremali padėtis
Palanga (savivaldybės info) – Pa-

langos paplūdimyje, į šiaurę nuo jūros
tilto, pradėti ekstremalios situacijos
likvidavimo darbai. 

Iki birželio nuo audrų labiausiai
nukentėjusioje paplūdimio atkarpoje
bus supilta apie 8 tūkst. kubinių met-
rų smėlio. Jis, atlikus tyrimus bei ga-
vus mokslininkų rekomendacijas, ve-
žamas iš Šventosios, kur buvo iškastas
vykdant uosto gilinimo darbus.

Kopagūbrio tvirtinimo darbus pla-
nuojama atlikti dviem etapais – per pir-
mąjį, truksiantį maždaug dvi savaites,
į Palangos paplūdimį bus suvežtas
smėlis bei suformuotas kopagūbris,
per antrąjį – kopagūbris bus sutvir-

tintas žabtvorėmis ir šakų klojiniais.
Taip pat bus nutiesta beveik vienas ki-
lometras naujų medinių takų. Visi
darbai bus baigti iki vasaros.

Lėšų ekstremaliai situacijai lik-
viduoti skirta iš Lietuvos Respublikos
Vyriausybės rezervo – iš viso beveik
235 tūkst. eurų. 

Siekiant stabilizuoti Baltijos jūros
kranto liniją, paplūdimius papildyti
smėliu reikia kas ketverius-penkerius
metus. 

2019 m. planuojama smėliu papil-
dyti Palangos paplūdimio ruožą nuo
Birutės kalno kyšulio iki tilto – bus iš-
pilta apie 400 tūkst. kubinių metrų
smėlio.

Atnaujins „Laimės žiburį“ 
Anykščiai (BNS) – Artimiausiu

metu bus pradėtas atnaujinti pa-
minklas Anykščiuose „Laimės žibu-
rys”, prieš 60 metų pastatytas ant ra-
šytojo Jono Biliūno kapo.

Šiam kultūros paveldo objektui
restauruoti valstybė kartu su Anykš-
čių rajono savivaldybe skyrė beveik 70
tūkst. eurų, jis bus sutvarkytas šiemet.

Vienos J. Biliūno pasakos vardu
pavadintas paminklas pastaruoju
metu buvo ne tik beprarandantis pa-
trauklumą, bet ir kėlė pavojų lanky-
tojams.

„Laimės žiburys” nesaugus tapo
išsiklaipius obelisko link vedantiems
laipteliams.

Šiaurės Korėjos lyderis vėl lankėsi Kinijoje
Pekinas (ELTA) – Kinijos prezi-

dentas Xi Jinping Šiaurės rytų Kinijoje
susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu
Kim Jong-un. Tai – jau antras iš anks-
to neskelbtas Šiaurės Korėjos lyderio
vizitas Kinijoje, surengtas artėjant
numatomam jo susitikimui su JAV
prezidentu Donald Trump.

Kovo mėnesį Šiaurės Korėjos va-

dovas netikėtai surengė vizitą į Kini-
ją ir tai buvo pirmoji žinoma jo kelio-
nė į užsienį nuo 2011-ųjų, kai šis per-
ėmė šalies vadovo pareigas.

Pekinas stengiasi nelikti nuošalyje
po praėjusį mėnesį vykusio istorinio
Šiaurės ir Pietų Korėjų lyderių susiti-
kimo bei artėjant birželį numatytoms
Kim Jong-uno deryboms su D. Trump.

R. T. Erdogan smerkia eilučių išbraukimą Korane
Ankara (ELTA) – Turkijos prezi-

dentas Recep Tayyip Erdogan kriti-
kavo kelių šimtų Prancūzijos politinių
ir visuomenės veikėjų pasirašytą ma-
nifestą, kuriuo raginama į augantį
antisemitizmą reaguoti išbraukiant
kai kurias Korano eilutes.

Paskelbtame atvirame laiške, kurį
pasirašė bemaž 300 žmonių, raginama
išbraukti tas Korano eilutes, kuriomis
raginama „žudyti ir bausti žydus,
krikščionis ir netikinčiuosius”. Toks
siūlymas argumentuojamas teiginiu,
kad jos – „pasenusios”.

„Kas jūs tokie, kad pultumėte

mūsų raštus?”, – kalbėjo R. T. Erdogan.
„Ar jie kada nors skaitė savo kny-

gas, Bibliją? Arba Torą? – klausė Tur-
kijos vadovas. – Jei būtų skaitę, tik-
riausiai norėtų uždrausti ir Bibliją”.

R. T. Erdogan atkreipė dėmesį į,
anot jo, Vakaruose vešančią islamofo-
biją. Jis pridūrė, kad Ankara įspėjo
savo partnerius dėl „islamofobijos,
antiturkiškų nuotaikų, ksenofobijos ir
rasizmo”.

Turkijos ir Vakarų santykiai yra
įtempti nuo 2016 m. liepos, kuomet ša-
lyje buvo pamėginta įvykdyti per-
versmą.

Danija nori būti saugesnė
Talinas (BNS) – Danija pateikė ofi-

cialų prašymą dėl prisijungimo prie
Taline veikiančio NATO bendros ki-
bernetinės gynybos kompetencijos
centro (CCDCOE).

„Kibernetinės gynybos srityje
valstybės turi vis didesnį poreikį ben-
dradarbiauti ir drauge spręsti esmi-
nius klausimus”, – nurodė šios įstaigos
direktorė Merle Maigre.

2008 metais įkurtas CCDCOE yra
nepriklausoma tarptautinė organiza-

cija, kibernetinio saugumo srityje
vykdanti taikomuosius tyrimus, ana-
lizes ir specialistų mokymus.

Prie CCDCOE jau prisijungė 21 ša-
lis, įskaitant Austriją, Belgiją, Didžioji
Britaniją, Vengriją, Vokietiją, Grai-
kiją, Ispaniją, Italiją, Latviją, Lietuvą,
Nyderlandus, Lenkiją, Portugaliją,
Slovakiją, JAV, Turkiją, Suomiją, Pran-
cūziją, Čekiją, Švediją ir Estiją. Taip
pat planuoja prisijungti Australija,
Japonija ir Norvegija.

Aikštę Jeruzalėje pavadins Trump vardu
Jeruzalė (BNS) – Jeruzalės meras

Niro Barkat pareiškė ketinąs šalia bū-
simos naujosios JAV ambasados esan-
čią aikštę pervadinti Amerikos prezi-
dento Donald Trump, kurio iniciatyva
atstovybė Izraelyje perkeliama į šį
miestą iš Tel Avivo, vardu.

„Šiuo būdu Jeruzalė atsilygina
meile JAV prezidentui ir žmonėms, pa-
laikantiems Izraelio valstybę”, – sakė
N. Barkat.

Šį sprendimą prieš metus sank-
cionavo už gatvių ir kitų objektų pa-
vadinimus atsakingas Jeruzalės ko-
mitetas; oficialus naujasis pavadini-
mas bus „Jungtinių Valstijų aikštė
prezidento Donald Trump garbei”.

Jeruzalės gatvėse atsirado infor-
macinių lentelių, nurodančių naujo-
sios ambasados buvimo vietą hebrajų,
arabų ir anglų kalbomis.

JAV ambasada atsidarys Arnono
rajone, kur šiuo metu yra Amerikos ge-
neralinis konsulatas.

2017 metų gruodį D. Trump pa-

skelbė, kad Jungtinės Valstijos pripa-
žįsta Jeruzalę Izraelio sostine ir į šį
miestą perkels savo ambasadą iš Tel
Avivo. Šis žingsnis sukėlė didelį pasi-
piktinimą arabų pasaulyje – ypač pa-
lestiniečių, kurie laiko Rytų Jeruzalę
savo būsimos valstybės sostine.

Planuojama, kad naujosios am-
basados atidarymo ceremonija įvyks
kitą savaitę.

Latvija nori suvaržyti Rusijos propagandą 
Ryga (BNS) Latvijos parlamentas

pateikė komitetams svarstyti įstatymo
pataisų projektą, pagal kurį ne mažiau
kaip 90 proc. retransliuojamų ir in-
ternete platinamų kabelinės televizijos
programų kiekviename vartotojams
siūlomame televizijos programų pa-
kete turėtų sudaryti programos ofi-
cialiomis Europos Sąjungos kalbomis. 

Valdančiosios partijos „Vienybė”
parlamentinė frakcija  pranešė, kad pa-
teiks įstatymo pataisas, kuriomis sie-
kiama suvaržyti Kremliaus propa-
gandą Latvijoje.

Viename iš pirminių pataisos pa-

siūlymų numatyta, kad mažiausiai 90
proc. kabelinių televizijų pagrindinio
programų paketo turės būti trans-
liuojama oficialiomis ES kalbomis, o
kanalai, transliuojantys kitomis kal-
bomis, turės atsidurti programų sąrašo
pabaigoje. Daugiau pasiūlymų, kaip
pažaboti Latvijai priešiškos informa-
cijos skleidimą, tikimasi sulaukti nag-
rinėjant pateiktą projektą.

Parlamentinio Nacionalinio sau-
gumo komiteto nariai pasiūlė įstatymų
leidėjams imtis transliacijų ribojimo
priemonių, panašių į taikomos Lietu-
voje.

Jeruzalėje keičiamos gatvių rodyklės, vedan -
čios į naująją JAV ambasadą. The Wire nuotr.

„Laimės žiburys“ matomas iš bet kurios
Anykščių vietos. Lžinios nuotr.  
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VSD akiratyje „MG Baltic“ 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų gegužės 9 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,84 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Nuo liepos prekybos ir paslaugų
vietose bei internete Lietuvos varto-
tojai jau galės atsiskaityti be grynųjų
ir mokėjimo kortelių. Tokią galimybę
suteiks trijų didžiųjų šalies mobiliojo
ryšio operatorių kuriamas momenti-
nių mokėjimų produktas, pavadintas
„MoQ”. 

Pasak jį vystančios bendrovės
„Mobilieji mokėjimai” vadovės, Lie-
tuva taps viena iš nedaugelio pasaulio
valstybių, kur veiks mobiliųjų mokė-
jimų sistema. 

„Balandį pradėjome ‘MoQ’ pro-
dukto testavimą, bandymus, kuriuos tę-
sime, kol būsime patenkinti paslaugos
veikimo kokybe. Gegužę planuojame
pradėti šios paslaugos platesnius ban-
dymus, kuriuose dalyvaus apie 1 tūkst.
įmonės, mobilaus ryšio operatorių bei
partnerių darbuotojų. Rinkai ‘MoQ’
atsiskaitymo būdą planuojame prista-
tyti dar iki šių metų vidurio”, – teigė

Monika Rimkūnaitė-Bložė.
Trys mobiliojo ryšio bendrovės –

„Telia Lietuva”, „Tele2” ir „Bitė Lie-
tuva” praėjusių metų pabaigoje į mo-
biliųjų mokėjimų platformą investavo
2,1 mln. eurų.

Pasak M. Rimkūnaitės-Bložės,
„MoQ” – tai piniginė telefone, kuria pa-
prasta, patogu ir greita atsiskaityti pre-
kybos ir paslaugų vietose. Ją naudojant,
bus galima atsiskaityti internete, atlikti
pinigų pervedimus tarpusavyje.

„Visi mokėjimai tarp ‘MoQ’ nau-
dotojų vyks akimirksniu ir bet ku-
riuo paros metu. Vartotojui užteks tik
išmanaus telefono, nereikės nešiotis
mokėjimo kortelių ar, tuo labiau, gry-
nųjų pinigų. Pasaulinės tendencijos
rodo, kad atsiskaitymo sprendimai
keliasi į mobiliuosius įrenginius”, –
aiškina „Mobiliųjų mokėjimų” vadovė.

BNS

Nuo liepos – atsiskaitymai be grynųjų ir kortelių

Protekcionizmo prekyboje didė-
jimas, kurį rodo JAV prezidento Do-
nald Trump administracijos planuo-
jami metalų importo muitai, kelia di-
džiausią grėsmę euro zonos ekonomi-
kos augimui, įspėjo Europos Komisija.

Besitęsiantis prekybos ginčas su
D. Trump, kuris yra pagrasinęs įvesti
didelius metalų importo muitus, nors
tai gali išprovokuoti prekybos karą, ke-
lia ypatingą susirūpinimą, pažymėjo
Komisija.

„Didžiausią riziką šioms optimis-
tiškoms prognozėms kelia protekcio-
nizmas, kuris neturi tapti nauja nor-
ma: tai tik pakenktų tiems mūsų pi-
liečiams, kuriuos mums labiausiai
reikia apsaugoti”, – pareiškė už eko-
nomikos reikalus atsakingas Komisi-
jos narys Pierre Moscovici.

Komisijos prognozėmis, šiemet

euro zonos bendrasis vidaus produktas
(BVP) padidės 2,3 proc., o 2019 metais
– 2 procentais. 

Komisija įspėjo, kad dėl politikos
priemonių, kurias įgyvendina D.
Trump, įskaitant mokesčių sumaži-
nimą, yra atsiradusi reali grėsmė Eu-
ropos ekonomikai.

Europos Sąjunga ir kiti sąjungi-
ninkai kol kas naudojasi išimtimi, pa-
gal kurią naujieji JAV metalų impor-
to muitai iki birželio 1 dienos jiems ne-
bus taikomi. Tačiau Komisija yra pa-
rengusi atsakomąsias priemones, ku-
rių bus imtasi tuo atveju, jeigu muitai
visgi bus įvesti.

„Protekcionizmo prekyboje didėji-
mas pasaulio ekonomikos augimo per-
spektyvoms neabejotinai kelia neigia-
mą riziką”, – pareiškė Komisija.

BNS

Didžiausia grėsmė – protekcionizmas

Vokiečių sportinės aprangos mil-
žinės „Adidas” siūlymas įsigyti dra-
bužius su Sovietų Sąjungos simbolika
sukėlė Lietuvos diplomatų nuostabą
dėl vis pasitaikančios „imperinės nos-
talgijos”. 

Užsienio reikalų ministerija
(URM) socialiniame tinkle „Twitter”
pasidalino „Adidas” siūlomais pirkti
moteriškais marškinėliais su užrašu
„USSR”.

„Dar vis pasitaiko sergančių „im-
pe rine nostalgija”, tik tai kiek netikė-
ta iš garsiosios @adidas”, – parašė
URM strateginės komunikacijos grupė.

„Adidas“ siūlo drabužius su užrašu „USSR“

„Adidas” pasiilgo TSRS. Facebook nuotr.

Valstybės saugumo departamentas
(VSD) rašte parlamentarams teigia, kad
žurnalistas Tomas Dapkus, būdamas
verslo koncerno „MG Baltic” vadovų tar-
pininku, užsiėmė šantažo požymių tu-
rinčia veikla. Į koncerno interesų lauką
pateko Seimas, dešimt ministerijų ir ke-
turios institucijos. „MG Baltic” esą turėjo
įvairias schemas viešiesiems pirkimams
laimėti. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetui adresuotame
rašte pateikiama ištraukų iš T.

Dapkaus, koncerno vadovų ir politikų
susirašinėjimų.

Anot rašto, T. Dapkus tapo „MG va-
dovų interesams atstovaujančiu tar-
pininku, kuris ne tik mezga ryšius su
politikais bei valstybės pareigūnais, bet
ir renka sau ir koncernui naudingą in-
formaciją, ją vėliau panaudodamas
kaip manipiuliacijų ir / ar šantažo
įrankį”.

Jame aprašomi įvairūs politiniai
procesai, situacijos Vilniaus miesto
savivaldybėje, „Lietuvos geležinke-
liuose”, Valstybinėje mokesčių ins-
pekcijoje, Konkurencijos taryboje, ki-
tose įstaigose ir organizacijose.

Naujienų svetainė tv3.lt paskel-
bė, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba (FNTT) kartu su Kauno apy-
gardos prokuratūra atliko ikiteisminį
tyrimą dėl neteisėto praturtėjimo. 

Balandžio pabaigoje dienraštis
„Lietuvos rytas” paviešino prezidentės
Dalios Grybauskaitės susirašinėjimą
su buvusiu liberalų lyderiu Eligijumi
Masiuliu. 

Daugiausia dėmesio sulaukė iš-
trauka, kur D. Grybauskaitė parašė,
kad T. Dapkus „kalba nesąmones” apie
tuomet dar kandidatą į generalinius
prokurorus Evaldą Pašilį ir pasiūlė
„perduoti linkėjimus” televiziją val-
dančio koncerno „MG Baltic” vadovui
Dariui Mockui, „kad patrauktų savo
skaliką”.

Įtaka e-sveikatos projektui

VSD įvardija T. Dapkų kaip pa-
grindinį veikiantį „MG Baltic” atstovą
koncernui siekiant padaryti įtaką sta-
tybų ir infrastruktūros projektams
Teisingumo ministerijai pavaldžiose
institucijose, Kalėjimų departamen-
te, Registrų centre.

Žvalgyba nurodo, jog čia daugeliu
atvejų veikta per neįvardijamą asme-
nį, su kuriuo T. Dapkus palaiko itin ar-
timus ryšius.

Anot pareigūnų, vienas patrauk-
liausių yra e-sveikatos projektas, dėl jo
„MG Baltic” ir ypač p. Dapkus aktyviai
siekė kontroliuoti situaciją Registrų
centre.

Anot pareigūnų, savo planus IT
sektoriuje p. Dapkus sieja su šiame
versle aktyviai veikiančiu neįvardija-

mu asmeniu, kuris artimai bendrauja
ne tik su T. Dapkumi, bet ir pastarojo
„tarpinininkavimo partneriu”, buvu-
siu KGB pareigūnu. 

T. Dapkus taip pat dalyvavo ban-
dant daryti įtaką teismams, Valstybi-
nei mokesčių inspekcijai, kitoms ins-
titucijoms ir procesams.

VSD vadovo rašte nurodoma, kad
koncerno atstovų veikimas kelia grės-
mę nacionaliniam saugumui, nes gali
destabilizuoti demokratinę politinę
sistemą.

Įtaka partijoms, Seimui

Žvalgyba tvirtina, kad į koncerno
interesų lauką pateko Seimas, dešimt
ministerijų ir keturios institucijos –
Valstybinė mokesčių inspekcija, Vie-
šųjų pirkimų tarnyba, Konkurencijos
taryba, LRT komisija.

„MG Baltic” vadovai pelningiausia
veikla visada laikė valstybinius užsa-
kymus.

„MG Baltic” buvo sukūrę schemą
geležinkelių pirkimams laimėti – darė
tiesioginį spaudimą bendrovės vado-
vybei dėl blogos veiklos, po to per tar-
pininką organizuodavo tiesioginius
susitikimus, kuriuose būdavo apta-
riamos dalyvavimo konkursuose de-
talės. 

Baigus didelės vertės geležinkelių
infrastruktūros projektus, „MG Baltic”
pradėjo domėtis Lietuvos automobilių
kelių direkcijos konkursais.

Koncerną domino Švietimo ir
mokslo bei Sveikatos apsaugos minis-
terijos dėl stambių užsakymų statybų
versle. 

2007–2016 metais „MG Baltic” ban-
dė koreguoti įstatyminę bazę sau pa-
lankia linkme – siekė daryti įtaką dėl
alkoholio kontrolės įstatymų, reklamos
LRT uždraudimo, kitų teisės aktų.

Žvalgyba rašte taip pat apžvelgia
„MG Baltic” įtaką politinėms partijoms
ir koncerno remiamiems politikams.

Detalesnis komentarą koncernas
žada išplatinti, kai susipažins su visa
pateikta medžiaga.

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas Vy-
tautas Bakas  sakė, kad kol kas yra iš-
slaptinta apie trečdalis specialiųjų tar-
nybų informacijos, susijusios su ko-
miteto tyrimu dėl neteisėtos interesų
grupių įtakos politikams.

Šiemet teismas turėtų pradėti nag-
rinėti politinės korupcijos bylą, ku-
rioje kaltinmai pateikti Darbo ir Li-
beralų sąjūdžio partijoms, „MG Bal-
tic”, buvusiems liberalų ir darbiečių
lyderiams Eligijui Masiuliui, Vytautui
Gapšiui, buvusiems parlamentarams
liberalams Šarūnui Gustainiui, Gin-
tarui Steponavičiui bei buvusiam „MG
Baltic” viceprezidentui R. Kurlians-
kiui.

Greta Jankaitytė „Verslo žinios”

Bankai mano, kad būstas pigs
Naujausia Lietuvos banko ap-

klausa rodo pokyčius nekilnojamojo
turto (NT) rinkoje – daugėja bankų, tei-
giančių, kad per artimiausius metus
būsto kainos kris. 

„Dar praėjusių metų pradžioje dau-
giau nei pusė bankų tikėjosi, kad būsto
kainos kils, dabar tokių beveik neliko ir
daugėja prognozuojančiųjų jų smukte-
lėjimą. Pasikeitę bankų lūkesčiai sudaro
prielaidas rinkai vėsti sveikai ir laips-
niškai. Pastaruosius porą metų NT rin-
ka Lietuvoje buvo itin aktyvi, sandorių
skaičius mušė rekordus, sparčiai kilo ir
būsto kainos”, – sako Lietuvos banko at-
stovas Andrius Škarnulis.

Naujausios apklausos duomeni-
mis, 5 iš 9 apklaustų Lietuvoje vei-

kiančių bankų tikėjosi, kad per atei-
nančius metus naujų butų kainos ne-
sikeis. Praėjusių metų pradžioje beveik
visi (9 iš 10) bankai prognozavo, kad
naujų butų kainos kils. 

Bankų lūkesčiai nekilnojamojo
turto rinkai svarbūs, kadangi vis dau-
giau būstų gyventojai perka imdami
paskolą. Prieš penkerius metus su būs-
to paskola buvo nuperkama mažiau nei
trečdalis būstų, o dabar šis skaičius iš-
augo iki 40 proc.

Daugiau nei pusė apklausoje daly-
vavusių bankų nurodė, kad šiuo metu
šalies būsto rinkoje pastebi disbalansų
– pasiūla viršijo paklausą arba kainos
neatitiko pasiūlos.

ELTA

Šiuo įrašu „Twitter” pasidalino ir
užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius.

URM info
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SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Ar žinote, kad dirbdami su kompiuteriu
retai mirksime? Kiekvienas jaunas ar pa-
gyvenęs žmogus žiūrėdami į kompiu-
terio ekraną fiksuoja žvilgsnį ir nusto-
ja mirksėti. Nepakankamas mirksėji-
mas yra viena iš priežasčių, sukelianti
kompiuterinį regos sutrikimo sindromą.
Tyrimai rodo, kad 70–90 proc. žmonių,
intensyviai dirbančių su kompiuteriu,
turi kai kuriuos šio sutrikimo požy-
mius.

Kas tai yra, kas sukelia šį sutrikimą,
kokie jo požymiai ir kaip išvengti, su-
pažindinsime šiame straipsnyje.

Kompiuterinis regos sutrikimo
sindromas dar yra vadinamas
skaitmenine akies deformacija.

Jis išsivysto ilgai dirbant su kompiu-
teriu, planšetėmis, skaitant elektro-
nines knygas bei naudojant išma-
niuosius telefonus. Šiame technologi-
jos amžiuje beveik visuose darbuose
naudojami kompiuteriai, o ir laisva-

laikiu daugelis yra prisirišę prie ek-
rano.

Dirbant su kompiuteriu mūsų
akys turi nuolatos fiksuoti žvilgsnį
(tuo tarpu skaitant jos juda). Kartais
akis nuo monitoriaus tenka atitrauk-
ti, kai reikia pasižiūrėti į dokumentus,
o po to vėl grįžti prie monitoriaus.
Mūsų akys reaguoja į matomus ekra-
ne besikeičiančius vaizdus tam, kad
smegenys galėtų tuos vaizdus apdoro-
ti. Visi šie veiksmai reikalauja daug
akių raumenų pastangų. Kontrastai,
mirgėjimas ir atspindžiai kompiuterio
ekrane dar labiau apsunkina akių dar-
bą.

Paprastai žmogus mirksi apie 13–
15 kartų per minutę. Nustatyta, kad dir-
bant su kompiuteriu mirksima 6 kar-
tus rečiau, todėl ašarų gaminasi ir iš-
siskiria mažiau. Mirksėjimas paskirsto
ašaras ant priekinio akies paviršiaus
ir jį sudrėkina. Esant nepakankamam
ašarų kiekiui atsiranda net tik nema-
lonūs sausų akių požymiai, bet ir akių
junginių bei ragenos uždegimai. 

Darbas su kompiuteriu sunkėja
su amžiumi, nes akių lęšiukai mažiau

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos
svetainių „Amazon” turi labai gražią programą, pa-

vadinimu „Smile”, skirtą paremti pelno nesiekiančias
organizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc.

išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja
nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

Kompiuterinis regos
sutrikimo sindromas

prisitaiko. Maždaug apie 40-tuosius
gyvenimo metus gebėjimas fokusuoti
arti bei toli esančius daiktus po truputį
silpnėja.

Kompiuterinio regos sutrikimo
sindromo požymiai

Moksliškai nėra įrodyta, kad kom-
piuteris gali sukelti ilgalaikius akių pa-
žeidimus. Tačiau nuolatinis naudoji-
masis kompiuteriu gali sukelti akių
įtampą bei nepatogumą, kurie pasi-
reiškia susiliejančiu vaizdu, peršėjimo,
deginimo pojūčiu, šviesos baime, su-
dirgusiomis ir paraudusiomis akimis.
Kartu su nemaloniais akių pojūčiais
pradeda varginti nugaros, kaklo bei
galvos skausmai. 

Jei atsiradus šiems požymiams, ne-
siimsite jokių priemonių, galite pa-
kenkti ne tik savo akims. 

Kaip išvengti 
šio sindromo?

1. Darykite akims pertraukas. Ame-
rikos Optometristų asociacija siūlo
naudoti 20–20–20 taisyklę. Tai reiškia
– kas 20 min. padaryti 20 sek. pertrau-
kėlę. Jos metu nukreipti žvilgsnį 20
pėdų atstumu tolyn. Jei darbo kabine-
te yra langas – tikslinga kas 20 min. pa-
žiūrėti pro langą. Jei lango nėra – nu-
kreipti žvilgsnį į knygų lentyną ar
kokį kitą nejudamą daiktą, esantį to-
liau nuo kompiuterio. Taip jūsų akys
pailsės nuo nuolatinės įtampos.

Labai svarbu to išmokyti vaikus,
kad tai jiems taptų įpročiu. Vaikai gal
net neįsivaizduoja, kiek laiko jie pra-
leidžia prie skaitmeninių ekranų. Juk
šiuo metu ir mokymasis yra paremtas
kompiuteriais, ir laisvalaikis  bei so-
cialinis bendravimas.  

2. Mirksėkite ir drėkinkite akis.
Sten kitės dažniau mirksėti arba ke-
lioms sekundėms užmerkite akis. Ga-
lite patrinti delnus vieną į kitą, kol su-
šils ir, uždėjus ant užmerktų akių, pa-
justi delnų šilumą. Tai sudrėkina akis
ir palengvina nemalonius pojūčius.
Jei tai nepadeda, pasitarkite su savo gy-
dytoju dėl dirbtinų ašarų naudojimo.

3. Taisyklingai sėdėkite. Taisyklin-
ga sėdėsena prie kompiuterio gali su-
mažinti tiek akių, tiek pečių įtampą.
Pagal bendrą taisyklą monitoriaus vir-
šus turėtų būti maždaug antakių lygyje,
20–28 colių atstumu nuo veido, o žiū-
rėjimo kampas apie 15–20 laipsnių.
Taip pat įsitikinkite, ar vaikų kamba-
ryje kompiuteris yra atitinkamame
aukštyje ir prie gero apšvietimo.

4. Mankštinkitės. Dar vienas puikus
būdas sumažinti pečių ir kaklo skaus-
mus yra mankštos. Kas valandą atlikite
5–10 sukamuosius galvos judesius į
vieną ir į kitą pusę. Panašūs pratimai
skirti pečių sričiai – kelis kartus su-
kiokite pečius pirmyn ir atgal.

Dėl didelio užimtumo kartais pa-
mirštame rūpintis savo akimis ir svei-
kata. Norėtume priminti – saugokite ir
vertinkite savo akis. Po truputį keiskite
savo gyvenimo įpročius ir taip užkir-
site kelią akių įtampai bei kitiems su-
trikimams. Pastoviai pasitikrinkite
savo ir vaikų akis. Akių gydytojas gali
priskirti akinius su šviesą atspindin-
čia danga. Tokie akiniai nuima paša-
linius atspindžius nuo stalo, lango,
lempų. Tai sumažina akių nuovargį.
Rūpinkitės savimi ir vaikais.

Paruošta remiantis:
www.WebMD.com, www.emedicina.lt,

www.sveikas-akys.lt 

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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draugas.org/mirties

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikišką

„Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stam-
besnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel. 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.draugas.org

Morkų sausainiai

Reikės:
4 morkų, sutarkuotų smulkia tarka
2 puodelių miltų
1/2 puodelio aliejaus
3/4 puodelio cukraus
3 kiaušinių
1 arb. šaukštelio cinamono
1 arb. šaukštelio kepimo miltelių

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki 180
C (350 F).

Dubenyje išplakti cukrų su alie-
jumi, suberti cinamoną, po vieną įplak-
ti visus tris kiaušinius. 

Miltus persijoti, sumaišyti su ke-
pimo milteliais ir suberti į aliejaus-
kiaušinių plakinį. Sudėti tarkuotas
morkas ir gerai išmaišyti.

Į kepimo formą, išklotą kepimo po-
pieriumi, šaukštu išdėlioti sausainius,
paliekant tarp jų tarpus, kad kepant  te-
šla nesusilietų.

Kepti įkaitintoje orkaitėje apie 15
minučių. Ataušinti.

Morkų pyragėliai

Reikės: 
1 svaro morkų (maždaug 5 morkų),
sutarkuotų smulkia tarka
1 nutarkuotos apelsino žievelės
1 nutarkuotos citrinos žievelės
200 g (7 oz) džiovintų abrikosų
3 šaukštų imbiero sirupo (ginger sy-
rup)
po saujelę saulėgrąžų, moliūgo ir se-
zamo sėklų (paskrudintų)

1 puodelio avižinių dribsnių
žiupsnelio kardamono

Abrikosus pamirkyti, kad su-
minkš tėtų, tada sutrinti elektriniu
trin tuvu. Į dubenį su abrikosų mase su-
dėti tarkuotas morkas, apelsino ir cit-
rinos žievelę, įpilti 3 šaukštus imbie-
rinio sirupo. Viską gerai išmaišyti, su-
berti skrudintas saulėgrąžų, moliūgo
ir sezamo sėklas.

Įberti 1 puodelį avižinių dribsnių
ir žiupsnelį trinto kardamono. Viską
gerai išmaišyti ir supilti į kepimo for-
mą, išklotą kepimo popieriumi. Formą
pasirinkti tokią, kad tešla būtų ne
storesnė kaip 2 cm.

Orkaitę iš anksto įkaitinti iki 160
C (320 F). Kepti 20–25 minutes. Likus 5
minutėm iki kepimo pabaigos pyrago
paviršiuje peiliu padaryti įpjovas, nu-
statant norimą gabalėlių dydį. Tuomet
kišti atgal į orkaitę dar 5 minutėms.

Iškeptą pyragą išimti iš formos
(kartu su kepimo popieriumi) ir pilnai
ataušinti, o tada per padarytas įpjovas
sulaužyti gabalėliais.

Pastaba: Imbiero sirupą lengva
pagaminti patiems. Užvirti puodelį
vandens, supilti puodelį cukraus, jį iš-
tirpinti. 4 oz. nuvalytos ir plonai su-
pjaustytos imbiero šaknies suberti į si-
rupą, trumpai pavirinti ir palikti pus-
valandį, kad pritrauktų. Atvėsinti,
nukošti per sietelį. 

Skanaus!
Jūsų Indrė

MANO VIRTUVĖ

Pagaminkime Mamai

A † A
ELENA (ALĖ) KĖŽELIENĖ

mirė š. m. gegužės 3 dieną.
Paliko liūdesyje: vyrą Algimantą, vaikus Robertą Kėželį ir

Ele ną Žibutę Kėželytę, jų šeimas, anūkus, draugus ir gimines.
Tegul ilsisi ramybėje.
Laidotuvės privačios.

Liūdintys vyras, sūnus ir duktė
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� Gegužės 12 d., šeštadienį, 7 val. v. Susi-
vienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose,
307 W 30th Street, New York, NY 10001,
vyks filmo ,,Grąžinti nepriklausomybę” peržiūra.
Filmą pristatys jo prodiuserė Dagnė Puo-
džiūnaitė. ,,Grąžinti nepriklausomybę” – tai pir-
moji režisieriaus Olego Šurajevo juosta, sukurta
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga.
Komedija pasakoja linksmą istoriją apie keturis
draugus – Basanavičių, Smetoną, Stulginskį
ir Klimą – sugrįžusius į Lietuvą po šimto metų.
Labiau nei siurblys robotas ir kiti šiuolaikiniai
išradimai juos nustebina tai, kad Nepriklau-
somybės aktas guli ne Vilniuje, o… Berlyne.
Ketveriukė pasiryžta jį sugrąžinti ir leidžiasi į
nuotykių kupiną kelionę. Filmas tinka visai šei-
mai. Įėjimo mokestis – 10 dol.

� Gegužės 13 d., sekmadienį, Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte 9 val. r. šv.
Mišiose, skirtose Motinos dienai, giedos nau-
jai susibūręs kamerinis choras ,,Ave Musica”. 

�  Gegužės 13 d., sekmadienį, kai JAV šven-
čiama Motinos diena, po lietuviškų šv. Mi-
šių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo parapijos salėje JAV LB Brighton Par-
ko apylinkės vyrai ruošia šventinius pietus.
Bus loterija ir kitos pramogos. Kviečiame da-
lyvauti.

�  Gegužės 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje JC, Čikagoje, Lietuvių ra-
šytojų draugija rengia literatūrinę popietę
,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus išeivijos
poetai bei svečiai iš Lietuvos: poetas, filosofas,
pedagogas Liutauras Degėsys; rašytoja, poe-
tė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redaktorė Erika
Drungytė;  poetas,  ,,Metų” žurnalo vyr. re-
daktorius Antanas Šimkus. Bus rodomi do-
kumentiniai kadrai apie ankstyvuosius poe-
zijos renginius.

� Gegužės 22 d., antradienį, 7 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte vyks Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos choro ,,Vyturys” (vad.
Darius Polikaitis) sezono užbaigimo koncer-
tas. Visi kviečiami.

� ,,Draugo” laikraščio metinis pobūvis vyks
spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, didžiojoje salėje. Prog-
rama bus paskelbta vėliau. Šią datą pasižy-
mėkite savo kalendoriuose.

� Pasižymėkite datą! Draugo fondo rūpesčiu
išleistos istorinės knygos apie JAV lietuvius
Amerikoje ir jų indėlį į Lietuvos nepriklauso-
mybę pristatymas vyks lapkričio 11 d. Atei-
tininkų namuose, Lemont, IL.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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

Gegužės 20 d., sekmadienį,
Palos Park Forest Preserve

Lietuvos šaulių sąjunga
išeivijoje organizuoja žygį 
Lietuvos partizanų atminimui.

Dalyvauja Čikagos Lietuvių
bėgimo klubas

Renkamės 10:30 val. r.
Pradžia – 11 val. r.

Vieta – Swallow Cliff Woods
South Palos Park
La Grange Rd. / 123rd Str. 

Kauno gimnazistai Detroite:
išmokome daug naujo

Neseniai Detroite vykusiame pasaulio
robotikos konkurse daugkartinė Lie-
tuvos čempionė Kauno jėzuitų gim-
nazijos komanda „PHOENIX” iškovojo
antrą vietą roboto inovacijos ir strate-
gijos rungtyje. Jau dešimtą kartą First
Lego League (FLL) organizuotame čem-
pionate septyni kauniečiai gimnazistai
rungėsi net keturiose kategorijose, o
puikaus įvertinimo sulaukė už savo su-
konstruotą robotą. Pasaulio čempionate
tarp 104 komandų iš 48 šalių Lietuvos
atstovai dalyvavo pirmą kartą.

Kiekvienais metais, pagal  konkre-
čią temą, komandos teisėjams rei-
kia pristatyti ir inovatyvią pro-

jekto idėją. Ji turi būti ne tik gerai ap-
galvota, tačiau ir ištyrinėta bei pa-
grįsta. Šių metų tema – hidrodinamika,
tad  lietuvių komanda pristatė ekolo-
ginio kvartalo idėją: su pritaikytais
įrenginiais, mažinančiais vandens su-
naudojimą ir gerinančiais situaciją

šalyse, kurioms trūksta vandens arba
gresia vandens trūkumas.

„Labai džiaugėmės proga dalyvauti
tokiame renginyje, nes tai išties nuo-
stabi patirtis. Su kitų šalių atstovais da-
linomės patirtimi apie robotų konst-
ravimą, naudojamas detales, progra-
mavimo subtilybes ir, žinoma, projek-
to idėjas. Mums didelį įspūdį paliko vo-
kiečių komanda, kuri visuomet de-
monstruoja įspūdingai sukonstruotus
robotus, o taip pat Kanados moksleivių
darbas apie išradingus būdus kaip pa-
naudoti sunkvežimių išskiriamą van-
denį ar JAV komandos projektas apie
fermentus, kurie padeda skaidyti bak-
terijas ir užkirsti kelią infekcijoms. Šis
čempionatas buvo vieta, kur neabejo-
tinai išmokome daug naujo”, – sakė
gimnazistas Jonas Krikščionaitis.

Pasak komandos vadovo Alberto
Juškausko, moksleivius iš Kauno labai
palaikė ir globojo Detroito lietuviai.

Kauno Jėzuitų gimnazijos info

Iš k.: Jonas Krikščionaitis, Dominykas Navickas, mokytojas Albertas Juškauskas, Nojus
Baliūnas, Rokas Tarasevičius, Paulius Dovidaitis, kun. Gintaras Jonikas, Goda Milašiūtė,
Povilas Kirna ir komandos vadybininkė Rugilė Butkevičiūtė.         Algio Rugieniaus nuotr.

Gimnazistai iš Kauno pirmą kartą dalyvavo FLL pasaulio čempionate.
Kauno Jėzuitų gimnazijos nuotraukos


