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ŠIAME NUMERYJE:

Motinos diena – istorinės 
mados šviesoje – 4 psl. 

New Yorko mados pasaulis 
klausosi lietuvės patarimų – 6 psl. 

Jei tu gimei be sparnų, netrukdyk jiems augti – Coco Chanel

„Geriausia, kas mums galėjo nutikti”

Gegužės 21–23 dienomis Lietuvoje viešėjo Vilniaus
garbės pilietis, litvakų dailininkas Samuel Bak. Ant-
radienį Prezidentūroje jam įteiktas ordino „Už

nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžius. Apdovanojimas žy-
miam dailininkui, aktyviam Vilniaus geto atminties
puoselėtojui, skirtas minint valstybės atkūrimo šimtmetį
Vasario 16-ąją.

Pasak Prezidentės Dalios Grybauskaitės, nepa-
prastai svarbu, kad S. Bak talentas, liudijantis Holokausto
tragediją – didelės Vilniaus žydų bendruomenės žūtį,
savo įtaiga paliečia kiekvieno žmogaus širdį ir perduo-
da šią atmintį naujoms kartoms kaip praeities pamoką
apie civilizacijos kovą už gėrį, aktualią ir šiandien.

– 3 psl.

Penktadienį, gegužės 18 d., Carnegie Hall matėme ir girdėjome nepa-
prastą Metropolitan operos orkestro koncertą. Mirga Gražinytė-Tyla
iš tikro puikiai orkestrą valdė ir orkestras grojo su užsidegimu, atsi-

liepimu į kiekvieną dirigentės mostą ir ryškiu dėmesiu. Kaip kritikas sako,
jos dirigavimas yra nepaprastai plastiškas, stačiai – subtilus šokis. Galė-
jai ryškiai matyti, kad orkestrui dirigentė ir orkestras dirigentei patinka ir
jų bendradarbiavimas buvo stebinančiai gražus.

Klausytojai atsidėkojo, atsistoję plojo gal penketą minučių ar ilgiau ir
po kelių išėjimų nusilenkti ir padėkoti atskiriems instrumentininkams ar jų
grupei dirigentė mostelėjo orkestrui sugroti labai simpatišką styginį kūri-
nį ,,bisui” – Juozo Naujalio ,,Svajonę”. Po P. Čaikovskio ketvirtosios sim-
fonijos, jo ,,kovos su likimo audra”, kuri sudrebino salę, tai buvo nepaprasta,
subtili ir maloni koncerto pabaiga. Publikai nesiliaujant ploti, Mirga paėmė
pirmąjį smuikininką už rankos ir abu, dar kartą nusilenkę, kartu nuėjo nuo
scenos. Būtume ploję ilgiau.

Lietuvaitė Mirga Gražinytė-Tyla buvo pirmoji moteris, kuri Metropoli-
tan operos orkestrui dirigavo Carnegie Hall. Kitų metų balandžio mėnesį
Gražinytė-Tyla diriguos ne tik New Yorko filharmonijos, bet ir Washington
National Symphony orkestrui.

Arvydas Barzdukas

Kritikų ir klausytojų atsiliepimai – 5 psl.

Mirga Gražinytė-Tyla dirigavo Carnegie Hall

valstybės 
apdovanojimas

Į Vilnių sugrįžusiam  S. Bak –

Dirigentės pasveikinti atvyko LR gen. kon-
sulas New Yorke Julius Pranevičius. 

Rasos Miliūtės nuotr.

Dail. Samuel Bak pagerbtas Prezidentūroje.
Dainiaus Labučio nuotr.



tynų, o lietuvių kalba, ir labai gerai žino, kad ro-
žančius yra ne karoliai, o maldų, skirtų Švč. Mergelei
Marijai vėrinys, ir, beje, teisingiau būtų jį vadinti ro-
žiniu, o ne taip senoviškai kaip tu, mama, vadini…
Nuostabi ir kitokia nei anuomet šventė dar ir todėl,
kad po Mišių nereikia paskubomis ir apsidairant eiti
iki atokiau nuo bažnyčios pastatyto tėvų automobi-
lio (jei bloga akis bažnyčioje pamatys, jie gali netekti
darbo, šnibždėjo tada močiutė). Šiandien ramiai su
visu būriu išeiname tęsti šeimos šventės lauko ka-
vinėje, sulaukdami aplinkinių šypsenų ir sveikini-
mų. Nuostabi šventė, nes tęsia Krikštu pažymėtą švie-
sos kelią. Tada dar šito nežinojau, dar nežinojau dau-
gelio dalykų apie tikėjimą, Bažnyčią, nes močiutei mi-
rus baigėsi ir lopšinė  ,,Tėve, mūsų… Sveika, Mari-
ja” prieš miegą; be to, anuomet už tų grotelių baž-
nyčioje buvo šiek tiek nejauku, net baisoka, žmonės
nesišypsojo, tik kunigas paglostė galvą ir davė juo-
dai baltą paveikslėlį – turiu jį iki šiol. Išsaugotas mo-
čiutės rūpesčiu, kaip ir rožančius.

Ačiū Dievui ir drąsiems Lietuvos žmonėms,
kad man tylos ir nežinojimo pauzė truko tik 20

metų… Pradėjome iš naujo mokytis gy-
venimo ir tikėjimo, o daugelio mūsų pir-
maisiais tikybos mokytojais tapo mūsų
vaikai, kuriuos norėjome ,,sutvarky-
ti”, vesdami prie Pirmosios Komunijos.
Taip, kaip kažkada močiutės ,,sutvarkė”
mus. Ir gerai padarė. Todėl, kad jų dėka
galėjome jaustis drąsiau bažnyčioje pir-
maisiais laisvės metais ir nuolankiau
šiandien priimame vaikams skiepija-
mas tikėjimo tiesas per privalomas pa-

mokas bažnyčioje, švelniai paburbuliuodami dėl
gaištamo laiko (kodėl neužtenka išmokyti poterių,
kaip mūsų laikais ???). Ir gerai, kad moko ne tik po-
terių, bet ir Biblijos pažinimo. Tikiu, kad Pirmosios
Komunijos šventė išliks vaikų atmintyje ne tik kaip
gražios suknelės, šventinių pietų, fotosesijos diena,
bet paliks gilesnį  įspaudą. Tikiu, kad išmok tos pa-
mokos apie Bažnyčią, Šventojo Rašto žmonių vardai
ir svarbūs įvykiai iškils kasdienio gyvenimo situa-
cijose, reikalaujančiose ne tik proto, bet ir širdies
sprendimų, ne tik teisingumo, bet ir gailestingumo.
Ir kai pasaulis pasidarys vieną dieną atšiaurus ir ne-
draugiškas, tikiu, jie prisimins pasakojimą apie pa-
klydėlę avį, kurios Jėzus ėjo ieškoti, palikęs kitas 99-
ias ir būtinai ją suras; kad pamatę varguolį ar ligo-
nį, jiems prieš akis iškils gailestingojo samariečio pa-
veikslas, o  kai kals save ar kitą prie kryžiaus dėl pa-
darytų gyvenime klaidų, gal prisimins vargšę nusi-
dėjėlę, kurios Jėzus neleido užmėtyti akmenimis ir
sūnų palaidūną, kurio tėvas laukia visada? Ir supras,
kad Pirmosios Komunijos šventė nesibaigia tą įsi-
mintiną gegužės sekmadienį. 
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Gegužės sekmadienis vienoje se-
niausių Vilniaus bažnyčių. Dvi
mergaitės už altoriaus grotelių,

ant klauptų, sudėjusios rankas maldai,
senukas kunigas iškilmingai ir visiš-
kai nesuprantama kalba taria kažin
kokius, turbūt labai svarbius žodžius,
nes visi žmonės staiga atsistoja. Tą pa-
slaptingą nuotaiką pagaliau įžemina
atpažįstamas tekstas:  ,,Tėve mūsų, ku-
ris esi danguje….”. Maldos žodžius
kartu su visais tarti lengva, girdėdavau juos kas va-
karą, prieš miegą, kaip kokia lopšinė ji mane už-
liūliuodavo, ypač jei močiutė nuspręsdavo melstis il-
guoju būdu, t.y., pridėdama dar ,,Sveika, Marija” ir
tarp pirštų sukdama medinius karoliukus.  Kai iš-
eidavo dieną kur nors, išsitraukdavau juos iš dėžu-
tės ir pasipuošdavau, užsidėjusi ant kaklo. Jei pa-
matydavo – bardavo: ,,Jau nieko nėra švento, čia juk
rožančius!”. Keista atrodė, kad karoliai vadinami ro-
žančiumi, o jei jau šventi ir tokie svarbūs, tai ko jų
neužsideda per šventes, pavyzdžiui gimtadienį? 

Anuomet nesukau sau per daug galvos ir neka-
mantinėjau močiutės, tačiau vėl patyriau panašų
jausmą iš praeities šiandien, toje pačioje bažnyčio-
je, gegužės sekmadienį, kai  akimis palydėjau mažų
,,nuotakų” procesiją: ilgos ir puošnios baltos su-
knelės, vainikėliai ant galvos,  rankose baltos žva-
kės… Pirmosios Komunijos šventė, tik bažnyčioje ne-
bėra grotelių, ir mergaitės ne dvi, kaip tąkart, o 22.
Bažnyčioje šviesu ne tik nuo baltų apdarų, gėlių,
įžiebtų šviestuvų, bet ir dėl žinojimo, kad tai tavo vai-
ko (o ir tavo paties) šventė, ir kad jis puikiai supranta
kunigo tariamus žodžius, nes Mišios vyksta ne lo-

Šiandien ir 
prieš 40 metų
JŪRATĖ KUODYTĖ

LIETUVIAI KEIČIASI?

Įdomioje Gedimino Kulikausko
knygos „Lietuvio kodas. Įpročiai ir
būdas senovės lietuvio prieš 100 metų”
apžvalgoje („Lietuviai lėtai, bet kei-
čiasi”, „Draugas”, 2018.04.26), Vitalius
Zaikauskas, kalbėdamas apie „seno-
vės” lietuvių mitybą, pastebi, kad „jie
taukų prie blynų nepagailėdavo tikrai”
ir kad dėl to „dabartiniai mitybos spe-
cialistai rautųsi plaukus”. 

Lietuviai ir taukai – tai Siamo
dvyniai, o  „žiaumoti” juodos duonos
riekę su storu taukų sluoksniu (kartais
su pakepintais svogūnais) yra tekę ne
tik man, bet ir visiems Lietuvoje au-
gusiems vaikams. Tai buvo lietuviška
amerikietiško „peanut butter and jel-
ly” kasdienio skanėsto versija. Kiek-
vienos šeimininkės kamaroje stovėjo
puodynė su lydytais taukais. Dėl to
plaukų rautis tikrai neverta. Tokios mi-
tybos reikalavo sunkūs žemdirbystės
darbai: kalorijų, kalorijų ir dar kalo-
rijų. O jų geriausias šaltinis buvo tau-
kai ir kiti riebalai. Kiaulės buvo augi-
namos kuo riebesnės – nugaros lašiniai
turėjo būti bent delno storumo... 

Tokios riebios mitybos reikalavo ir
atšiaurios krašto žiemos. Taukai buvo
tas išlikimo laidas, kuris yra gana
stiprus net ir dabar. Štai keletas pa-
vyzdžių. Nuvažiuoja moteris į Drus-
kininkus „sveikatos taisyti”. Daktaras
nustato griežtą dietą, o pacientė slap-

čia nusiperka gardžių rūkytų lašinukų,
juodos duonos, raugintą agurką ir savo
kambary juos pasigardžiuodama „žiau-
moja”. 

Žmogus vyksta į dideles iškilmes
Romoje, o jo lagamine puspaltė lašinių.
Ir patogu, ir gardu, ir alkį malšina. La-
bai abejotina, ar, rizikuodamos savo gy-
vybėmis, partizanų ryšininkės nešė
jiems, šąlantiems žeminėse, gležnų sa-
lotų krepšį. 

O kaip su Sibiro tremtiniais? Ar-
timieji jiems siųsdavo taukuose keptą
duoną, kibirą taukų ir... svogūnų. Ba-
daujantiems tai buvo palaima iš dan-
gaus. Norvegai  lašinių paltį kepa kros-
nyje. Sakoma, kad kiekvienas daniškų
kepinių receptas prasideda su „paimk
svarą sviesto”. O eskimai tiesiog mau-
dosi taukuose. Kai Lietuva pradėjo
eksportuoti bekoną (bacon) į Angliją,
anglams jis nelabai patiko – per daug
riebalų, per maža raumenų. Įdomu ir
tai, kad tokia riebi mityba lietuvių
nenutukino. Kad lietuviai, nors ir lėtai,
keičiasi, tai tiesa, bet ar jie keičiasi į ge-
rąją pusę – tai klausimas, į kurį tiks-
laus atsakymo dar nėra.

Nuoširdžiai,

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso

Liepojoje – atminimo lenta signatarams
Pirmadienį, gegužės 28 dieną, Liepojoje vyks Lietuvos Ne-

priklausomybės Akto signatarų atminimo lentos atiden-

gimo renginys. 

Granitinę atminimo lentą Lietuvos ambasados Rygoje iniciatyva, pa-
rėmus Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, sukūrė skulptorius Ma-
rijonas Šlektavičius. Lenta skirta Stanislovo Narutavičiaus (1862–

1932), Aleksandro Stulginskio (1885–1969) ir Jono Smilgevičiaus (1870–
1942), kurie įvairiais laikotarpiais mokėsi tuometinėje Liepojos gimna-
zijoje, atminimui įamžinti. 

Šiuo metu buvusiame gimnazijos pastate veikia Liepojos universi-
teto Gamtos ir inžinerijos mokslų fakultetas.

Sveikinimo žodžius tars Liepojos universiteto rektorė prof. Dace Mar-
kus, Lietuvos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Latvija grupės pirmininkas
Kęstutis Masiulis, Latvijos Saeimos tarpparlamentinių ryšių
su Lietuva grupės pirmininkas Romualds Ražukas,
Lietuvos ambasadorius Latvijoje Artūras
Žu rauskas. 

Vėliau Liepojos univer-
siteto Aktų salėje dai-
nuos Šiaulių berniukų ir
jaunuolių choras „Dagilė-
lis”.

Šiuo renginiu Lietuvos
ambasada Rygoje tęsia Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečio šventinį minėjimą Latvi-
joje. 

ELTA



JAV Socialinės apsaugos administracija
(Social Security Administration – SSA) ne-
begalintiems dirbti darbuotojams, kurie So-
cialiniam draudimui mokėjo dalį savo pa-
jamų, moka invalidumo pašalpas. Kita gi-
mininga SSA programa padeda beturčiams
invalidams ir kvalifikuotiems vaikams su ne-
galia. Įstatymuose numatyta tvarka šia pa-
rama naudojasi milijonai asmenų.  

Nežinau, ar tiktų liaudies patarlė, kad nėra namų
be dūmų, bet ir šiose programose, kaip ir kai ku-
riose kitose, atsiranda sukčių ir apsimetėlių.

Juos bando išaiškinti specialiai tam veikianti „Coo-
perative Disability Investigations” grupė, kuri kas
pusmetį siunčia pranešimą JAV  Kongresui. Pasta-
rajame pranešime rodoma, kad per tą laiką buvo per-
žiūrėtos 1 944 bylos, įtarus sukčiavimą ar apsimeti-
mą. 1 679 invalidumo prašymai buvo atmesti, tuo SSA
sutaupant šimtus milijonų dolerių. Daugiau statis-
tikos neteiksiu, tik aprašysiu keletą konkrečių bylų,
kurios buvo viešai paskelbtos.

St. Louis mieste buvo tirtas 44 metų vyras, pa-
teikęs prašymą invalidumui dėl matymo sunkumų
ir galvos skausmų. Medicininiai patikrinimai jokių
problemų nerodė. Tas vyras sakė, kad gyvena vienas.
Jis teigė negalintis dirbti, nes negali naktį vairuo-
ti, negali sukaupti dėmesio ir apskaičiuoti nuotolių.
Jis taip pat turėjęs sunkumų su apsirengimu, nes ne-
galėjęs atskirti spalvų. Jis teigė sugebantis iš namų
išeiti vienas ir vairuoti, bet tik dienos metu. Betar-
piškai sekant to žmogaus kasdienį gyvenimą buvo pa-
stebėta, kad jis gali lengvai vaikščioti, apsipirkti ir
sumokėti už pirkinius. Buvo nustatyta, kad jis vai-
ruoja automobilį ir gali jį pastatyti be jokių sunku-
mų. Jis buvo pastebėtas žiūrintis į savo rankinį te-
lefoną. Per apklausą SSA raštinėje jis sakė, kad drau-

gas jį čia atvežęs, nes jis negalįs vairuoti nei dieną,
nei naktį. Tuo tarpu tyrėjai matė, kad jis atvažiavo
vienas ir pasistatė savo automobilį nustatytoje aikš-
telėje. Jo prašymas buvo atmestas, o SSA sutaupė 47
814 dol.

Atlantos gyventojas užpildė prašymą invalidu-
mui dėl fizinių ir protinių sunkumų, įskaitant  nu-
garos sužalojimą, aukštą kraujo spaudimą, nutuki-
mą, galvos svaigimą, sunkumą kvėpuoti ir depresi-
ją. Perdavus šią įtartiną bylą tyrėjams paaiškėjo, kad
fizinės terapijos dokumentuose šis pilietis sakėsi dir-
bantis septynias dienas per savaitę meškeriojimo
reikmenų parduotuvėje, bet vėliau prieš teisėją jis
visa tai paneigė, teigdamas, kad ten nedirba daugiau
kaip 16 metų. Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių!
Toliau tiriant išaiškėjo, kad to žmogaus pateiktas gy-
venamasis adresas yra tas pats, kaip tos parduotuvės.
O parduotuvės savininkė yra jo motina. Kai tyrėjas
ten prisistatė, jis rado minėtą žmogų, sėdintį už pre-
kystalio. Paklaustas, ką jis čia veikia, atsakęs, kad pa-
deda savo motinai, kuri yra šios prekybos savinin-
kė. Tačiau per dvi su pusę valandos, kai tyrėjas ten
lankėsi, tariamasis invalidas normaliai vaikščiojo,
aptarnavo klientus ir priėmė pinigus. Tuo metu buvo
atvežta kibirai žuvelių, kurias tas vyras pernešė į nu-
statytą vietą pašiūrėje. Jo invalidumo prašymas
buvo atmestas, ir taip SSA sutaupė 40 484 dol.

Columbia mieste buvo tirtas 48 metų vyriškis,

nuo 2004 m. gaunantis invalidumo pa-
ramą dėl depresijos. Jis skundėsi nesu-
gebėjimu sugyventi su kitais. Tiriant ap-
linkybes pastebėta, kad asmuo dirbo
mechaniku, buvo labai mandagus. Ty-
rėjai matė jį be jokio sunkumo kalbant
su kitais klientais. Liudininkai jį aptarė
kaip puikų žmogų – mandagų, patikimą
ir gerą darbininką. Jis ten dirba nuo 2006
ar 2007 m. apie aštuonias valandas kas-

dien. Nuspręsta paramą nutraukti, tuo SSA sutau-
pant 134 448 dol.

Salt Lake City tyrėjai susidomėjo 35 metų vyru,
marinu, kenčiančiu nuo įvairių sužeidimų. Irake jis
esą tarnavęs trejus su puse metų. Jis sakėsi buvęs per-
durtas peiliu į nugarą, sužeistas sprogstamosios gra-
natos, išgyvenantis trauminę įtampą ir kaltės jaus-
mą, kad liko gyvas. Detaliau patyrinėjus suprasta,
kad jis niekada neturėjo jokių  sužalojimų, niekada
nedalyvavo jokiame kariniame susirėmime. Net jo-
kioje kariuomenėje jis niekada netarnavo. Teismas
jam priteisė dvejų metų sąlyginę bausmę su papil-
domu 100 valandų trukmės darbu Utah veteranų na-
muose. Jo prašymas invalidumo paramai buvo at-
mestas, tuo SSA sutaupant 74 364 dol.

,,Cooperative Disability Investigations” (CDI) lei-
dinyje rašoma, kad nuo CDI įsteigimo prieš dvidešimt
metų iki praėjusių metų gruodžio pabaigos visos CDI
pastangos SSA sutaupė 53.8 milijardus dolerių. Įdo-
mu, kad dalis įtarimų dėl sukčiavimo ir apsimetimo
ateina iš invalidumą nustatančių darbuotojų. Dalis
apskundimų ateina iš giminių bei kaimynų.  Kitus
išaiškina kompiuteriai, kai koks paramą gaunantis
invalidas gauna darbą ir jame sėkmingai kurį laiką
darbuojasi.  Ir  turimame  darbe, ir invalidumo pa-
ramos  programose  naudojamas  tas  pats  sociali-
nio draudimo numeris, kuris atkreipia tyrėjų dėme-
sį. 

32018 GEGUŽėS 24, KETVIRTADIENISDRAUGAS

Sukčiai ir apsimetėliai 
tarp invalidų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atkelta iš 1 psl.

Šalies vadovė atkreipė dėmesį, kad S.
Bak ir kitus Vilniaus geto kalinius gelbėję
žmonės, paskelbti Pasaulio teisuoliais, gelbėjo
ir amžinąsias žmogiškumo vertybes. Tai jų
drąsa ir pasiaukojimas leidžia mums di-
džiuotis pažintimi su išskirtiniu menininku
ir jo kūryba, kviečiančia į akistatą su skau-
džiais istorijos puslapiais.

Praėjusiais metais Vilniuje atidarytas S.
Bak tapybos muziejus. Jame vienas įspūdin-
giausių eksponatų – knyga, kurioje devyn-
metis berniukas, būsimasis dailininkas, pie-
šė geto akimirkas. Apie savo gyvenimą Vil-
niuje ir išsigelbėjimo istoriją jis parašė jau-
dinančią prisiminimų knygą „Nutapyta žo-
džiais”.

Weston, Massachusetts valstijoje gyve-
nantis S. Bak Tolerancijos muziejuje susitiko
su vilniečiais ir papasakojo apie Vilniuje pra-
sidėjusį kūrybinį kelią. Garsus dailininkas
Lietuvoje taip pat susitiko su Seimo pirmi-
ninku Viktoru Pranckiečiu, kultūros minist-

re Liana Ruokyte-Jonsson, Vilniaus meru
Remigijumi Šimašiumi, Vilniaus universite-
to rektoriumi Artūru Žukausku, Lietuvos
pašto direktore Asta Sungailiene. 

S. Bak yra vienas iš 100 lietuvių kilmės as-
menų, tapsiančių proginių pašto ženklų seri-
jos „Globali Lietuva” veidais.

S. Bak gimė Vilniuje 1933 m. rugpjūčio 12
d. Būdamas 9-erių su tėvais pateko į Vilniaus
getą, kur buvo surengta pirmoji jo piešinių pa-
roda. Nuo 1945 m. S. Bak gyveno perkeltųjų as-
menų stovykloje Vokietijoje, kur irgi tapė. 1948
m. emigravo į Izraelį, vėliau gyveno Prancū-
zijoje, Italijoje, Šveicarijoje. Nuo 1993 m. dai-
lininkas įsikūrė JAV. S. Bak yra pelnęs Mas-
sachusetts College of  Art and Design vaiz-
duojamosios dailės garbės daktaro laipsnį. 

Nuo 1959 m. dailininkas rengė persona-
lines parodas įvairių pasaulio miestų galeri-
jose ir muziejuose – Romoje, Londone, Pary-
žiuje, Montrealyje, Jeruzalėje. Pirmoji daili-
ninko paroda Vilniuje buvo surengta 2001
metais. 

ELTA

Į Vilnių sugrįžusiam  S. Bak – valstybės apdovanojimas

Susitikimo su vilniečiais Tolerancijos centre akimirkos. Mariaus Morkevičiaus nuotraukos

Prezidentė Dalia Grybauskaitė prisega S. Bak ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai”
Riterio kryžių. D. Labučio nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

DONATA KOVERIENĖ

Saulėtoje Floridoje, ant Meksikos įlankos kranto ry-
mojančiame St. Petersburge, Lietuvių klubas ir klu-
bo šokių grupė ,,Ritmas” apylinkės lietuvius ir svečius
gegužės 6 d. pakvietė į  neįprastą Motinos dienos
šventę. Jai ruoštis buvo pradėta iš anksto, kai klubo
pirmininkės Dalės Gotceitas pakviesti koncertuoti „Rit-
mo” šokėjai pasiūlė šventei daugiau nei šokius.  

Rita Sekmakas-Bezdicek – viena iš renginio organizatorių.

Salės puošėjai ir šokėjai – Akvis ir Neringa. 

Grupės „Ritmas” šokėjai:  Neringa, Aidas, Rasa, Alvydas, Birutė, Akvis, Donata, Peter, Jolanta, Vida, Svajūnas ir Gintas.

Motinos diena –
paskendo istorinės 
mados apsuptyje

• kokie užmojai užsuko swingo penkiasdešim-
tuosius;

• hipiai atsipūtė hipių madoje;
• rock n roll mada ,,pasunkėjo” aštuoniasde-

šimtaisiais;
• ir vėl šokinėjo hip hop devyniasdešimtaisiais.
Lietuvių klubo prizai, kuriuos įsteigė  Jolanta

Nikolov, kaitino dalyvių konkurencines aistras ir
gausino norinčiųjų dalyvauti renginyje gretas. 

Organizatorės pasirūpino  scenos dizainu, su-
kūrė įdomią scenografiją. Rasos antikvariniai bal-
dai suteikė iškilmingumo, kartu su Neringa buvo
įrengtas žavus foto kampelis; Ritos, Sandros bei Ire-
nos Adickas kūrybiškos gėlės praskaidrino nuotai-
ką šventės dieną.

Sveikinimu ir jautriu eilėraščiu mamai šventę
pradėjo programos vedėja Rūta Petraitis. „Ritmo” šo-
kėjai pradėjo pasirodymą atitinkamu šokiu: Jolan-
ta ir Peter Nikolov smagiu čarlstono žingsniu; Vida
sutiko kareivėlį Gintą Valaitį, grįžusį iš karo; Rasa
Kay supo kūdikėlį, svinguodama su Svajūnu Gruce;

hipiai Neringa Baltušienė ir
Aidas Nasevičius sukosi AB -
BA dainos ritmu; Donatos
plau kai plevėsavo Def  Lep-
pard dainos ritmu,  Akvis Ko-
vera akompanuojant gitara;
Birutė Blotnys ir Alvydas Va-
ranauskas devyniasdešimtuo-
sius išlydėjo su linksmąja „Ma-
carena”.

Po „Ritmo” pasirodymo
ant podiumo buvo pakviesti
visi modeliai, klubo nariai ir
svečiai. Rita už scenos rikiavo
dalyvius ir reguliavo eigą,
programos vedėja Rūta išsa-
miai ir linksmai pasakojo apie
kiekvieno laikotarpio mados
ypatybes, kostiumų istoriją ir
kvietė modelius pozuoti prieš
vertinimo komisiją, kuriai pir-
mininkavo Aldona Čėsnaitė.
Nariai: Aurelijus Baltušis VP,
Simona Šiušienė, Jadvyda
Giedraitis, Nomeda Baronas,
Elytė Jasaitienė ir  Kristina
Kovalienė.

Vertinimo komisijos dė-
mesio  siekė ir dėl apdovano-
jimų kovojo daug žavingų mo-
delių: Vytautė, Eglė, Eglė su
dukra Gabija, smagios sese-
rys Vita ir Gražina, Eligija su

Aidenuku ir Ričardu, Michelle su Elias ir Laimiu,
Zita, Diana, Agnė su dukromis Tija ir Greta, Gied-
ra, Balsam ir Laurene ir gausybė kitų. Sunku buvo
išskirti geriausius. O kol komisija vertino ir ginči-

Rasos Kay pateikta mintis įvairių epochų ma-
das įkūnyti kiekvieno laikotarpio muzikos
skambesyje ir šokio judesyje  įžiebė tarp šo-

kėjų kūrybos kibirkštį. Kibirkštis įsiliepsnojo –
minčių daugėjo. Donata Koverienė moters ir motinos
būties realijas susiejo su įvairių laikotarpių ekono-
minių bei politinių aplinkybių verpetais ir šių iš-
šūkių atspindžiu kiekvieno laikmečio madoje. Ji pa-
kvietė prisijungti kitus klubo narius, o žiūrovus –
tapti dalyviais. Norinčiųjų atsirado daug, tad ben-
dromis „Ritmo” šokėjų ir klubo narių pajėgomis buvo
imtasi kurti madas. 

Kelias savaites organizatorės – ,,dizainerės”
kantriai kirpo, dėliojo, siuvo. Rasa Kay, Neringa Bal-
tušienė, Rita Sekmakas-Bezdicek, Sandra Skvirlys
atvėrė bedugnes madų lobių skrynias: klubo ka-
byklos linko nuo įvairiausių skrybėlaičių, piršti-
naičių, kailinaičių. Rūbinėje mirgėjo spalvingos
skarelės, plunksnelės, žibėjo deimantais papuoštos
suknelės. 

Klubo nariai buvo pakviesti demonstruoti šias
grožybes arba pasipuošti savo sukurtais kokio nors
laikotarpio rūbais. 

Buvo pristatyti:  
• linksmieji dvidešimtieji prasidėjo moterims iš-

sikovojus balsavimo teisę, pasirinkimo laisvė atsi-
spindėjo čarlstono laikų madoje, trumpėjo ir sijonai; 

• taupieji keturiasdešimtieji: pokario metai į mo-
ters ir motinos gyvenimą atnešė rūpesčio ir susi-
kaupimo; 

fa, Zina ir Michelle su šeima. 
Renginio svečiai, mamos ir vaikai ilgai fotog-

rafavosi ant scenos ir foto kampelyje, mėgavosi
Sandros paruoštais šokoladinio fontano gardumynais
bei miela draugija, žarstė komplimentus organiza-
torėms ir prašė, kad šis renginys taptų tradiciniu. 

Donata Koverienė – šokių grupės „Ritmas” va-
dovė.

josi, „Ritmo” grupė sušoko griežtą tango, romantiš-
kąją rumbą bei aistringą „ča ča”. „Ritmas” pasvei-
kino mamas, padėkojo smagiems svečiams, daly-
viams, kantriajai komisijai ir šauniajai programos
vedėjai Rūtai bei organizatorėms. 

Šventę vainikavo nugalėtojų paskelbimas. Ko-
misijos pirmininkė Aldona pranešė kiekvienos epo-
chos nugalėtojus, o Aurelijus įteikė spindinčius pri-
zus. Nugalėtojais tapo: Diana, Zita, Agnė, Vytautė, Ste-

Dalyviai. Grupės „Ritmo” archyvo nuotraukos
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GABIJA KARLONAITĖ

Lituanistinės mokyklos „Saulėtas kran-
tas” mokslo metai jau baigėsi, bet įspū-
džiai dar neišblėso. Balandžio 28 d., po
baigiamųjų lietuvių kalbos, istorijos
egzaminų, mokiniai ir mokytojai, pasi-
puošę tautine atributika, per televiziją
stebėjo ledo ritulio čempionato IB di-
viziono kovas, vykusias Kauno „Žalgi-
rio” arenoje. Po įtemptų kovų šventė-
me ir pergalę, kadangi Lietuva, nepa-
tyrusi nė vieno pralaimėjimo, laimėjo IB
diviziono auksą. 

„Saulėto kranto” mokinius su
ledo ritulio sportu yra supa-
žindinęs rinktinės žaidėjas,

olimpinis čempionas Darius Kaspa-
raitis. Sportininkas gyvena Floridoje
ir šiais mokslo metais, vasario mėne-
sį, pirmą kartą apsilankė  „Saulėto
kranto” lituanistinėje mokykloje. Tuo-
met jis pasakojo, kad Floridoje keletą
kartų per savaitę treniruojasi Pom-
pano Beach su taip pat Floridoje gy-
venančiu Lietuvos ledo ritulio rinkti-
nės kapitonu Dainiumi Zubrumi.  D.
Kasparaitis susitikimo su mokiniais
metu sakė, kad nekantriai laukia ar-
tėjančio čempionato Lietuvoje. Apie šį

susitikimą „Draugas” rašė šių metų
vasario 22 d. numeryje, puslapyje „Ry-
tys”.

„Ruošiamės žaisti Lietuvoje. Jau
nusipirkau bilietus į Lietuvą balandžio
14 d. žaisti su Lietuvos ledo ritulio
rinktine Kaune vyksiančiame Pasau-
lio čempionate”, – tuomet kalbėjo spor-
tininkas. Nors artėjančių varžybų 45-
erių metų sportininkas laukė ir džiau-
gėsi išpildęs svajonę atstovauti Lietu-
vai, bet teigia, kad tai bus vienos iš pa-
skutiniųjų varžybų: „Šiais metais žai-
siu už Lietuvą, ir tada jau tikrai karjerą
baigsiu.”

Čempionato įkarščio Lietuvo-
je metu D. Kasparaitis „15min.lt” sakė,
kad jo niekas nebeįkalbės kitais metais
bandyti laimę IA divizione: „Tai mano
paskutinės rungtynės. Tai jaunų žai-
dėjų žaidimas, o aš tiesiog norėjau su-
žaisti vieną turnyrą už savo šalį. Turiu
sutelkti dėmesį į savo karjerą nekil-
nojamame versle ir auginti šešis vai-
kus. Tai dariau 9 metų ir noriu tai to-
liau daryti. Nepasiilgsti to streso, kai
nežinai, kiek ir kaip žaisi. Man patin-
ka žaisti Miami. Ten aš esu geriausias
žaidėjas.”

Gabija Karlonaitė – lituanistinės
mokyklos „Saulėtas krantas” prakti-
kantė.

Floridos mokiniai – ledo ritulio sirgaliai

Atkelta iš 1 psl.

Kritikų ir klausytojų atsiliepimai

Šeštadienį, gegužės 19 d. ,,New York Classical Re-
view” tinklalapis išspausdino kritiko George Grel-
la labai palankią dirigentės Mirgos Gražinytės-Tylos
diriguojamo koncerto recenziją ,,Gražinytės-Tylos
nuostabus pasirodymas su MET orkestru”. Koncer-
to pirmoje dalyje orkestras
atliko kompozitoriaus Clau-
de Debussy veikalą ,,Prélude
a l’apres-midi d’un faune”
(Fauno popietė) ir kompozi-
toriaus Modest Mussorgsky
veikalą ,,Mirties dainos ir
šokiai” su soliste Anita Rach-
velishvili. Antroje dalyje or-
kestras grojo Čaikovskio ket-
virtąją simfoniją. Anot re-
cenzento Grella, orkestras grojo su jaudinančia
energija. O dirigentė Gražinytė-Tyla stebino savo su-
gebėjimu orkestrą valdyti. Jos lazdelės mostai aiškūs
ir tikslūs, kada ritmo išlaikymas to reikalavo. O mu-
zikos frazes ji formavo baletiniais judesiais. Recen-
zentas rašo – atrodė, lyg ji grotų nematomu instru-
mentu, kartu šokdama ir diriguodama. Recenzentas
ypač išgyrė Čaikovskio ketvirtosios simfonijos atli-

Po baigiamųjų lietuvių kalbos ir istorijos egzaminų  „Saulėtas krantas” mokiniai ir mokytojai
stebi ledo ritulio rungtynes.  Lituanistinės mokyklos „Saulėtas krantas” archyvo nuotraukos

Ledo ritulio kovos prikaustė vaikų dėmesį.

Mirga Gražinytė-Tyla Carnegie Hall
kimą. Jis rašo, kad tai buvo aukšto lygio menas.  Gra-
žinytės-Tylos vedamas orkestras sugebėjo atskleis-
ti muzikoje pavaizduotas priešingybes – vienur gir-
dėjosi sielvartas ir maištavimas, kitur poilsis ir ra-
mumas.  

Gegužės 20 d. laikraštis ,,New York Times” iš-
spausdino kritiko Hiroyuki Ito recenziją.  Kritikas
koncerto programos atlikime rado trūkumų, bet di-
rigentės Mirgos Gražinytės-Tylos pasirodymą jis pa-

vadino gryno vėjelio pūs-
telėjimu (a breath of  fresh
air). Anot recenzento, di-
rigentės rankų mostai pla-
čiomis arkomis supo erd-
vę. Stovėdama prieš or-
kestrą ji kartais svyruo-
dama net pakildavo ant
kojų pirštų. Recenzentas
išgyrė ,,bisui” atliktą vei-
kalą – Juozo Naujalio

,,Svajonę”. Tai buvo ramus, labai gražiai sukompo-
nuotas stygų grojamas kūrinys, kuriuo dirigentė ir
orkestras mintinai baigė koncertą.      

,,New York Times” išspausdino ir vieno klau-
sytojo laišką, kuriame jis nesutinka su recenzento
kritika. Jo nuomone, net žymus dirigentas Kousse-
vitzky būtų buvęs patenkintas, išgirdęs tokį nuostabų
Čaikovskio ketvirtosios simfonijos atlikimą. Klau-

sytojas išgyrė ir kitų programos da-
lių atlikimą ir pastebėjo, kad diri-
gentės laukia sėkminga ateitis. 

Pabaigai – dar vienos lietu-
vaitės, Rasos Miliūtės įrašas jos
,,Facebook” puslapyje: ,,Moters iš
mažos šalies batutai vakar pasau-
lio sostinėje pakluso MET Or-
chestra. Nepakartojama dirigentė
Mirga Gražinytė-Tyla Carnegie
Hall netikėtai padovanojo vieną
gražiausių lietuviškos klasikos kū-
rinių – J. Naujalio ‘Svajonę’. Jaus-
mas neapsakomas klausantis bū-
tent čia… Nuostabus sveikinimas
Lietuvai ir žinia apie ją pasauliui!
Maža šalis, didelis talentas.”

Atsiliepimus parinko ir išvertė
Rimas Černius   

Dalia Michnevičiūtė, Lietuvos kultūros atašė
New Yorke: „Mirga yra mūsų visų svajonė, anot
Jono Meko, ‘geriausia, kas mums galėjo nutik-
ti’. Ji diriguoja lyg paukštis, užburia ir nepalei-
džia. Tiksli, kartais aštri ir visada gracinga ir be
galo laisva savo mostais kaip paukštis, sklen-
džiantis danguje.” Tarp dirigentės talento gerbėjų – ir konsulas Julius Pra-

nevičius…

…ir žymus kino menininkas Jonas Mekas. 
R. Miliūtės nuotraukos

Į Mirgos Gražinytės-Tylos koncertą atvyko ir nemažai lietuvių.
,,Facebook” nuotr.
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JOVITA BELIAK-
ANTANAVIČIENĖ

Mados pasaulis yra sudėtingas skir-
tingų kultūrų darinys, diktuojantis
mados taisykles pasauliui. Vieni pa-
klūsta ir seka mados naujienas, norė-
dami būti nuolatos madingi ir judėti su
kitais pirmyn, kiti susikuria savo as-
meninį stilių ir nekreipia dėmesio į
aplinkinį pasaulį. Tačiau jeigu tu esi ma-
dos versle, tau yra būtina sekti ir do-
mėtis kiekviena naujove, perprasti
skirtingų kultūrų vartotojų poreikius ir
skonį. O svarbiausia – turėti išskirti-
numą. 

Ne vieną dešimtį metų New Yor-
ko mados pasaulyje skaičiuo-
janti yra ir mūsų pašnekovė

lietuvė Ina Bartkus. New Yorke ją ga-
lima išvysti ją kaip pranešėją tarp-
tautinėse mados parodose, besidali-
nančią patarimais, kaip apsaugoti
savo prekės ženklą JAV, susipažinti su

New Yorko mados pasaulis klausosi lietuvės patarimų

Mados pasaulyje pažįstamas veidas – lietuvė Ina Bartkus.

pelis New Yorke vis dėlto yra „Grand
Central” traukinių stotis. „Ačiū Jackie
O. už jos išsaugojimą. Labai didinga,
ori, nuolat kintanti erdvė. Joje pajun-
ti laiko ir erdvės ribas”, – traukinių sto-
tį apibūdina pašnekovė. Nors dau-
giausiai laiko Ina praleido dirbdama
didmiestyje, pašnekovei pasitaikė pro-
ga susipažinti ir dažniau nuvykti į
kaimyninę Pennsylvania valstiją, kur
Drexel universitete ji dėstė mados pro-
duktų pažinimą ir plėtojimą. 

„Man visada labai patiko mokyti.
Pradėti dėstyti paskatino itin puikūs
‘internų’ (praktikantų – liet.) atsilie-
pimai. Tiek ‘rag & bone’, tiek ‘Public
School’ viena iš mano darbo veiklų
buvo darbas su ‘internais’. Kai po pus-
mečio jie atsisveikindavo, gaudavau il-
gus ir nuoširdžius padėkos laiškus.
Supratau, kad turiu kuo pasidalinti ir
pabandžiau dėstyti. Tai tikrai buvo
hobi ir intereso mišinys. Finansiškai
aš vos užsidirbau kelionėms į paskai-
tas. Važinėjau iš New Yorko į Phila-
delphiją. Tai dariau 4 semestrus. Dės-
tyti labai patiko, bet susieti save su aka-
demine veikla kol kas nesiryžtu. Gal
dar po kelerių metų sugrįšiu”, – apie
savo pomėgį pasakojo mados konsul-
tantė.  

Mada tampa mažiau reikšminga

Kalbėdama apie madą Ina Bartkus

bone’, tuo metu vieniems iškiliausių
mados namų. Atėjau į 20 žmonių ko-
mandą, kuri buvo prastai suorgani-
zuota. Per 3 mėnesius ją perorganiza-
vau ir sėkmingai kartu darbavomės
daugiau kaip trejus metus. Kai mano
tikslas buvo pasiektas, kompaniją pa-
likau ir porą metų dirbau ‘Public
School’, kur komanda ir produkcijos
apimtys buvo kur kas mažesnės. Ten
jau teko tik pasitikrinti ką išmokau ir,
truputį pakoregavus, pritaikyti esa-
mai situacijai. Metus buvo įdomu, bet
kompanija neaugo ir naujų iššūkių
nebeatsirado. Palikau ir ėmiau kon-
sultuoti porą startuolių”, – apie savo
karjerą pasakojo pašnekovė.

Arbūzas – didžiausias skanėstas 
atvykus į New Yorką

Ina į JAV atkeliavo dar 1991 m., kai
Lietuva šventė savo pirmąsias nepri-
klausomybės atkūrimo metines. Au-
gusi tarybinėje Lietuvoje, pašnekovė
visą laiką jautė tvyrantį negatyvą vi-
suomenėje ir rėmus, ribojančius žmo-
gų, neleidžiančius matyti pasaulį kitaip
ar būti kitokiu. Ina norėjo pabėgti ir pa-
sitaikius progai išskrido į New Yorką. 

„Ar jis buvo toks, kaip įsivaizda-
vau? Tikrai ne! Bet aš daug ką įsivaiz-
duoju toli gražu ne taip, kaip yra. Bet
tuo metu tai nebuvo svarbu. Aš at-
skridau pirmu reisu po pučo iš Mask-
vos, jaučiausi pabėgėlė, pagaliau pasi-
ekusi tvirtos žemės lopinėlį”, – apie iš-
vykimą iš Lietuvos pasakojo Ina Bart-
kus. New Yorke Ina tautiečių buvo šil-
tai priimta. „Pasitiko mane su sūnumi
Gintaras Meškauskas. New Yorkas ju-
dėjo jam įprasta vaga ir į mus nekrei-
pė dėmesio. Buvo labai karšta, 35 laips-
niai. Asta, pas kurią apsistojome, vai-
šino šaltu arbūzu, ir jis man buvo di-
džiausias skanėstas. Atgaiva po trijų
dienų kelionės iš Vilniaus į Maskvą ir
į New Yorką. Jei galima būtų Astą ir
Gintarą sutapatinti su New Yorku, tai
jis buvo tikrai svetingas, padrąsinan-
tis ir suteikiantis vilties”, – apie pir-
mąjį didmiesčio įspūdį pasakojo pa-
šnekovė. 

Dėstyti paskatino 
praktikantų laiškai

Ilgainiui susipažinusi su miestu ir
įsikūrusi pasaulio kultūrų katile, Ina
prisipažįsta, jog mieliausias jai kam-

Kultūrų katile Ina Bartkus laviruoja tarp lietuviškų ir amerikietiškų tradicijų. Nuotrauko-
je kartu su Ray Bartkus.  Inos Bartkus asmeninio archyvo nuotraukos

pagrindinėmis prekių platinimo su-
tarčių nuostatomis, rinkodaros stra-
tegija bei Amerikos mados prioritetų
kultūra. Veikli moteris sukasi moks-
lo įstaigose, nesvetima jai ir garsių na-
mos madų kasdienybė. 

Nuo Alberto Makali mados
namų iki nepriklausomos 

mados konsultantės

Ina Bartkus mados industrijoje at-
sidūrė visai netikėtai: tuo metu ji tiko
būti drabužių siuvimo modeliu Al-
berto Makali mados namuose, vėliau
išaugo į mados namų „Public School
NYC” gamybos vadovę, konsultuo-
jančią produkto vystymo ir produkci-
jos gamybos klausimais. „Atvirai sa-
kant, net pati nežinau, kaip čia taip iš-
ėjo... Turbūt per 19-ka metų galima
daug ko išmokti. Tiesiog nebuvo kito
kelio, reikėjo išgyventi ir bandyti su-
prasti, kas darosi aplinkui. Iš pradžių
viskas buvo nauja, užtruko porą metų
suprasti sistemą. Kai ‘pagauni’ kas da-
rosi, išmoksti suvaldyti procesus, o kai
suvaldai, imi juos tobulinti. 

Po 19 m. Alberto Makali, kurie
buvo mano mados gimnazija, baka-
lauras, magistras ir Phd, nuėjau va-
dovauti produkcijos komandai į ‘rag &

teigia, jog net New Yorko madą sunku
patalpinti į konkrečius rėmus. „Yra
‘Uptown’ mada, ‘Downtown’ mada,
yra pigi mada, greita mada, brangi
mada, ekologinė mada, ‘runway’ mada.
Kiekviena iš jų turi savo ypatumų. Yra
pastebėta, kad ‘millennials’ (karta, gi-
musi 1980–2000 m. – Red.) labiau orien-
tuojasi į mados namus, kurie turi di-
delę socialinių medijų įtaką”, – apie
didmies čio mados dėlionę kalbėjo Ina. 

Pašnekovė pastebi, jog šiandien
mada žmogui neturi tokios didelės
reikšmės kaip anksčiau. „Šiuo metu
daug kas keičiasi ir pačioje mados in-
dustrijoje, parduotuvės bando prisi-
vilioti internetinį pirkėją. Drabužis,
dominavęs šeimos nebūtinų išlaidų
pirmoje vietoje, dabar smuktelėjo į tre-
čią, užleidęs vietą maistui ir kelio-
nėms. Žmonės pirmenybę teikia tei-
giamai patirčiai, ne materialiam daik-
tui, ir tai labai įtakoja madą”, – pasa-
koja Ina Bartkus. 

Tautinio išskirtinumo paieška
kultūrų katile

Ina puikiai kalba lietuviškai ir
draugus kviečia paragauti jos darytų
cepelinų. Paklausta apie tai, kaip iš-
saugoti savo lietuviškumą tokiame
kultūrų puode, pašnekovė prašo pa-
tikslinti „lietuviškumo” sąvoką: „Jei
tai yra kalba, taip ji man liko pati ar-
timiausia ir ja galiu geriausiai save iš-
reikšti. Jei tai yra cepelinai – juos ver-
du bent kelis kartus per metus, bet pa-
prastai prie stalo tenka kalbėti ang-
liškai, nes cepelinus mėgsta visi mūsų
nelietuviai draugai. Jei tai yra noras
matyti Lietuvą išsivysčiusią ir kles-
tinčią Vakarų civilizacijos dalimi – tik-
rai džiaugiuosi visais pasiekimais.” 

Dėl tautiškumo saugojimo Ina
taip pat abejoja, – ką reikėtų saugoti,
nes Lietuva yra gana jauna demokra-
tija, nepriklausomybę galutinai atga-
vusi visai neseniai. „Ar svarbu iš-
saugoti? Vėlgi – ką mes norime išsau-
goti? Esu gimusi ir augusi tarybinėje
Lietuvoje, kuri mane formavo. Tikrai
nemanau, kad mes norime išsaugoti
daugelį šio tarpsnio savybių. Be to, aš
tikiu, kad tik verdant įvairių kultūrų
puode išsiryškina tai, kas yra geriau-
sia kiekvienoje tautoje. Kiekvienas
žmogus, tauta visada turės kažką gera
dalintis su kitais. O jei nėra su kuo da-
lintis, kaip žinoti, kad tas, ką turi, yra
gera ar bloga?” – susimąsto pašneko-
vė. 

Padėkos dienos kalakuto kepimas.
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SKAUT YBĖS KELIAS

Tęsinys. Pradžia – gegužės 17 d. ,,Drauge”

SESĖ RITA RAŠYMIENĖ

Vasario 3 d. vyko jau ketvirtas ,,Krup-
niko ir Kugelio” receptų kovos vakaras.
Čia buvo galima paragauti įvairių ku-
gelių ir įvairių krupnikų, o jeigu turėjai
energijos ir gerą kugelio ar krupniko re-
ceptą, galėjai padaryti savo, siūlyti da-
lyviams ir pažiūrėti, kas surinks dau-
giausia balsų. Visi galėjo balsuoti už
skaniausią kugelį, vyresni – ir už ge-
riausią krupniką. Teisėjų grupė irgi
balsavo už skaniausius ir geriausius ku-
gelius ir krupnikus. Visi surinkti pinigai
teko Rako stovyklos pagerinimui.

Paukštytės vasario mėnesį užsi-
dirbo automobilių modelių konst-
ruotojos (pinewood derby car) spe-

cialybę. Sesė Onutė Gecevičienė ir
Raimondas Saudargas padėjo paukš-
tytėms kalti vinis, pakeisti mašinyčių
padangas. Sesės Alina Davies ir Alina
Dimas prižiūrėjo paukštytes, kol bro-
lis Vytenis Lietuvninkas dirbo su
pjūklu. Sesė Krista Fabrizio ir sesė Ste-
futė D’Agostino padėjo paukštytėms
puošti modeliukus. Buvo padaryta la-
bai daug įdomių ir įvairių medinių ma-
šinėlių. Jaunos vadovės su padėjėjais
išradingai pristatė naująsias specia-
lybes ir padovanojo jaunesnėms skau-
tėms įvairių žinių lobį. 

Kaziuko mugė vyko kovo 4 d. Pa-
saulio lietuvių centre, Ritos Riškienės

PS. FIL. TARA BARAUSKAITĖ

Los Angeles tradicinė skautų Kaziuko mugė vyko kovo 4 d. Dieną pradėjome
dalyvaudami šv. Mišiose. Mugės atidarymo metu minute tylos buvo pagerbtas
mūsų brolis Jonas Matulaitis, kuris neseniai grįžo pas Viešpatį. Brolis Jo-

nas prieš daugiau negu 50 m. surado ir nupirko žemę mūsų Rambyno stovyk-
lavietei ir buvo šios stovyklos patalpų statybininkas! Tuo pačiu pristatėme in-
formaciją apie Tautines stovyklas Lietuvoje ir Rake (Custer, MI). Visus vaiši-
nome raguoliu, švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo ir  lietuviškosios skau-
tijos šimtmečius.

Mugę oficialiai atidarė LR gen. konsulas Los Angeles Darius Gaidys. Buvo
pateikta daug įvairių rankdarbių – skaučių padarytų muilo ir vonios druskos
gaminių, modernių šiaudinukų, įrankių dėžučių ir dažytų akmenukų. Graži-
nietės gražiai paruošė skanius lietuviškus pietus, o skautai iškepė dešreles. Vyr.
skautės pardavinėjo lietuvišką duoną. Paukštytės organizavo loteriją, kuri buvo
labai populiari, taip pat sausainių papuošimo staliuką. Akademikai suruošė ,,100
metų atkurtai Lietuvai” kavinę, kur dauguma susirinko linksmai pabendrau-
ti. 

Laukiame visų ateinančiais metais!

Ranka rankon einam skautišku keliu (II)

Kaziuko mugė Los Angeles

Naujoji Ramiojo vandenyno rajono vadė Sigutė Mikutaitytė-Miller, Kalniškių tunto tun-
tininkas Tomas Petokas ir Palangos tunto tuntininkė Tara Barauskaitė.

Vyresnės skautės Danutė Scola, Nina Kasputytė ir Aleksa Harris. 
Organizatorių nuotraukos

Prityrusios skautės Aurelija Bruožaitė, Dainava Petrulytė, Karina Ruplėnaitė, Erika Ged-
gaudaitė ir Saulė Baipšytė.

Paukštytės Skautės

Kugelio teisėjai.
Krupniko teisėjai.

Aušros Vartų/Kernavės archyvo ir „Facebook” nuotraukos  

salėje. Tai gera proga sesėms užsidirbti pinigų savo veik-
lai pardavinėjant rankdarbius, maistą, gėrimus. 

Jau treti metai sesės rinkosi į „Feed My Starving Child-
ren” labdaros būstinę Auroroje atlikti gerojo darbelio. Se-
sės pakavo maistą siųsti į neturtingus kraštus. Dirbo dai-
nuodamos ir, žinoma, su šypsena veide. Supakavo labai daug

dėžių. Šių metų gerasis darbelis vyko kovo 23 d. Aušros Var-
tų/Kernavės sesės dirbo prie  Nicaragua stalo. Sesės Ely-
tės Maurukienės vedamos visos sušukdavo šūkį su šios ša-
lies vardu kiekvieną kartą, kai būdavo supakuota eilinė
maisto dėžė. 

Nukelta į 11 [psl.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Linkėjimai sveikti kun. A. Saulaičiui 
Vilnius (ELTA) – Socialiniuose

tinkluose plinta kvietimas malda pa-
laikyti kunigą Antaną Saulaitį, kuris
per Sekmines paguldytas į Vilniaus
universiteto ligoninės Santaros klini-
kas. 

A. Saulaitis, kunigas jėzuitas, ke-
liuose žemynuose lietuvių žinomas ir
mylimas dvasininkas, daugelio knygų
autorius, įvairių dvasinių centrų stei-
gėjas ir bendradarbis prieš daugelį
metų tarnavo ir lietuvių parapijoje
Brazilijoje. Dėstė jėzuitų studentams,
bičiuliavosi su brazilų misionieriais, iki
šiol renka medžiagą apie įvairias kul-
tūras, lietuvius misionierius ir misio-
nieres savo įsteigtai „Misijų stotelei”. 

Lietuvoje 1939 m. gimęs dvasinin-
kas vaikystę ir jaunystę praleido Ame-
rikoje, ilgus metus dirbo misijoje Bra-
zilijoje. Atkūrus Nepriklausomybę
grį žo į Lietuvą, bet 2006 metais vėl bu -
vo išsiųstas į JAV. Į Lietuvą grįžo 2014-
aisiais, gyvena Vilniuje ir Vilniaus
universiteto Šv. Jonų bažnyčioje tar-
nauja iki šiol.

Lietuvoje A. Saulaitis dėstė ketu-
riose aukštosiose mokyklose, jo pas-
kaitas kasmet lankė po 900 studentų.
Važinėjo po Lietuvą, vedė seminarus,
rašė vadovėlius aukštosioms mokyk-
loms, daug dėmesio skyrė savanoriško
socialinio darbo tradicijai Lietuvoje
stiprinti.

Aiškinama apie šešėlinės ekonomikos žalą
Vilnius (ELTA) – Visoje Lietuvo-

je prasidėjo kasmetinė akcija „Šioje ša-
lyje nėra vietos šešėliui”, kviečianti
Lietuvos gyventojus atkreipti dėmesį
į šešėlinės ekonomikos daromą žalą
valstybei ir asmeniškai kiekvienam jos
gyventojui. 

Pasak organizatorių, gegužės 21–27
dienomis Lietuvos miestuose ir mies-
teliuose organizacijų vadovai ir at-
stovai kviečiami išeiti į gatves susitikti
su miesto gyventojais trumpam po-
kalbiui, kaip kiekvienas pilietis gali
prisidėti prie šešėlinės ekonomikos
mažinimo. 

„Šia akcija norime priminti, kad še-
šėlyje nusėdantys pinigai – nuslėpti ir
nesumokėti mokesčiai į valstybės biu-
džetą – tai mūsų valstybės piliečiams
nesuteiktos kokybiškesnės viešosios
paslaugos, neišplėtota infrastruktūra ir
mažesnė socialinė piliečių gerovė”, –
teigiama organizatorių pranešime.

Akcijos rengėjai visą savaitę kartu
su skaidrios ir veiksmingos valstybės
idėją remiančiais valstybės tarnauto-

jais, visuomenės veikėjais, verslinin-
kais, nevyriausybinių organizacijų va-
dovais Lietuvos miestuose ir mieste-
liuose žada skleisti žinią, kad kiekvie-
nas gali prisidėti prie gerovės kūrimo.

„Piliečių sumokami mokesčiai
skiriami Lietuvos gyventojų pensijų,
ligos, motinystės, bedarbio ir kitoms
socialinės paramos išmokoms, svei-
katos apsaugai, švietimui ir mokslui,
subsidijoms verslui bei žemės ūkiui,
krašto apsaugai, priešgaisrinei ap-
saugai, policijai, teisėsaugos sistemai,
kultūrai, menui, sportui ir kitoms vi-
suomenės reikmėms. 

Todėl sąžiningai mokėdamas mo-
kesčius kiekvienas asmuo prisideda
prie savo ir valstybės gerovės kūrimo.
Mokėdamas mokesčius nuo savo atly-
ginimo, žmogus ne tik užsitikrina so-
cialinę apsaugą ligos, motinystės at-
veju, valstybės išmokas senatvėje, bet
ir kaupia stažą, nuo kurio taip pat pri-
klauso senatvės pensijos dydis”, – pa-
brėžiama akcijos organizatorių pra-
nešime.

Baigė darbą TVF ekspertai 
Vilnius (BNS) – Vilniuje  darbą

baigusio Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) misijos ekspertai ragina Lietu-
vą spręsti socialinės atskirties ir de-
mografines problemas. Jie teigiamai
vertina Vyriausybės suplanuotas
struktūrines reformas.

Fondo Europos departamento mi-
sijos vadovas Borja Gracia teigė, kad
šalies ekonominė situacija yra paly-

ginti gera. 
„Vertiname situaciją Lietuvoje

teigiamai, ekonomika auga, finansinis
sektorius stabilus, trumpojo laikotar-
pio rizikos yra valdomos. Manome,
kad dabar pats metas kreiptis dėmesį
į ilgalaikius iššūkius: pirma, socialinė
atskirtis (...) ir demografija – gyventojų
skaičius mažėja, kartu ir sensta”, –
sakė B. Gracia. 

Medininkų pilyje vėl žvangės kalavijai
Medininkai, Vilniaus r. (ELTA)

– Gegužės 26-ąją, septintą kartą Medi-
ninkų pilyje vyks gyvosios istorijos
renginys „Medininkų pilies apgultis”.
Nuo vidurdienio žvangės riterių ka-
lavijai, šokio sūkuryje suksis ir daly-
viai, ir svečiai, darbuosis amatininkai. 

Vos 30 km nuo Vilniaus stūksanti
viduramžių pilis – vienas seniausių
mūrinių statinių Lietuvoje. Istoriniai
šaltiniai mini, kad 1402 m. pilį sude-
gino kryžiuočiai, bet greičiausiai tuo-
met nukentėjo tik ją juosę mediniai gy-
nybiniai įtvirtinimai, o pati pilis ne-
buvo labai suniokota, nes iš jos 1415 ir
1426 m. Lietuvos didysis kunigaikštis
Vytautas siuntė laiškus.

Renginyje, kuris primins istori-
nius įvykius, dalyvaus karybos re-
konstrukcijos klubai „Leitgiris”, „Hos-
pitalieriai”, „Aistava”, „Pilėnai”, „LDK
Varčiai”. Bus demonstruojami vidu-
ramžių karių šarvai ir ginklai, vyks ri-
terių kovos ir žaidimai, kuriuose galės

dalyvauti visi norintieji. Bus galimy-
bė pasimokyti šaudyti viduramžių ar-
baletu ir lanku, svaidyti ietis ir kirvius
į taikinius, išbandyti senovinius stalo
ir sportinius žaidimus, pažaisti strė-
liasvydį. 

Tradiciškai renginyje bus prista-
tyti senieji amatai: kalvystė, juvelyri-
ka, siūlų dažymas, siuvimas, muilo ir
midaus virimas, smilkalų gamyba.

Kas nulems JAV ir Šiaurės Korėjos susitikimą
Washingtonas (BNS) – Donald

Trump Baltuosiuose rūmuose priims
Pietų Korėjos prezidentą, o šios svarbios
derybos gali nulemti, ar įvyks labai lau-
kiama JAV prezidento akistata su Šiau-
rės Korėjos lyderiu Kim Jong-un.

Pietų Korėjos prezidentas Moon
Jae-in atskrenda į Washingtoną su ne-
lengva misija gelbėti istorinės diplo-
matinės progos, pasitaikiusios JAV ir
Šiaurės Korėjai.

D. Trump sutiko susitikti su Kim
Jong-un Singapore birželio 12 dieną,
bet dabar dėl pirmojo per visą istoriją
JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susi-
tikimo iškilo rimtų abejonių, kurias
reiškia ir abi šios šalys.

Pietų Korėja, nerimaujanti dėl
Kim Jong-un ginklų bandymų ir
D.  Trump perspėjimų dėl gresiančio
karo, suvaidino svarbų vaidmenį įti-
kinant šias Šaltojo karo priešinin-
kes susėsti ir pasikalbėti.

Moon Jae-in kovo mėnesį į Bal-
tuosius rūmus buvo atsiuntęs savo pa-
tarėją nacionalinio saugumo klausi-
mais, kuris atvežė derybų pasiūlymą ir
perdavė žinią, kad Šiaurės Korėja gal-
būt norėtų atsisakyti branduolinių
ginklų.

D. Trump nustebino svečius, savo
paties padėjėjus  ir visą pasaulį, be
ilgų svarstymų priimdamas pasiūlymą
susitikti. Tokį sprendimą jis sakė priė-
męs, nes įžvelgė galimybę susitarti ir

išvengti karinės konfrontacijos.
Pyongyangas yra prie branduoli-

nių ir raketų technologijų suliejimo ri-
bos, kurią peržengęs galėtų branduo-
liniu užtaisu smogti žemyninei JAV da-
liai. Washingtonas tokius pajėgumus
laiko absoliučiai nepriimtinais.

Vėliau įvyko visa virtinė svarbių
abiejų Korėjų susitikimų, du  Mike
Pompeo apsilankymai Pyongyange –
pirmiausia kaip Centrinės žvalgybos
valdybos direktoriaus, o paskui kaip
JAV diplomatijos vadovo – ir trijų
Šiaurės Korėjoje laikytų JAV piliečių
paleidimas.

Tačiau pastarųjų savaičių įvykių
raida vėl paskatino rimtai suabejoti
Šiaurės Korėjos pasiryžimu denuk-
learizuotis.

Anksčiau šį mėnesį Šiaurės Korėja
pasmerkė JAV reikalavimus  „viena-
šališkai atsisakyti” branduolinių gink-
lų  ir protestuodama prieš bendras
Seulo ir Washingtono karines pratybas
paskutinę minutę atšaukė abiejų Ko-
rėjų aukšto rango pareigūnų susitiki-
mą.

D. Trump reagavo pareiškimu,
kad susitikimas gali įvykti arba neį-
vykti.

JAV viceprezidentas Mike Pence
perspėjo,  jog  D. Trump, „be abejo”,
bus pasirengęs išeiti iš derybų su Kim
Jong-un, jei atrodys, kad jos neduos re-
zultatų.

M. Pompeo žada Iranui griežčiausias sankcijas 
Washingtonas (ELTA) – Valstybės

sekretorius Mike Pompeo pareiškė,
kad JAV įves Iranui „griežčiausias is-
torijoje sankcijas”.

JAV diplomatijos vadovas teigė,
kad įsigaliojus sankcijoms Teheranui
teks kovoti, „jog jo ekonomika ne-
žlugtų”.

M. Pompeo pridūrė glaudžiai ben-
dradarbiausiąs su Pentagonu ir są-

jungininkais regione, kad „sustabdy-
tų bet kokią Irano agresiją”.

JAV prezidentas Donald Trump šį
mėnesį paskelbė, kad Washingtonas iš-
stoja iš 2015-aisiais pasirašyto Irano
branduolinio susitarimo ir šaliai įves
naujų sankcijų.

Pasak M. Pompeo, sankcijos bus
panaikintos tik tada, kai Washingtonas
matys realų Irano politikos pokytį.

D. Trump aiškinsis, ar FTB nešnipinėjo jo

Nuteistas Australijos arkivyskupas 

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Donald Trump sieks tyrimo,
kad būtų nustatyta, ar Federalinis ty-
rimų biuras (FTB) ir Teisingumo de-
partamentas 2016-aisiais nešnipinėjo jo
rinkimų komandos ir ar nebuvo infilt -
ravęs į ją savo žmonių.

Tyrimui esą turėtų vadovauti pats
teisingumo departamentas ir atkreip-
ti dėmesį, ar tokių veiksmų nereika-
lavo Barack Obama vyriausybė.

Pernai departamentas paskelbė,
kad neturi jokių įrodymų, kad B. Oba-

ma vyriausybė būtų vykdžiusi pasi-
klausymo akcijas. Nepaisant to, D.
Trump vis atnaujina kalbas apie savo
rinkimų štabo šnipinėjimą.

D. Trump ne kartą teigė, kad jo
pirmtakas B. Obama, jo vyriausybė bei
įvairios institucijos galėjo šnipinėti jo
rinkimų komandą.

Anot pranešimų, FTB turėjo slap-
tą šaltinį, kad su D. Trump patarėjais
galėtų kalbėti apie galimus jo koman-
dos ryšius su Rusija ar galimą įtaką
rinkimams.

Sydney (BNS) – Aust-
ralijos arkivyskupas Philip
Wilson buvo pripažintas
kaltu dėl  vaikų lytinio iš-
naudojimo dangstymo 8-aja-
me dešimtmetyje ir yra tarp
aukščiausio rango Bažny-
čios hierarchų visame pa-
saulyje, sėkmingai nuteistų
už tokius pažeidimus.

Adelaidės arkivysku-
pas Ph. Wilson buvo kalti-
namas liūdnai pagarsėju-
sio kunigo pedofilo Jim
Fletcher nusikaltimų slėpi-
mu.

Teismas pripažino ar-
kivyskupą kaltu dėl rimto
nusikaltimo nuslėpimo. Arkivysku-
pui gresia įkalinimas iki dvejų metų;
bausmė bus paskirta vėliau.

Praėjusią savaitę 34 Čilės vyskupai
paskelbė atsistatydinantys dėl vaikų ly-
tinio išnaudojimo skandalo.

Medininkų pilyje vyks gyvosios istorijos
ren ginys. Vilniaus savivaldybės nuotr.

Arkivyskupas Ph. Wilson pripažintas kaltu, tačiau baus-
mė bus paskirta kiek vėliau. The Australian nuotr. 
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Kaip taupyti pinigus ir nebūti piratu

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų gegužės 23 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €

1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €

1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Lietuvos bendrovės siekia eks-
portuoti maisto produktus į Indonezi-
ją. Šia galimybe domisi 13 pieno per-
dirbimo bendrovių ir viena kiauši-
nių perdirbėja. 

Indonezijoje lankęsis žemės ūkio
viceministras Rolandas Taraškevičius
eksporto galimybes aptarė su vietos po-
litikais. 

ELTA

Lietuviški maisto produktai – Indonezijai

Sankt Peterburge buvo pristatytos
Lietuvos turizmo galimybės, siekiant
sustiprinti Lietuvos kaip turizmui pa-
trauklios šalies įvaizdį ir pristatyti ma-
žiau žinomus turistinius objektus,
pranešė Valstybinis turizmo departa-
mentas.

Atsigaunanti atvykstamojo turiz-
mo iš Rusijos rinka ir antrus metus iš
eilės fiksuojamas stabilus turistų srau-
tų augimas.

Pirmą kartą Rusijos išvykstamo-
jo turizmo ir valstybinių institucijų bei
žiniasklaidos atstovams pristatyta Lie-
tuvos pilių ir dvarų asociacija. 

„Rusų turistai mūsų šalį atranda
iš naujo. Pasaulyje populiarėjant svei-
katinimo ir sveikatingumo tendenci-
joms, Lietuva yra konkurencinga ir
gali pasiūlyti turistams nemažai au-
tentiškų patirčių. Ypatinga yra mūsų
gamta ir kultūra, nacionalinė virtuvė”,

– teigia Turizmo departamento at-
vykstamojo turizmo specialistas To-
mas Jackevičius.

Pristatyti ne tik Rusijos turistams
jau pažįstami ir mėgstami Palangos,
Druskininkų kurortai, bet ir Ukmergė,
kurią siūlyta pažinti per kulinarinį bei
kultūrinį paveldą.

Pakviesta į vieną iš Lietuvos trau-
kos centrų – Europos parką, o Lietuvos
pilių ir dvarų asociacija pristatė nau-
ją maršrutą po 130 istorinių pilių ir
dvarų trijose Baltijos šalyse. 

Atvykti į Lietuvą ragino ir lietu-
vių pamėgti SPA centrai bei apgyven-
dinimo įstaigos.

Turizmo departamento duomeni-
mis, pernai bent su viena nakvyne po
Lietuvą keliavo 162,9 tūkst. turistų iš
Rusijos, t. y. 8,1 proc. daugiau nei 2016
m. 

„Mano vyriausybė”

Į Lietuvos pilis ir dvarus kvies turistus iš Rusijos

Washingtonas ir Pekinas sutarė at-
sisakyti bet kokio prekybos karo bei
importo muitų vienas kitam įvedimo.

Tokia informacija pasirodė po
Washingtone įvykusių aukšto lygio
derybų bei po kelis mėnesius tvyroju-
sios įtampos dėl to, ką Amerikos pre-
zidentas Donald Trump vadino nesą-
žiningais komerciniais santykiais tarp
dviejų ekonominių milžinių.

Kaip žinoma, D. Trump ne kartą
koneveikė Kiniją dėl didžiulio Ameri-
kos užsienio prekybos deficito su šia

šalimi, vadindamas jį grėsme nacio-
naliniam saugumui. Jis taip pat gra-
sino įvesti milijardų dolerių vertės
importo muitus kiniškoms prekėms. 50
mlrd. JAV dolerių vertės muitų Kini-
jai Amerika ketino įvesti jau kitą sa-
vaitę.

Taip pat sutarta stiprinti bendra-
darbiavimą apsaugojant intelektinę
nuosavybę. Šis klausimas ilgą laiką
buvo viena pagrindinių Amerikos ne-
pasitenkinimo priežasčių.

BNS

JAV ir Kinija atsisakė prekybos karo

Didžiojoje Britanijoje dirbančių
Europos Sąjungos (ES) piliečių skai-
čius sausio–kovo mėnesiais sumažėjo
pirmą kartą per aštuonerius metus ir
tai yra tiesioginis šalies pasitraukimo
iš Bendrijos – vadinamojo „Brexit” –
proceso rezultatas.

Vien darbo migrantų iš Rytų Eu-
ropos šalių, įskaitant Vengriją ir Len-
kiją, skaičius sumažėjo labiausiai per

visą stebėjimų istoriją, pranešė Na-
cionalinės statistikos tarnyba (ONS).

Nedarbo lygis Didžiojoje Britani-
joje pirmąjį ketvirtį sudarė 4,2 proc. ir
buvo žemiausias nuo 1975 metų.

„Užimtumo augimą ir toliau už-
tikrina Didžiosios Britanijos pilie-
čiai”, – pareiškė ONS atstovai.

BNS

D. Britanijoje sumažėjo darbo migrantų iš ES

Siūlome atkreipti dėmesį į nemoka-
mus analogus, kurie veikia taip pat, o
ir padės išvengti nereikalingų išlaidų.

Biuro paketas
Dirbant su dokumentų progra-

momis, galite naudoti ne tik pažįstamą
„Microsoft Office”, bet pavyzdžiui,
„LibreOffice”. Naujausia programa
palaiko daugelį populiariausių opera-
cinių sistemų, įskaitant „GNU” „Li-
nux”, „Microsoft Windows” ir „Mac OS
X”. Pagrindiniai „LibreOffice” kom-
ponentai: tekstinis ir lentelinis proce-
sorius, prezentacijų kūrimas ir vek-
torinių redaktorių kūrimas.

Diskų įrašymas ir kopijavimas
„ImgBurn” yra nemokama kom-

paktinių diskų ir DVD įrašymo prog-
rama, panaši į „Nero Burning ROM”.
Programa palaiko visus populiariau-
sius vaizdo formatus ir taip pat gali įra-
šyti garso CD bei DVD Video.

Archyvavimo programa
Archyvatorius – programinė įran-

ga failų suspaudimui. Mokama „Win-
RAR” gali būti lengvai pakeista į ne-
mokamą „7-Zip”. Pastaroji turi didelį
suspaudimo ir išarchyvavimo greitį,
palaiko slaptažodžio nustatymą ar-
chyvui, dirba su visais populiariais fai-
lų formatais.

Muzikos redaktorius
„Audacity” palaiko visas reika-

lingas garso apdorojimo funkcijas, turi
filtrų rinkinį ir dirba su daugybe for-
matų. Tai vienas geriausių nemokamų
muzikos redaktorių, kuris gali pakeisti
„Adobe Audition” ir „WaveLab”.

Teksto atpažinimas
Nemokamas „Online OCR” yra

analogas „ABBYY FineReader” prog-
ramos. „Online OCR” privalumai yra
puiki teksto atpažinimo kokybė, neri-
botas skaičius parsisiuntimų, galimy-
bė dirbti su 70 kalbų, teksto, kuriame
yra kelios kalbos vienu metu, atpaži-
nimas. Nemokamas internetinis „On-
line OCR” atpažįsta beveik visus po-
puliarius formatus (JPEG, PNG, GIF,
BMP ir tt). Rezultatas gali būti gau-
namas kaip paprastas tekstas (TXT),
„Microsoft Word” dokumentas (DOC)
ir „Adobe Acrobat” (PDF) failas.

Žodynas
„StarDict” yra vienas iš geriausių

elektroninių žodynų su atviraisiais šal-
tiniais. Tai leidžia ne tik išversti žo-
džius, bet ir juos suformuluoti. Taip pat
yra pasirinkto žodžio nuskaitymo funk-
cija. Programa gali sujungti papildomus
žodynus, taip išplečiant savo galimybes.

Pašto klientas
Norėdami dirbti su el. paštu, pato-

gu naudotis nemokama „Thunderbird”
programa. Ji turi patogią ir intuityvią
sąsają, ir yra laikoma puikiu „The Bat”
analogu, tai pat puikiai atstoja kitas mo-
kamas pašto klientų programas. 

Ugniasienė
„Comodo Firewall” užkarda yra

nemokama kompanijos „Comodo” už-
karda, skirta „Microsoft Windows XP”,
„Vista”, „Windows 7” ir „Windows 8”.
Programos galimybės: aktyvi apsauga,
apsauga nuo internetinių atakų, ap-
sauga nuo neteisėtos prieigos, svarbių
sistemos failų apsauga, išpuolių apti-
kimas ret2libc ir sunaikintų / blogų
SEH grandinių aptikimas.

Vektorinis redaktorius
„Inkscape” – nemokamas vektori-

nės grafikos redaktorius, panašus į
„Adobe Illustrator” ir „CorelDraw”
funkcionalumą. Programa palaiko to-
kius elementus kaip parinkimas, mas-
telio keitimas, užpildymas, įvairios
standartinės figūros. „Inkscape” veikia
su SVG, JPEG, PNG, TIFF ir kitais po-
puliariais formatais.

Maketavimo programa
Naudodamiesi „Scribus” galite

kurti maketus ir leidyklų knygas.
Programa palaiko profesionalių siste-
mų funkcijas: spalvų derinimą, įskai-
tant CMYK formatą, turi daugumos at-
vaizdo formatų palaikymą (TIFF, JPEG
ir Adobe Photoshop), vektorinių for-
matų palaikymą, „TrueType”, „Type 1”
ir „OpenType” šriftų palaikymą. Mo-
kami „Scribus” analogai – tai „QuarkX-
Press” ir „Adobe InDesign”.

3D redaktorius
Naudodami 3D redaktorių galite

kurti modelius, animacijas ir net visus
filmus. „Blender” – vienas iš univer-
saliausių nemokamų 3D redaktorių,
kuris savo galimybėmis nenusileidžia
net populiariam „3ds Max”. „Blender”
funkcijų sąrašas apima apšvietimą,
struktūrą, medžiagas, animaciją, įmon-
tuotą „Python”, morfingą (virsmas,
naudojamas kompiuterinėje grafikoje).

Projektų valdymas
„GanttProject” yra nemokama

programa, skirta projektų vykdymui ir
informacijos bazių formavimui bei
atitinka mokamą „Microsoft Project”
analogą. Vartotojas gali lengvai eks-
portuoti planą į pageidaujamą forma-
tą arba paskelbti jį įmonės svetainėje.

Antivirusinė programinė įranga
„Avira Free Antivirus” yra ne-

mokama antivirusinė priemonė, skir-
ta jūsų namų kompiuteriui. Dažnai at-
naujinama duomenų bazė apima skai-
tytuvą ir realaus laiko apsaugą. Prog-
rama beveik neapkrauna kompiuterio
ir užima mažai RAM vietos.

Rastrinis redaktorius
„Gimp” – mokamos „Adobe Pho-

toshop” programos analogas. Programa
turi pilną funkciją dirbti su atvaizdais:
palaiko skaidrumą, sluoksnius, daug
formatų, įvairius vaizdo apdorojimo
filtrus. Vienintelis „Gimp” trūkumas –
nėra labai patogi sąsaja.

Technologijos.lt

Pacų rūmuose bus prabangus viešbutis
Vilniaus senamiestyje, Didžiojoje

gatvėje, baigėsi dvejus metus trukusi is-
torinių Pacų rūmų restauracija ir pen-
kių žvaigždučių viešbučio statybos. In-
vesticijos į viešbutį – apie 20 mln. Eur. 

Viešbutis priklauso tarptautiniam
tinklui „Design Hotels”, iš viso čia
įreng ta  104 kambariai,  iš  kurių 10 –
apar tamentai. Čia taip pat veiks ir
braserija, baras, SPA, sporto erdvė,
keturios susitikimų salės.

Viešbutis išsiskiria unikalia ar-
chitektūrine koncepcija, istorinę au-
tentiką derinančia su modernia pra-
banga. Pacų rūmai įtraukti į kultūros
paveldo registrą, todėl juos restauruo-
jant buvo išsaugota unikali XVI-XX a.
sieninė tapyba, vietomis paliktas se-
nojo Vilniaus grindinys, mūro sienos,
konservuotas rūmų fasadas. 

„Profesionaliai restauruotas sienų
dekoras liudija apie Pacų rūmų buvu-
sią prabangą. Galima sakyti, kad tai
vieni turtingiausių rūmų Vilniuje su iš-
likusiu autentišku interjero tapybi-

niu dekoru”, – teigia restauravimo
projekto vadovė Audronė Kaušinienė.

„Daugybė istorinių freskų yra ati-
dengta viešose erdvėse ir kambariuo-
se: čia matyti polichrominių tyrimų
metu rasta XIX a. Atėnės skulptūra, is-
torinės kolonos, skliautai, tad apsisto-
jantys viešbutyje tikrai išvys restau-
ratorių darbo rezultatus”, – tikina
viešbučio „Pacai” direktorius Kęstutis
Kazlauskas.                                

ELTA

Pacų rūmuose bus prabangus viešbutis.  
SA nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
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

Skumbrės salotos

Reikės: 
2 šviežių skumbrių (4 filė)
2 žaliųjų citrinų (lime) nutar-
kuotų žievelių
3 žaliųjų citrinų sulčių
nedidelio gabalėlio imbiero šak-
nies, sutarkuotos
raudonojo čili pipiriuko, smul-
kiai supjaustyto
pluoštelio šviežios kalendros, su-
smulkintos
įvairių salotų lapelių
šviežių agurkų
avokado
alyvuogių aliejaus
druskos, pipirų

Paruošti marinatą iš 2 žaliųjų
citrinų sulčių, žievelių, imbiero,
čili ir kalendros.

Žuvį išvalyti, atskirti mėsą nuo
kaulų. 4 gautus file sujaustyti ga-
baliukais ir užpilti paruoštu mari-
natu. Gerai išmaišyti ir marinuoti
15–20 minučių.

Į dubenį sudėti salotas, žuvies
gabaliukus, supjaustytus agurkus,
išmaišyti. Ant viršaus uždėti su-
pjaustytą avokadą, pašlakstyti ža-
liosios citrinos sultimis ir  alyvuo-
gių aliejumi. Padruskinti, papipi-
rinti, išmaišyti. Salotas papuošti
kalendros lapeliais.

MANO VIRTUVĖ

Užkandžiai iš žuvies

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Įdaryti kalmarai

Reikės: 
5 kalmarų
1 skiltelės česnako, susmulkintos
pundelio petražolių, sukapotų
1 apelsino nutarkuotos žievelės
4–5 ančiuvių, smulkiai supjaustytų
2 šaukštų kaparėlių
2 šaukštų džiuvėsėlių
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
pipirų

Kalmarus išvalyti, nuplauti, nusau-
sinti.

Česnaką, apelsino žievelę, petražoles,
ančiuvius ir kaparėlius sudėti į dubenė-
lį, papipirinti ir išmaišyti. Gautu mišiniu
įdaryti kalmarus. 

Įdarytus kalmarus dėti į kepimo for-
mą, išklotą folija, pabarstyti džiūvėsėliais,
pašlakstyti aliejumi ir kišti į iš anksto iki
190 C (375 F) įkaitintą orkaitę. Kepti apie
30 minučių.

Skanaus!
Jūsų Indrė

„15min.lt” skelbia žurnalisto Audriaus
Ožalo pokalbį su rašytojo Antano Škė-
mos anūke Corinna Škėma-Snyder „Jo
namai Jungtinėse Valstijose visuomet
buvo pilni muzikos, knygų ir pokal-
bių”. Lietuvoje šį kartą viešnia domėjosi
režisieriaus Artūro Areimos spektaklio
„Pabudimas” pagal A. Škėmos kūrinį pa-
statymu ir dalyvavo premjeroje Pane-
vėžio Juozo Miltinio dramos teatre. 

Straipsnyje rašytojas pristatomas
kaip mylintis tėvas, kuris rūpinosi
savo dukters, Corinnos motinos

Kristinos, kuri dabar serga senatvine
demencija, išsilavinimu, buvęs kos-
mopolitiškas, „plačius horizontus prieš
save matantis kūrėjas, o kartu ir praei-
ties traumų persekiojamas žmogus”.
Tokia asmenybė anūkei iškildavo iš
mamos pasakojimų vaikystėje. Ji pati
senelio nėra mačiusi, nes gimė jau po
jo mirties. „Būti A. Škėmos anūke – la-
bai keistas vaidmuo. Net nežinau, kaip
gerai vaidinti šią rolę, nes jis mirė
anksčiau, nei aš gimiau. Mano suvo-
kimas apie jį yra tik kaip apie mano
mamos tėvą. Jis mūsų šeimoje išliko
kaip šiek tiek keistas, labai įdomus,
smarkus, sudėtingas tėvas. Taigi, aš ži-
nau jį kaip savo mamos tėtį, o ne kaip
didžią literatūros asmenybę”, – sako
Corinna Škėma-Snyder, kuri JAV dir-
ba mokesčių konsultavimo srityje, bet
savo pašaukimu laiko muziką ir domisi
muzika iš Makedonijos, kur kasmet
vyksta pasisemti idėjų ir atlieka tra-
dicinę makedonų kūrybą duete su mul-
tiinstrumentininku. Ji yra studijavu-
si ir bulgarų muziką, o šiuo metu New
Yorke dalyvauja grupėje su poeto Kazio
Bradūno anūke Vaiva Aglinskaite ir at-
lieka lietuviškas sutartines. 

Lietuvoje C. Škėma-Snyder lankė-
si ne pirmą kartą, ji čia buvo atvyku-
si su motina ir liko gyventi Vilniuje ke-
letui metų Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę. Čia ji rinko informaciją
savo daktaro disertacijai. C. Škėma-
Snyder prisideda leidžiant A. Škėmos
kūrybą užsienio kalbomis. Pastarai-
siais metais pasirodė „Baltos drobulės”
vertimai į vokiečių ir anglų kalbas. Ir
tuo  anūkė  labai  džiaugiasi, nes ver-
timai  jai  padeda  geriau  suvokti   sene-
lio kūrybą.  Lietuvių  kalbos  ji  gerai
nemoka, mat jos motina buvo nu-
sprendusi savo dviejų dukrų vaikystė-
je  lietuviškai nemokyti. Lietuviškai
Corinna pramoko gyvendama Lietu-
voje. 

Į žurnalisto klausimą apie spek-

taklį Panevėžyje viešnia
sako: „Įspūdžiai puikūs.
Man labai patiko, kad
spektaklis sukurtas taip
moderniai, kartu įverti-
nau ir perteiktą realiz-
mą, gerą vaidybą. Istori-
jos sudėtingumas, gylis
perteikti labai tikroviš-
kai, režisierius sumaniai
panaudojo vaizdo pro-
jekcijas, šiuolaikiškai pa-
rodydamas sekimą, šni-
pinėjimą. Spektaklio kū-
rėjas gerai suderino is-
torinę ir šiuolaikinę kon-
cepcijas... Žinojau, kad
jis – iššūkius mėgstantis
režisierius, taip pat ži-
nojau, kad Juozo Milti-
nio teatras turi puikią
reputaciją, taigi visiškai

pasitikėjau juo. Be to, A. Škėma savo
kūryboje rizikuodavo, ir man patinka
matyti, kaip kiti žmonės rizikuoja, in-
terpretuodami jo kūrybą. Kartais tai
veikia, kartais tai neveikia, tačiau
bent jau metamas iššūkis. Po šio spek-
taklio vyko įdomi diskusija apie ideo-
logiją, apie tiesos prigimtį. Žmonės
labai užsidegę diskutavo, ir tai yra ge-
rai”. 

Paprašyta daugiau papasakoti apie
senelį Antaną Škėmą Corinna kalbėjo:
„A. Škėmos darbas ir gyvenimas buvo
įtempti. Didelę įtaką, mano nuomone,
padarė ir šeimos traumos patirties is-
torija: jo mamos liga, patirtis Pirma-
jame pasauliniame kare būnant vaiku,
okupacijos trauma, jo pasirinkimas
išvykti, kelionė į Jungtines Valstijas. Ir,
žinoma, avarija (A. Škėma žuvo auto-
mobilio avarijos metu 1961 metais, – A.
O. past.) – šio autoįvykio metu mano
mama buvo tame automobilyje. Taigi,
iš dalies mūsų šeima gyveno patirdama
traumos pojūtį”. 

Kiek jums pačiai dabar svarbus lie-
tuviškas identitetas? – klausė žurna-
listas. „Manau, svarbu žvelgti į pa-
saulį iš skirtingų perspektyvų. Ame-
rikiečiai dažnai turi tik vieną požiūrį
ir galvoja, kad tai yra tikras, vienintelis
būdas žvelgti į pasaulį. Naudinga pa-
žvelgti į pasaulį ir iš lietuviško, ir iš
amerikietiško požiūrio taško. Aš dve-
jus metus gyvenau Prancūzijoje, tai pa-
dėjo pažvelgti į pasaulį ir iš prancū-
ziško požiūrio. Aš negaliu pasakyti,
kad esu lietuvė, nes čia negimiau, ne-
augau, mano šaknys amerikietiškos.
Bet galiu šiek tiek perprasti ir lietu-
višką požiūrį, tuomet galiu klausti
įdomesnių klausimų apie pasaulį”, –
sako Corinna Škėma-Snyder. 

Iš pokalbio aiškėja, kad tarp A.
Škėmos šeimos ir Kauno dramos teat-
ro vyksta įsisenėjęs konfliktas – prieš
keletą metų A. Škėmos dukra Kristina
Snyder buvo apkaltinusi režisierių
Joną Jurašą, kad jis pastatė spektaklį
Kauno nacionaliniame dramos teatre,
paremtą A. Škėmos kūriniu „Balta
drobulė”, negavęs jos sutikimo. Vyks-
tant diskusijai vėliau teatras kompen-
saciją pasiūlė – 5 proc. nuo parduotų bi-
lietų pajamų penkeriems metams, bet
Škėmaitė tokios sutarties nepasirašė.
Spektaklis buvo toliau rodomas. Šiuo
metu vyksta teatro diskusija su anūke
dėl 6 proc. pajamų nuo parduotų bilie-
tų už spektaklį, kuris vis dar rodomas
kartą per mėnesį.

Parengta pagal „15min.lt”

Škėmų namai visuomet
buvo pilni muzikos

Corinna Škėma-Snyder.     Vidmanto Balkūno / 15min nuotr.



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

kišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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draugas.org/mirties

Kapų puošimo diena –
Memorial Day – šiais metais bus minima

Lietuvių Tautinėse kapinėse

Lithuanian National Cemetery

Gegužės 27 d., sekmadienį,

1 val. p. p.

Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Girėno Post 271 nariai,

šauliai, skautai ir kitos organizacijos.

Kviečiame visus lietuvius ir jų draugus pasivaikščioti

po šias gražias kapines, aplankyti šeimos narių,

artimųjų, draugų  bei žymių lietuvių amžino poilsio vietas.

Lietuvių Tautinės kapinės

Lithuanian National Cemetery

8201 S. Kean Avenue

Justice, IL 60458-1720

708-458-0638

www.lithnatcemetery.com

Atkelta iš 7 psl.

Įtempta savigynos sueiga vyko
balandžio 14 d., kada sesės išmoko ap-
siginti. Jos dėkingos vadovėms, kad su-
organizavo tokią sueigą, ir instrukto-
riams, kurie rodė, ką reikia daryti, jei-
gu kas nors tave užpuola. Balandžio
mėnesį taip pat vyko naktinė išvyka į
„Museum of  Science and Industry” –
,,Snoozeum”. Muziejuje buvo galima ir
pernakvoti bei atlikti įdomių uždavi-
nių. Šiose nakvynėse dalyvauja labai
daug skautų iš visos Čikagos bei apy-
linkių. 

Metai pasibaigė kaip ir prasidėjo
– tunto sueiga. Paskutinė šių metų
sueiga vyko gegužės 5 d. Tai buvo iš-
kilminga šv. Jurgio tunto sueiga (ji tu-
rėjo vykti balandžio 21 d.). Vyko pa-

kėlimai laipsniuose, apdovanojimai
ir įžodžiai – ,,gimė” 5 nauji giliukai ir
4 liepsnelės, 10 naujų paukštyčių ir dvi
naujos skautės. Bravo šaunioms va-
dovėms, kad tuntas taip gražiai auga.    

Reikia ruoštis 10-ajai Tautinei sto-
vyklai. Visos sesės (ir jų tėveliai) yra
kviečiami į Rako stovyklavietę darbo
savaitgaliams. Pirmasis toks savait-
galis vyko gegužės 18–20 d. Susirinko
nemažas būrys darbščių vadovų ir tė-
velių, kurie daug atliko. Antras pana-
šus savaitgalis bus birželio 15–17 d., o
trečias – liepos 13–15 d. 

Mes ieškome darbščių  savano-
rių.  Jei galite grėbti lapus, dažyti sie-
nas, remontuoti stogą bei statyti pa-
statą, Jūs esate reikalingi! Laukiame
visų ir visokių darbininkų. Atvažiuo-
kite.

Ranka rankon einam 
skautišku keliu (II)

Sesės pakavo maistą siųsti į neturtingus kraštus. 

Būsimos paukštytės.

Skautės, vadovės ir savigynos kurso instruktoriai.
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Birželio 5 d., antradienį, 7 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rengia-
ma Kauno Vytauto Didžiojo universiteto doktoranto Egidijaus Balandžio paskaita
,,Amerikos lietuvių organizacijų, veikusių XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ideo -
lo ginės srovės”. Kviečiame atvykti. Auka – 10 dolerių. Muziejaus nariams – nemoka-
mai. Renginio vieta: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629. Pasiteirauti tel.  773-582-
6500.

Birželio 22 d., penktadienį 7 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Moterų gildija kviečia į vakarą ,,Muzikinis susitikimas”. Jo metu pianistų šeima iš
Lietuvos – Martyna, Aušra ir Darius Kučinskai atliks XX a. lietuvių bei užsienio kom-
pozitorių romantinės ir impresionistinės krypties muzikos kūrinių. Kviečiame atvykti.
Auka – 10 dolerių. Muziejaus nariams – nemokamai. Renginio vieta: 6500 S. Pulaski
Rd., Chicago, IL 60629. Pasiteirauti tel. 773-582-6500.

Birželio 2 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Seselių kazimieriečių vienuolyno koply-
čioje, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL, bus aukojamos šv. Mišios meldžiant,
kad Seselių kazimieriečių vienuolyno steigėja, Garbingoji Dievo Tarnaitė Mari-
ja Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja. Šv. Mišias atnašaus kunigas Gerald Riva.
Visi kviečiami. Po šv. Mišių bus vaišės. Liepos mėnesį Mišių už Motiną M. Kaupaitę
nebus. 

Daugiau informacijos tel. 773-776-1324.

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

� Kapų puošimo dieną, arba Atminimo
dieną, kuri šiemet minima gegužės 28-ąją,
,,Draugo” redakcija ir administracija nedirbs.
Kitą savaitę išeis du laikraščio numeriai: ge-
gužės 30 d., ketvirtadienį, ir birželio 2 d., šeš-
tadienį. 

� Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” na-
rių susirinkimas vyks gegužės 27 d., sek-
madienį, 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro po-
sėdžių kambaryje. Tai paskutinis narių susi-
rinkimas prieš vasaros atostogas. Bus pasi-
dalinta naujausiomis žiniomis, prisimintos or-
ganizacijos įkūrimo aplinkybės prieš 20
metų. Kviečiame dalyvauti narius ir visus be-
sidominčius.

�  Gegužės 30 d., trečiadienį, 6:30 val. v.
LR generaliniame konsulate New Yorke (420

Fifth Ave., 3rd Floor, New York, NY) vyks ar-
chitektūros istorikės, Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto docentės dr. Marijos Drė-
maitės paskaita ,,Optimizmo architektūra: Kau-
no fenomenas, 1918–1940”. Registracija:
ny.renginiai@urm.lt

� ,,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 rūpes-
čiu išleistos istorinės knygos apie JAV lietu-
vius Amerikoje ir jų indėlį į Lietuvos nepri-
klausomybę pristatymas vyks lapkričio 11 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

Pagauta akimirka

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos sve-
tainių „Amazon” turi labai gražią programą, pavadi-
nimu „Smile”, skirtą paremti pelno nesiekiančias

organizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5
proc. išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai ne-

kainuoja 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. amazon.
com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir mažiausia
auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

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

administracija@draugas.org

Gegužės 18 d., penktadienį, Lenkijos prezidentas Andrzej Duda, kuris tuo metu
lankėsi Čikagoje, nepraleido progos užsukti į turtinga kolekcija garsėjantį Art Ins-
titute. Čia su juo ir jo gausia palyda susidūrė kitas meno mėgėjas, „Draugo” ta-
rybos narys, ALT’o pirmininkas adv. Saulius Kuprys, dažnai apsilankantis Meno
institute per pietų pertrauką arba po darbo. Lenkijos vadovą labiausiai domino
Europos menas, ypač impresionistai. S. Kuprio nuotr.

Perskaičiau ,,Draugo” bendradarbės Vidos Kuprytės mintį – ,,jei veikla ‘Drauge’ neaprašyta,
ji lyg niekada nebuvusi” (05.05.). Tikra tiesa. Todėl siunčiu š. m. kovo 4 dieną įvykusios
ALIAS (Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos) slidinėjimo išvykos nuotrau-
ką. Išvykos nesugadino pavasarinis oras. Tradicinis sutapimas: kokią dieną bepasirink-
tume išvykai, visuomet tuo metu vyksta ir ,,Oskarų” apdovanojimai! Dvigubas malonu-
mas!

Aurelija Dobrovolskienė

Kad neliktų be pėdsako

Iš k.: Artūras ir Vilma Jaruliai, Ula Davitt ir Aurelija Dobrovolskienė.
ALIAS archyvo nuotr.

Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 

Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.

150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org


