
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiomis dienomis daugelį lietuvių bendruomenių įvai-
riose pasaulio šalyse pasiekia neįprasti siuntiniai,
kuriuose adresatai randa lietuviškos žemės. Tokią do-

vaną pasaulio lietuviams, gyvenantiems daugiau kaip tris-
dešimtyje šalių, paruošė Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) Pasaulio lietuvių universitetas  (PLU) ir Architektų
sąjungos Kauno skyrius. Europoje gyvenančius lietuvius
siuntiniai jau pasiekė, netrukus juos gaus ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Kanadoje, Brazilijoje, Argentinoje,
Kolumbijoje, taip pat Japonijoje, Australijoje,  Pietų Af-

rikos Respublikoje, Naujojoje Zelandijoje  ir kituose pa-
saulio kampeliuose gyvenantys lietuviai.

Žemė – iš ,,Vienybės” aikštės

Valstybės atkūrimo šimtmečio įprasminimui skirto
projekto „Kaunas 18 + 18. Prisikėlimo ašis” autoriai pa-
sakoja, jog siunčiama žemė yra labai simboliška – ji yra
iš Kauno ,,Vienybė” aikštės, vadinamos svarbiausia
Šimtmečio aikšte bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios pa-
pėdės. 

– 3 psl. 

Legendinis Lietuvos laisvės kovo-

tojas Juozas Jakavonis-Tigras

prieš daugelį metų nebūtų patikė-

jęs, kad pats apsilankys ir bus su de-

rama pagarba priimtas Washingtone

įsikūrusioje ,,Amerikos balso” radijo

studijoje, iš kurios daugelį metų į Lie-

tuvą sklido pasipriešinimo kovotojų vil-

tį palaikančių laidų transliacijos.  

Birželio 14-ąją legendinis kovo-

tojas kartu su dukra Angele Jakavo-

nyte apsilankė ne tik ,,Amerikos bal-

so” organizacijoje, bet ir Baltuosiuo-

se Rūmuose. 

,,Esu sužavėtas išgirdęs tą (,,Ame-

rikos balso”) muziką iš tos vietos, iš

kurios visam pasauliui sklido laisvės

balsas”, – po apsilankymo radijo stu-

dijoje sakė J. Jakavonis. ,,Ne tik aš, bet

ir visa Lietuva kiekvieną dieną lauk-

davo šio balso”, – prisiminimais dali-

josi Lietuvos partizanas.

,,Amerikos balso” Eurazijos de-

partamento direktorius dr. Elez Bibe-

jar įteikė J. Jakavoniui-Tigrui padėką

ir garbės klausytojo pažymėjimą. Le-

gendinis Lietuvos laisvės kovotojas

pasidalijo prisiminimais apie tai, kaip

jis klausydavo laisvės balso iš Was-

hingtono ne tik Lietuvoje, bet ir gy-

vendamas tremtyje Sibire. 

– 5 psl. 
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Žmogus – kaip raidė knygoje, kurios pavadinimas – Žmonija. Tiktai pažindami raides pradedame skaityti – 
Justinas Marcinkevičius.

Emigrantams – neįprasti
siuntiniai iš Lietuvos 

J. Jakavonis –
Tigras tapo
,,Amerikos
balso” garbės
klausytoju

J. Jakavoniui nepamirštamą įspūdį padarė apsilankymas ,,Amerikos balso” organizacijoje. 
,,Amerikos balso” nuotraukos

Dailiose dėžutėse iš Lietuvos – po lietuviškos žemės saują. J. Petronio nuotr. 



sąranga, istoriniu likimu, materialine kultūra. V. Ali-
šausko manymu, tokiu atveju grupė, pasivadinusi
baltais arba nežino, kas tai yra, arba sąmoningai ren-
kasi netikslų pavadinimą. Su apibūdinimu senovė irgi
kyla dvejonių: vienam tai akmens amžius, kitam –
Vytauto arba karaliaus Mindaugo laikai, o šiuolai-
kinis jaunimas pasakys, kad Smetonos Lietuva yra
senovė. Dėl religinės tradicijos tęstinumo skepsio turi
kitas mokslininkas, istorikas Nerijus Šepetys, kuris
primena senųjų religijų skiriamąjį bruožas – Raštą:
judaizmas turi Senąjį Testamentą, krikščionybė –
Naująjį, zoroastrizmas – Avestą, budizmas – Tibeto
mirusiųjų knygą, islamas – Koraną, hinduizmas – Ve-

das. Istorikas pagrįstai kelia klausimą,
kokią pradžios knygą turi senovės bal-
tų religinė bendrija? O pirmasis at-
kurtos Lietuvos valstybės vadovas
prof. Vyt. Landsbergis įžvelgia ir poli-
tinį aspektą, stebėdamasi, kad ,,ku-
riantis naujųjų laikų tautai ir valstybei
jos veikėjams kils idėja gaivinti, o vei-
kiau konstruoti seniai išnykusią reli-
ginę sistemą, daryti iš to nelyginant
sektantų ar keistuolių partiją. Su šven-

tikais, apeigomis, valstybės biudžeto parama, gal net
Perkūno šventyklomis…” 

Sprendimą dėl valstybės pripažinimo suteikimo
senovės baltų religinei bendrijai ,,Romuva” Seimas
priims netrukus ir veikiausiai jis bus palankus. Ta-
čiau kur kas svarbesnis klausimas yra, kodėl vis dau-
giau populiarumo sulaukia kvietimas gręžtis į pa-
gonybę, atmetant krikščionybę ir kritikuojant vaka-
rietišką Lietuvos tapatybę? Ar atrasime šiuo keliu ei-
dami išsvajotą ekonominę gerovę, taiką, solidarumą,
artimo meilę ir visus kitus dalykus, apie kuriuos kal-
ba popiežius Pranciškus ir kurio apsilankymo laukia
Lietuva?

Toks klausimas viešojoje erdvėje iš-
kilo šių metų gegužės pabaigoje, kai
Lietuvos Seimas 67 balsais priėmė

svarstymui projektą dėl valstybės pri-
pažinimo suteikimo senovės baltų re-
liginei bendrijai „Romuva”. Galutinis
sprendimas paaiškės birželio pabaigo-
je, kai Seimas sulauks Vyriausybės iš-
vadų ir balsuos. Šios bendrijos vyriau-
sioji krivė Inija Trinkūnienė tinklala-
piui respublika.lt  teigė, kad gavę vals-
tybės pripažintos netradicinės religijos statusą,
bendrijos nariai galėtų ramiai puoselėti savo pro-
tėvių tradicijas ir atliekamas apeigas: ,,Pavyzdžiui,
jungtuvės taptų legalios – galėtume išduoti pažy-
mėjimą. Jokios finansinės paramos tikėtis negalime
ir nesitikime. Jei Seimas pasisakys prieš – vadina-
si, balsuos prieš demokratiją. Teisingumo ministe-
rija yra pateikusi Seimui išvadą, kad mes atitinka-
me visus įstatymo reikalavimus. Tai reikštų, kad bal-
suojantys prieš abejoja pačiu įstatymu.” Nutarimo
projektą Seimui pristatęs Seimo Žmogaus teisių ko-
miteto pirmininkas Valerijus Simulikas detalizavo
galimas naujo statuso privilegijas:  bendrija galėtų
ne tik sudaryti santuokas, bet ir įgytų teisę mokyti
tikybos ir religinių apeigų valstybės ir savivaldybių
mokyklose. Šiuo projektu siekiama palaikyti reli-
ginės bendruomenės dvasią, tradicijas, kultūrinę ta-
patybę, skatinti žmones pažinti savo šaknis.  

Kodėl Seimo palaikymas šiai bendrijai sociali-
niuose tinkluose ir didžiuosiuose tinklalapiuose  su-
kėlė bangas? Atrodytų demokratinėje Lietuvoje galime
tikėti kas kuo norime ir melstis kaip norime. Šiandien
tuokiamasi po vandeniu ir šokant iš parašiuto, tai ko-
dėl negalima tuoktis privačiame krivio kieme, kreip-
tis į Perkūną, kuris, pasak romuviečių, skatina vai-
singumą, gyvybingumą žmonėms ir žemei, maldų,
giesmių ir šokio pagalba, ir prašyti malonių naujajai
šeimai? Krikščionys per sekmadienio Mišias bažny-
čioje neša aukas Dievui prie altoriaus, prašydami jo
malonių tautai ir pasauliui, asmeninės pagalbos, o bal-
tų tikėjimo išpažinėjai mieliau laikysis savo senųjų
tradicijų ir, pavyzdžiui, šią, sausra paženklintą vasarą,
šauksis  Perkūno. Galbūt pagal tradiciją, įdėtą jų Ro-
muvos internetiniame puslapyje: ,,Įpila jam visų
pirma kaušą alaus, kurį apnešę tris kartus aplink ugnį
ir ją pakurstę pagaliau išpils jon maldaudami Perkūną
siųsti lietaus”…

Vis dėlto religijų tyrinėtojams krikščionims, iš-
silavinimą įgijusiems Vakarų Europos universite-
tuose, užkliūna baltų religijos termino, šaknų ir is-
torijos tęstinumo klausimai, į kuriuos jie turi kito-
kius atsakymus nei Indijos Haridvaro universitete
suteikto filosofijos garbės daktaro vardo savininkė
I. Trinkūnienė. Galbūt priešingi vertinimai kyla dėl
nepakantumo skirtingai pasaulėžiūrai? Gal ir dėl vie-
šų kaltinimų neopagonybės populiarinimu, kuris sie-
tinas su euroskepticizmu, primenant, jo nesuderi-
namumą su demokratijos, ekonominio šalies vys-
tymosi ir kultūros sklaida ir pabrėžiant, jog Lietu-
va pasaulio žemėlapyje atsirado dėka krikščionybės
iš vienos pusės; ir iš kitos pusės – dėl JAV viešėju-
sios krivės I. Trinkūnienės kaltinimų krikščionybei:
,,Mūsų alkuose auga ąžuolai, išdygę iš gilių tų ąžuo-
lų, kuriuos iškirto piktavaliai misionieriai, užgesi-
nę mūsų Šventąją Ugnį. Ąžuolai užaugo, mes su-
grįžome į alkus, ir vėl juose dega mūsų Amžinoji Ug-
nis.” Štai filosofas Vytautas Ališauskas, tyrinėjęs
įvairių religijų ir mitologijos likučius rašytiniuose
šaltiniuose, teigia, kad baltai yra mokslinis konst-
ruktas, o ne etninis darinys. Mokslininkai ir pir-
miausia filologai vartoja šią sąvoką dėl klasifikaci-
nio patogumo. Lietuviai, latviai, prūsai, žiemgaliai
ir t. t. yra skirtingos etninės grupės su skirtingais
religiniais vaizdiniais, kaip ir su skirtinga politine

2 2018 BIRŽELIO 21 D., KETVIRTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą  – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00  iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

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

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

Baltų religija –
kas tai?
JŪRATĖ KUODYTĖ

Artėjant Dainų šventei – 
apie dalyvių saugumą
Tie, kurie rengiasi dalyvauti netrukus
prasidėsiančioje Lietuvos 100-mečio
Dainų šventėje ar bent tuo metu ap-
lankyti Lietuvą, tikriausiai jau pradė-
jo pakuotis lagaminus. Lietuva pasi-
rūpino, kad visi svečiai ir dalyviai
būtų kuo saugesni.

Jubiliejinėje Dainų šventėje, kuri
birželio 30 – liepos 6 dienomis
vyks Vilniuje ir Kaune, dalyvaus

net 36 tūkst. dalyvių. Tarp jų – 1 555
pasaulio lietuviai.

Gausiausios miestų delegacijos iš
Vilniaus (6 008) ir Kauno (2 985), ak-
tyviausi rajonai – Kauno, iš kurio į
šventę planuoja atvykti 931 dalyvis, ir Panevėžio
rajonas su 780 dalyvių.

Tarnybos dirbs, bet ir 
patiems reikia saugotis

Kaip trečiadienį spaudos konferencijoje sakė
Dainų šventės direktorius Saulius Liausa, visos už
dalyvių saugumą atsakingos tarnybos atliko namų
darbus, nebus pastebimos, bet bendradarbiaus,
siekdamos išvengti nereikalingų rizikų.

„Norėtume patikinti, kad dalyviai bus saugūs,
turės kur gyventi, bus maitinami, kad valstybė vi-
somis pajėgomis tuo rūpinosi”, – sakė S. Liausa.

Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Še-
šelgis patikino, kad sveikatos sistema pasirengu-
si suteikti visokeriopą pagalbą, jei ji bus reikalinga.

„Noriu kreiptis į Dainų šventės dalyvius ir žiū-
rovus, kviesdamas pasirūpinti savo sveikata. Ypač
svarbu tinkamai pagal oro sąlygas aprengti ir ne-
pamesti vaikų”, – priminė viceministras.

Visų šventiniuose renginiuose dalyvausian-
čiųjų viceministras prašė atkreipti dėmesį į vy-

resnio amžiaus žmones, pasirūpinti geriamu van-
deniu, kad galėtų atsigaivinti.

Šventėje dirbs savanoriai su medicininiu iš-
silavinimu, kuriuos iš minios išskirs raudonas kry-
žius ant baltų marškinėlių. Jie žino, kaip ir kur su-
teikti operatyvią pagalbą, tad galima į juos kreip-
tis. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kur stovės
greitosios pagalbos palapinės ir automobiliai,
kad, prireikus, būtų galima gauti skubią pagal-
bą”, – pabrėžė viceministras.

Šventės organizatoriai rado rėmėjų, kurie
tieks geriamą vandenį. Maitintojai taip pat visiems
dalins nemokamo vandens.

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos ko-
misariato Viešosios tvarkos valdybos Tarnybos or-
ganizavimo skyriaus viršininkas Saulius Kleba-
vičius šimtmečio Dainų šventę vadino neeiliniu
renginiu. „Pagrindiniai klausimai tradiciniai – ga-
limos spūstys mieste, nusikalstamos veikos ir
kiti iššūkiai, kuriems mes pradėjome ruoštis jau
praėjusiais metais”, – sakė S. Klebavičius.

Nukelta į 10 psl.
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„Kaune vieną svarbiausių aikščių pradėta re-
konstruoti, ten numatyta statyti požeminę auto-
mobilių stovėjimo aikštelę, tad žemė buvo iškasta.
Mūsų šešių žmonių komanda kūrybinių dirbtuvių
metu mąstėme, kaip tą žemę būtų galima panaudoti,
nes lietuviui žemė visada buvo labai svarbi. Kadangi
ta žemė tapo ‘laisva’, kilo idėja valstybės atkūrimo
100-mečio proga padovanoti jos visame pasaulyje gy-
venantiems lietuviams.

Gal vienam ta saujelė žemės primins tėvynę, pri-
mins istoriją, kiek lietuviai daugelį amžių pasiau-
kojančiai už tą žemę kovojo, o kitam, neseniai Lie-
tuvą palikusiam emigrantui gal ji turės visai kito-
kią reikšmę”, – sakė vienas pagrindinių šios idėjos
autorių  Kęstutis Vaikšnoras, idėją subrandinęs kar-
tu su Elena Damaševičiūte, Monika Gedvilaite,
Tomu Kuleša, Mantu Mickevičium ir Rasuole Pet-
rikaite.

Projekto autoriai teigia, kad žemę priklausomai
nuo konteksto mes suvokiame įvairiai: kaip pa-
grindą po kojomis, kaip paviršių, ant kurio stovi pa-
statai, taip pat kaip geografinę teritoriją, kuri

įprasmina valstybės egzistavimą, ar vienybės sim-
bolį, kuris mus, lietuvius, jungia per atmintį, ben-
drus jausmus. „Šiuo projektu norime padovanoti ne
tik saujelę vienybės žemės, bet ir pasveikinti pa-
saulio lietuvius su valstybės atkūrimo šimtmečiu.
Šį sumanymą suvokiame daugiau kaip metaforą, per
kurią mes visi – gyvenantys čia ir svetur – susisie-
jame. Nesvarbu, kur gyventume, kurtume, visi esa-
me viena”, – tokia jų idėjos esmė. 

Atsirado kliūčių muitinėse

Šio projekto kuratorė Ina Žurkuvienė pasako-
jo „Draugo” korespondentui, kad organizatorių tu-
rimame sąraše – apie 100 taškų, į kur esančioms lie-
tuvių bendruomenėms išsiųsti siuntiniai su žeme.
Jungtinėse Amerikos Valstijose siuntiniai pasieks
dvi vietas Los Angeles, keturias Čikagoje, dvi New
Yorke, dar du siuntiniai išsiųsti Kanados lietu-
viams į Torontą. 

„Tai tikrai sudėtingas projektas, jį pradėdami
net neįtarėme, kiek visokių kliūčių iškils. Dabar
vargstame su muitinėmis, nes skirtingose šalyse yra
skirtingos taisyklės, ką ir kaip galima įvežti. Toks
mūsų siuntinio turinys stebina muitininkus ne

vienoje šalyje, o, pavyzdžiui, į Urugvajų pa-
siųsti žemės apskritai nebuvo galima.
Kiekviename tokiame siuntinyje yra po 20
nedidelių dėžučių su žeme, o vienas siun-
tinys sveria 12 kilogramų. Kartu su žeme
bendruomenėms išsiuntėme ir laiškus,
kur paaiškinome šios idėjos esmę”, – pa-
sakojo I. Žurkuvienė.

Netiko žemės kvapas

Idėja pasiųsti žemės lietuviams visame
pasaulyje kilo dar pernai, tą norėta pada-
ryti šių metų Vasario 16-osios proga, bet kai
jau reikėjo ją kasti, Lietuvą stingdė 30
laipsnių Celsijaus šaltis, ir statybininkai negalėjo
įbesti kastuvo į žemę. Kai temperatūra pakilo iki 10
laipsnių šalčio, žemė iš ,,Vienybės” aikštės buvo ka-
sama, bet tada paaiškėjo, jog ji prisigėrusi nemalo-
naus kvapo, kuris niekaip neišsikvėpė net ir kurį lai-
ką vėdinamas. Pasirodo, kažkada prieš Antrąjį pa-
saulinį karą toje vietoje stovėjusi elektrinė, ir žemė
prisigėrusi cheminių medžiagų, kurios ir skleidė tą
kvapą. Tad teko ieškoti kito aikštės kampo, iš kur

žemę būtų galima kasti, ir ten
kvapo jau nebuvo.

Stebino statybininkus

Statybininkai taip pat ge-
rokai stebėjosi ir ne iš karto su-
prato, kodėl tą žemę reikia siųs-
ti už dešimčių tūkstančių kilo-
metrų, nelengva buvo rasti, kas
imsis siuntimo darbų – ben-
dras žemės svoris siekė beveik
pusę tonos. Daug darbo ir šir-
dies į šios idėjos įgyvendinimą
įdėjo ir PLU savanoriai.

I. Žurkuvienė sutiko, kad
apie šį prie VDU veikiantį uni-
versitetą ir jo darbus bei planus
kol kas žinoma gana nedaug,

bet teigė, kad netrukus informacijos tikrai bus dau-
giau. PLU – tai VDU veikla, skirta lietuvių diasporai
ir erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei
ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puo-
selėti. Tai lietuvių diasporos veiklos tąsa VDU, at-
kurtame ir gyvuojančiame pasaulio lietuvių, tokių
kaip Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Valdas
Adamkus, Kęstutis Skrupskelis, Adolfas Damušis ir
kt. pastangų dėka.

VDU palaiko Pasaulio lietuvių universiteto veik-
lą, suteikdamas savo akademinius, mokslinius ir inf-
rastruktūros resursus. PLU vertybės – lietuviškumas,
puoselėjant lietuviškąjį tapatumą visoje savo įvai-
rovėje, rūpinantis jo išsaugojimu diasporoje, taip pat
tęstinumas, tausojant lietuvių diasporos atmintį ir
paveldą, išlaikant ryšį su skirtingomis lietuvių dias-
poros kartomis. Svarbi ir žmogaus vertė branginant
visapusišką žmogaus vertingumą diasporoje, aprė-
piant visą jo/jos patirčių ir prigimčių horizontą, taip
pat intelektualumas, skatinant ir palaikant intelek-
tualinę pasaulio lietuvių diskusiją.

Gimtos žemės grumstas – svarbu

Pasak VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovo

profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus, žemės
siuntimas pasaulio lietuviams yra vienu metu ir pri-
minimas apie praeitį, kai ankstesnių kartų išeiviai
pasiimdavo gimtosios dirvos grumstelį su savimi, į
begalybę, iš kurios dažniausiai negrįždavo, ir kvie-
timas šiandien susivienyti su įvairiuose pasaulio
kraštuose gyvenančiais lietuviais.

„Juk galima įsivaizduoti ją išbarstytą Pietų ar
Šiaurės Amerikos, kitų žemynų lietuvių kolonijų
centruose. Juk gali joje įsišaknyti nauji atminties so-
dinukai, juk gali pražysti gražiausi pasaulio lietuvių
bendrabūvio žiedai, sunokti įpareigojančio solida-
rumo vaisiai. Pasaulyje, kuriame viskas tampa įma-
noma, šis meninis judesys yra it koks pakvietimas
Vasario 16-osios Respublikos šimtmečio proga atverti
širdis vieni kitiems ir pajausti kitą lietuvį kaip
savo Tėvynės atspindį”, – sako istorikas.

K. Vaikšnoras sakė, kad klausimo apie tai, kur
ta gauta žemė bus naudojama, jis sulaukia dažnai, bet
nenori nurodyti ir įvardinti – tegul patys gavėjai
sprendžia, kur ir kaip panaudos lietuviškos žemės
saują. „Vienas gal žemę pasidės namuose kaip bran-
gų suvenyrą, o kitas gal kur nors Čikagoje žiemą pa-
sibarstys taką prie namų durų, kad nepaslystų. Te-
gul lietuviai patys sprendžia, kaip ją panaudoti,
kiek toks siuntinys iš gimtinės yra jiems svarbus”, –
teigė jis.

Kaip panaudos gautą siuntinį?

I. Žurkuvienė pabrėžė, kad idėjos autoriai labai
norėtų iš žemę gavusių lietuvių išgirsti, kaip jie pa-
naudojo siuntinio turinį, galbūt nufotografuotų ar ap-
rašytų, ką darė su žeme. „Gal kažkas ją supylė į urną
ir pasistatė prie židinio namuose, o gal kažkas išpy-
lė prie lietuviams svarbaus kokio nors paminklo vie-
name ar kitame pasaulio mieste arba gal pabarstė ant
kelio, kuriuo į Ameriką atkeliavo protėviai iš Lie-
tuvos. Tų variantų gali būti visokiausių, ir mums tik-
rai įdomu būtų žinoti, kaip žemė panaudota”, –
sakė projekto koordinatorė.

Projekto autoriai sukūrė ir tinklalapį www.pa-
sauliolietuviai.lt/laisva-zeme, kuriame galima pa-
matyti, į kokius pasaulio kampelius išsiųsta lietu-
viška žemė. Visa informacija yra pateikiama trimis
– lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis. Šimtmečio
šriftu „Signato” šiomis trimis kalbomis parašytas ir
prof. E. Aleksandravičiaus palydimasis laiškas siun-
tinio gavėjams. 

I. Žurkuvienė neslepia, kad tų siuntinių galėjo
būti ir dar daugiau, bet viską ribojo turimos lėšos –
projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros tary-
ba ir VDU. 

Emigrantams – neįprasti siuntiniai iš Lietuvos 

Pakuojama lietuviška žemė netrukus pasieks lietuvius visa-
me pasaulyje. Jono Petronio nuotr.

Žemė buvo iškasta iš ,,Vienybės” aikštės Kaune.            Kristijono Jakubsono nuotr.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba (JAV LB
ŠT) 2018 m. birželio 2 d. visus, kas neabejingi litua-
nistiniam švietimui, pakvietė į susitikimą su švietimo
darbuotojais iš Lietuvos. Susitikimas vyko Susivie-
nijimo lietuvių Amerikoje patalpose,  esančiose New
Yorke.

Specialistų desantas – su svariomis žiniomis

JAV LB ŠT pirmininkė Auksė Motto JAV litua-
nistinių mokyklų švietimiečiams pristatė svečius:
Virginiją Rinkevičienę, Švietimo ir mokslo minis-
terijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėją, Daivą Šu-
tinytę, Švietimo mainių paramos fondo (ŠMPF) di-
rektorę ir jos kolegas, šio fondo projektų koordina-
torius Renatą Norbutaitę ir Liną Repečką, Vytauto
Didžiojo universiteto (VDU) Tarptautinių studijų or-
ganizavimo skyriaus vadovę Eglę Šalnaitę ir VDU
Tarptautinio mobilumo skyrius dvišalio bendra-
darbiavimo vyr. specialistą Vaidą Dačiolą.

Susitikime taip pat dalyvavo JAV LB Krašto val-
dybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir Kazickų šei-
mos fondo New Yorko skyriaus direktorė Neila Bau-
milienė. JAV LB Švietimo tarybai atstovavo A. Mot-
to, Laima Apanavičienė ir Kristina Petraitienė.

Susitikimo dalyvių pasveikinti atvyko Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Niujorke Julius
Pranevičius.

Užsienyje – per 200 lietuvių mokyklų

V. Rinkevičienė susirinkusiems pristatė litua-
nistinio švietimo aktualijas: formalųjį ir neforma-
lųjį švietimą, užsienio lietuvių integraciją į Lietuvos
švietimo sistemą, Baltistikos centrus užsienio uni-
versitetuose. Jos teigimu, šiuo metu visame pasau-
lyje veikia 208 lituanistinės mokyklos, jose mokosi
7 500 mokinių, dirba 800 mokytojų. JAV 44 lituanis-
tinėse mokyklose mokosi apie 2 000 mokinių.

Pranešėja nušvietė lituanistinio švietimo kryp-
tis, papasakojo, kokia pagalba  suteikiama užsienio
lituanistinių mokyklų mokytojams. Ji taip pat kal-
bėjo ir apie ne Lietuvoje veikiančių mokyklų litua-
nistinio švietimo projektų finansavimą, stovyklų už-
sienio lietuviams veiklą, lietuvių kalbos testavimo
sistemą.

Susitikimo metu V. Rinkevičienė įteikė LR Švie-
timo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pa-
sirašytą ŠMM Padėkos raštą Kazickų šeimos fondui
už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą kuriant
lietuvių kalbos testavimo sistemą pagal Europoje pri-
pažintus kalbų mokymo lygius.

ŠMPF direktorė D. Šutinytė susirinkusiems pa-
pasakojo apie fondo, kuris Lietuvoje tiesiogiai pa-
valdus Švietimo ir mokslo ministerijai, administ-
ruojamą veiklą. Šis fondas administruoja didžiausią
Europos Sąjungos (ES) švietimui remti skirtą prog-
ramą ERASMUS. Programos dėka jau kelerius me-
tus JAV lituanistinės mokyklos priima studentus, ku-
rie jose atlieka praktiką, o ŠMPF teikia paramą prak-
tikantams. Taip pat šio fondo paramą gali gauti no-
rintys mokytis lietuvių kalbos (tam organizuojami
vasaros ir žiemos kursai).

Švietimo
darbuotojai 
iš Lietuvos ir 
JAV susitiko 
New Yorke

Susitikimo dalyviai. www.facebook.com/kff.lt nuotraukos

Amerikiečiai renkasi studijas ir Lietuvoje

L. Repečka papasakojo apie ŠMPF kartu su ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą
„Study in Lithuania”. Jo teigimu, dabar pagal šią
programą studijuoja 200 amerikiečių. R. Norbutaitė
supažindino su programomis, kurios skiria stipen-
dijas norintiems pasitobulinti mokytojų kursuose. 

Pasaulio lietuvių universitetas – tai VDU veikla,
skirta lietuvių diasporai. Apie ją susirinkusiems pa-
pasakojo E. Šalnaitė ir V. Dačiola. Jie kalbėjo apie stu-
dijų ir stažuočių programos studentams; trumpa-
laikes studijas Lietuvoje, studijas lituanistinių mo-
kyklų mokytojams, lietuvių kalbos edukacinius pro-
jektus, VDU ,,Baltic Summer University” renginius,
taip pat kvietė pateikti jiems vaizdo medžiagą iš ren-
ginių.

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė S. Šimku-
vienė sakė, kad būtinas glaudus bendradarbiavimas
tarp mokyklų ir bendruomenių, kvietė mokytojus
būti aktyviais bendruomenių nariais. Ji taip pat
trumpai pristatė LISS programą studentams ir šalia
šios programos įkurtą programą moksleiviams.

Virginija Rinkevičienė (d.) įteikė ŠMM Padėkos raštą Kazickų
šeimos fondui. Raštą priėmė KŠF New Yorko skyriaus di-
rektorė Neila Baumilienė.

Padėka – Kazicko šeimos fondui

N. Baumilienė pasveikino susitikimo dalyvius
Kazickų šeimos fondo vardu, trumpai papasakojo,
kaip švenčiamas didžiojo filantropo 100-metis. A. Ka-
zickienės atminimui skirta programa nuo 2012 metų
lituanistiniam švietimui skyrė arti 700,000 dol. Ji taip
pat trumpai papasakojo apie šiemet pradėjusią veik-
ti studentų stažuočių programą. Po pietų vyko dis-
kusijos. 

Šis susitikimas parodė, kad tarp Lietuvos ir
diasporos  švietimiečių užsimezga vis glaudesnis ry-
šys, randami vis nauji sąlyčio taškai. Ir tas labai džiu-
gina.   

Ar žinote, kad vie-
nas didžiausių in-

terneto prekybos sve-
tainių „Amazon” turi labai gra-

žią programą, pavadinimu „Smile”,
skirtą paremti pelno nesiekiančias orga-
nizacijas? „Amazon” nuo kiekvieno pirki-
nio skiria 0.5 proc. išleistos sumos jūsų pa-
sirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja
nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kvie-
čiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleis-
dami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian He-
ritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirk-
ti „Amazon”, įveskite smile. amazon.
com/ch/36-3916303 interneto adresą.
Dėkojame už paramą – net ir mažiausia
auka yra reikšminga ir reikalinga!  Pra-
neškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,

Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org
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St. Petersburgo lituanistinėje mokykloje ,,Saulutė” pa-
baigti dar vieneri mokslo metai. Paskutinė pamoka
vyko neįprastai – mokytojai ir moksleiviai kartu su vai-
kų tėveliais vyko į nacionalinį Fort De Soto parką. Kar-
tu buvo minima ir Motinos diena.

Susirinkę parke, išvykos dalyviai turėjo sėsti į
įsivaizduojamą autobusą, kurio maršrutas
buvo neįprastas – kelionė vaiko augimo metais.

Kiekvienas kelionės dalyvis turėjo suvaidinti jam
skirtą vaidmenį: vairuotojo, autobuso signalo, va-
riklio ir kitus. Stotelėse buvo žaidžiami žaidimai, ku-
rių metu mokiniai užrištomis akimis maitino savo
mamas bei tėčius, mokėsi vaikščioti, nuraminti
verkiantį vaiką. Žaisdami visi autobusu atvyko į įsi-
vaizduojamą ,,Lietuvių klubą”, kur laukė mamyčių
bei mokyklos suruoštos vaišės.

Pirmiausiai vaikai pasveikino mamytes su Mo-
tinos diena ir įteikė savo pagamintas dovanas – de-
koruotas virtuvės pirštines ir pačių padarytų gėlių.

Mokyklėlės direktorė Birutė Blotnienė visus pa-
sveikino, o moksleiviams įteikė šių mokslo metų mo-
kyklos baigimo pažymėjimus. Taip pat visiems buvo
išdalintos nominacijos, kurios atitiko kiekvieno nu-
veiktus darbus ir būdo savybes.

Buvo pranešta, kad kitais metais mokyklai va-
dovaus nauja direktorė Vida Puodžiūnienė, o buvu-
si mokyklos vadovė padės mokyklai. Būsima direk-
torė padėkojo B. Blotnienei už pasiaukojimą puose-
lėjant jaunąją kartą ir įteikė dovanėlę. Buvo aptar-
ti ateinančių mokslo metų planai bei finansai.

Po pietų vėl visi dalyvavo linksmose estafetėse,
daug maudėsi, plaukiojo baidarėmis, žvejojo. Bai-
giantis dienai, vaikai paleido aitvarus, kai kurie ait-
varai ištrūko iš rankų ir nuskriejo jūros link.

Mokiniai su tėveliais iškylavo visą dieną, taip pa-
sitikdami vaikų laukiamas vasaros atostogas.

Lit. m-los „Saulutė” info 

Atkelta iš 1 psl.

,,Šis Lietuvos laisvės kovotojo apsilankymas yra
puikiausias liudijimas, jog tikėjimas laisve ir lais-
vo žodžio galia yra stipriausias saitas, jungiantis
mūsų šalis. Simboliška, kad gerb. Juozas Jakavonis
šiandien lankosi šiame pastate, nes juk Tigro so-
dybos bunkeryje taip pat buvo spausdinama laisva
spauda”, pažymėjo J. Jakavonį ,,Amerikos balse” ly-
dėjęs Lietuvos ambasados patarėjas K.Vaškelevičius.

Kelionės į Washingtoną metu J. Jakavonis-Tig-
ras  kartu su dukra taip pat aplankė Baltuosius Rū-
mus. Apsilankęs JAV Prezidento rezidencijoje, par-
tizanas pasidžiaugė, kad JAV prezidentai yra ne kar-
tą išreiškę pasirengimą ginti Lietuvos nepriklau-
somybę, o tą jų pasiryžimą patvirtina Lietuvoje ma-
toma JAV karinė technika. 

,,Mums reikėjo su surūdijusiais šoviniais ka-
riauti, o čia jau yra technika. Ir sakiau, kad mes bū-
sim laisvi amžinai su amerikiečių pagalba”, – kal-
bėjo J. Jakavonis-Tigras. Partizano dukra A. Jaka-
vonytė pasidžiaugė, kad jų su tėvu kelionė į Ameriką
sutapo su čia švenčiama Tėvo diena. 

,,Savo tėčiui linkiu kuo geriausios sveikatos ir
prašau, kad jam dar Dievulis suteiktų stiprybės. Kad
jis galėtų jauniems žmonės papasakoti, kokia buvo
Lietuvos  Nepriklausomybės kaina ir kaip partizai
aukojosi, kad mes būtume laisvi. Esu dėkinga, kad
jis dar vaikystėje man įskiepijo  meilę Tėvynei, mokė
sąžiningumo ir atjautos šalia esantiems žmonėms.
Aš esu labai laiminga, kad turiu tokį nuostabų Tėtį”,
– sakė J. Jakavonio-Tigro dukra.

Juozas Jakavonis-Tigras lankėsi ir Lietuvos am-
basadoje Washingtone. Čia susitiko su ambasado-
riumi Rolandu Kriščiūnu, kitais ambasados dar-
buotojais, Lietuvių Bendruomenės atstovais. 

Legendinio Lietuvos partizano vizitą JAV su-
rengė Lietuvos garbės konsulas Rochesteryje Rimas
Česonis su dukra Jolanda Česonyte.

LR ambasados Washingtone info

J. Jakavonis-Tigras tapo ,,Amerikos balso” garbės klausytoju

A. Jakavonytė, BBG (Broadcasting Board of Governors) dirbantis Algirdas Čarneckis, J. Jakavonis, Elez Bibejar ir K.Vaš-
kelevičius.

Angelė Jakavonytė, J. Jakavonis ir Jolanda Česonytė Washingtone.
LR ambasados Washingtone nuotraukosPrie Lincoln memorialo

Mokiniams – vaizduotės pamoka parke

Pati geriausia pamoka per visus mokslo metus – paskutinė. Šiais metais ji vyko Fort De Soto parke.

Vieni žvejojo, kiti atsipalaidavę šnekučiavosi ar dalyvavo estafetėse. Nuotraukos iš mokyklos archyvo
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Miestietiška Sandros Yushka
kolekcija

„Dabar – atradimų, potyrių, nuo-
tykių metas. Kai norisi mėgautis leng-
vumo jausmu, nustumi rūpes čius į
šalį. Tai metas, kai aplanko kažkoks ne-
apsakomas laimės pojūtis, rodos, be jo-
kios ypatingos priežasties norisi šyp-
sotis, leisti laiką su artimaisiais, pla-
nuoti ypatingas gyvenimo šventes bei
tiesiog džiaugtis buvimu čia ir dabar”,
– apie naujau sią savo kolekciją pasakoja
Sandra Yushka. Naujausia Sandros

Naujausios lietuvių dizainerių kolekcijos

Sandros Yushkos kolekcija.

Yushka kolekcija pasižymi švariais si-
luetais bei minimalistiniu braižu. Kaip
ir ankstesnėse kolekcijose, didelis dė me-
sys skiriamas estetikai ir komfortui.
Naudojami kimono tipo kirpimai, pla-
tintos rankovės, didelės, iš raiškingos ki-
šenės, kai kur žaismingumo priduoda
raukinukai, funkcionalūs dirželiai, ap-
nuoginti pečiai. Patogūs drabužių kir-
pimai leidžia laisvai judėti, drąsiai gy-
venti ir leistis į nuotykius.

„Man visada svarbu, kad mano ku-
riamas drabužis nevaržytų asme nybės,
atvirkščiai – leistų būti savimi”, – tei-
gia kūrėja. Vasariškai kolekcijai di-
zainerė pasirinko medvilnės, visko-
zės ir tiulio audinius. Spalvas taip pat
pasirinko vasariškas – žydrą, baltą, kre-
minę, žalią ir alyvinę.  Ko lekcijoje ga-
lima pamatyti skirtingus vasariškus
švarkelius, be kurių Sandra Yushka
sako neįsivaizduojanti šiltų vasaros va-
karų, bei sukneles, kurios, pasirin-

kus tinkamus akse suarus, tiks tiek
kiekvienai dienai, tiek ir ypatingoms
progoms. Kūrėja sako, kad jai impo-
nuoja tiek urbanistinė aplinka, mies-
to horizontai, tiek ir gamta: „Tai du pa-
sauliai, be kurių neįsivaizduoju savo
vasaros: vakarai ant miesto stogų te-
rasų, pie vos ir ežerai. Visa tai yra su-
derinama. Kurdama galvoju apie tai,
kad si luetas, naudojamos detalės būtų
tva rūs, nepavaldūs laikui ir aplinkai.
Galbūt todėl man yra artimiausia mi-
nimalistinė estetika. Tačiau visada
jaučiu romantišką polėkį”.

Ekstravangantiška Egidijaus
Rai nio ir Lilijos 

Larionovos kolekcija
Gegužės mėnesį dizaineriai E.

Rainys ir L. Larionova pristatė naujas
2018–2019 m. „Prêt-à-Porter” ru dens ir
žiemos kolekcijas. E. Rai nio kolekcijos
centre – gerokai at jau nėjusi moteris. Šį
sezoną, kaip ir kiekvienais metais, E.
Rainys didžiausią dėmesį skyrė pro-
ginėms sukne lėms, tačiau dizaineris
pabrėžia, kad kiekvieną kartą tos pro-
gos yra skir tingos. Šiai kolekcijai Egi-
dijus ir Lilija sukūrė 40 skirtingų
įvaizdžių. 

Dizainerė Lilija Larionova šiai
kolekcijai naudojo prabangius audi-
 nius – šilką, vilną, medvilnę ir ak somą.
Pagrindiniai dizainerės naujosios ko-
lekcijos akcentai – minimalizmas, šva-
ra, įdomios detalės. Šį sezo ną dizainerę
traukė jaukumas ir ramybė, gal dėl to
šiais metais mažai agresyvių kont-
rastų ar kontroversiškų sprendimų. Li-
lija siūlo rinktis natūralias, maloniai
dėvimas medžiagas, patogius, minkš-
tus siluetus, ramią spalvinę gamą ir
jausmingu mą. Paklausta, kodėl savo
naujausią kolekciją nutarė pristatyti
su kolega E. Rainiu, dizainerė pabrė-
žė, kad norėjusi pakeisti pristatymo
koncepciją. Pasitarusi su Egidijumi
nusprendė, kad tai turi būti švari ur-
banistinė erdvė, ir tai abiem dizaine-
riams labai tiko. 

Provokuojanti dizainerės 
Katrinos Knizikevičiūtės 

mados linija
Šį pavasarį Lietuvoje pasirodė

Katrinos Knizikevičiūtės mados linija
„Bajoras”, kurioje dizainerė savo ran-

Katrinos Knizikevičiūtės mados linija „Bajoras”.

komis daro viską – nuo A iki Z. „Bajo-
ro” mados linijoje dominuoja ryškios
spalvos, derinamos iš pirmo žvilgs-
nio nesuderinamos spalvos ar nesu-
derinamos tekstūros audiniai. Dizaine -
rės darbuose žodis „neįmano ma” ne-
egzistuoja. Ji drąsiai eksperimentuoja
su kitokiomis linijo-
mis ir koncepcijomis.
Dėl prekės ženklo pa-
vadinimo menininkė
mąstė ilgai. Iš pra-
džių mados liniją no-
rėjo pavadinti Katri-
na Kniaz, tačiau dau-
 gelis draugų ją nuo
to atkalbėjo ir me ni-
 ninkė suprato, kad
norėtų su kurti naują
identitetą, tačiau ar-
timą sau. Išsiaiški-
nus, kad žodis
„Kniaz” slavų ir baltų
tautose reiškia dva-
riškio titulą, o dizai-
nerės mama yra kilu-
si iš bajorų šeimos,
tad mados linija „Ba-
joras” taip ir gimė –
po ilgų ieškojimų ir netikėtų sąsąjų at-
radimų. Dizainerės tikslas – mados li-
niją „Bajoras” pateikti kaip gyvenimo
būdą, naują subkultūros formą. „Ba jor-
as” mados linijos kūriniai yra skirti
šiek tiek pametusiam galvą, vertinan-
čiam kokybę ir ilgaamžiš kumą žmogui.
Šių drabužių savinin kas turi būti drą-
sus, nuotaikingas ir mėgstantis ryškias
spalvas. 

Moderni Gerdos Kasilevičiūtės
kolekcija

Dizainerės Gerdos Kasilevičiūtės
eksperimentinė drabužių kolekcija
„This price at what moral cost?” (liet.
Kokia šios kainos moralinė kaina?)

Dizainerės Gerdos Kasilevičiūtės eksperimentinė drabužių
kolekcija „This price at what moral cost?” 

skirta šviesti visuomenę apie esamas
problemas mados industrijos pasau ly-
je: diskriminaciją, priverstinį dar bą,
vaikų išnaudojimą, itin mažą už darbį,
nesaugias darbo sąlygas, taip pat apie
besaikį vartojimą, materialumą, im-
pulsyvų pirkimą bei priklausomybę
nuo prekės ženklų. Šiuo projektu di-
zainerė siekė atkreipti dėmesį į tvarios
mados reikšmę žmo gui ir aplinkai. Ko-

Dizainerės Lilijos Larionovos kolekcija.Dizainerio Egidijaus Rainio kolekcija.
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lekcijos siunčiama žinutė – tai atsa-
kingo domėjimosi apie perkamą pro-
duktą svarba. Idėja kolekcijai kilo at-
sitiktinai – iš  „Fa shion revolution” ju-
dėjimo (liet. „Mados revoliucija”). Šis
judėjimas yra atsakingas už saugią ir
sąžiningą mados industriją. Kiekvie-
nais metais paskutinę balandžio sa-
vaitę vyksta „Fashion revolution
week”, kurios metu yra apklausiami
įvairių prekės ženklų kūrėjai apie tai,
iš kur jų siūlomi drabužiai atkeliavo,
kas juos gamino. Dėl šio judėjimo dau-
gelis prekės ženklų tapo skaidresni,
savo internetiniuose puslapiuose pra-
dėjo dalintis informacija apie fabrikus,
kuriuose yra gaminama jų produkci-
ja. G. Kasilevičiūtės naujausioje ko lek-
cijoje vyrauja linas ir medvilnė. Ši ko-
lekcija skiriasi dar ir tuo, kad daugu-
ma audinių buvo pirkti iš pa dėvėtų
drabužių parduotuvių. Dizai nerė pa-
sakojo, kad savo kolekcija siekia re-
voliucijos ir noro pažadinti žmones bei
nukreipti jų žvilgsnį į nematomus
žmones, besislepiančius už etiketės.
Paklausus, kokiais žodžiais geriau-
siai galėtų apibūdinti šią modernią ko-
lekciją, dizainerė atsakė trimis žo-
džiais: vertė, perdirbimas ir tvaru-
mas.

Liautauro Salasevičiaus 
kolekcija

„Madam pareis vėliau”
„Madam pareis vėliau” – tokiu

savo mados namų pavadinimu Liu-

 tauras Salasevičius pristatė jubilie jinę
– jau dešimtąją – kolekciją. Re ginys
vyko neįprastoje Vilniaus vie toje –
XV a. vadintoje velnio ir šmėklų kal-
nu. Apleistų rūmų ant Tauro kalno ra-
mybė ir tyla virto spektakliu, unika-
lia menų instaliacija, supla kančia mo-
ters gyvenimo įvykius, ne tikėtus gar-
sus ir gluminantį vaizdą. Šį kartą di-
zaineris didelį dėmesį skyrė akse-
suarams. Ant podiumo karaliavo sti-
lingi, kutais puošti sau lės akiniai,
ilgi, kabantys auskarai, odinės ilgos
pirštinės, našlių vualiai, Karmen gė-
lės plaukuose, įspūdingi aukštakul-
niai, platūs diržai, odinės apyrankės
ant abiejų riešų, skrybėlės, kelių
sluoksnių karoliai, „chockeriai”. Ir
viskas juodos spalvos – net modelių
plaukai. Visa tai gaubė pritemdyta
raudona šviesa, stingdantis vėjas ir
grėsminga techno muzika. Tokios at-
mosferos tikslas – oda bė gantys šiur-
puliukai ir netgi lengvas oro trūku-
mas. Po šio renginio galima drąsiai
teigti, kad juoda spalva turi savų at-
spalvių ir gali būti ryški bei efektin-

ga. Tereikia turėti fantazijos, kurios,
akivaizdu, L. Salasevičiui netrūksta.
Kaip pristatydamas kolekciją kalbėjo
dizaineris, „apsiriboti šia spalva buvo
nelengvas kūrybinis iššūkis. Jį priė-
miau tam, kad įrodyčiau, jog jokių
rėmų gyvenime nėra, kaip ir kūrybo-
je. Jie slypi mūsų galvose kartu su vi-
suomenės primestais stereotipais”. 

Valdovų rūmų įkvėpta 
Aleksandro 

Pogrebnojaus kolekcija
Aleksandras Pogrebnojus savo

naujausiai kolekcijai įkvėpimą atrado
senovės namų interjero elementuose.
Suteikęs naujas, šiuolaikiškas formas
dizaineris juos perkėlė į va sariškus
marškinėlius ir sukneles. Pristatyda-
mas kolekciją A. Pogreb no jus pasakojo
apie paieškas, nuvedusias į Valdovų rū-
mus, kurių erdvėje rasti elementai
tapo stilingomis marškinėlių ir su-
knelių detalėmis. „Visi aprangoje pa-
vaizduoti elementai yra perkelti iš
koklių, rastų Valdovų rūmų teritori-
joje, kasinėjant archeologams. Šiuose
aprangos mo tyvuose randami Lietuvos
istorijos įvykiai ir simbolika bei rū-
mus puošę kokliai, pasakojantys mi-
tologines istorijas”, – pasakojo dizai-
neris. Na mų idėjų centre „NIC” vy-
kusio ap rangos pristatymo metu, vy-
riškus marškinėlius dėvėjo pats Alek-
sand ras. „Mūsų šaliai svarbios su-
kakties metu norėjome sukurti isto-
rijos ir stiliaus jungtį. Džiugu, jog pa-

vyko tai įgyvendinti, perkeliant tai į vi-
siems pažįstamas formas. Juk kiek-
vieną dieną galime pasitikti stilingai
ir skoningai”, – pasakojo Namų idėjų
centro „NIC” atstovas Nerijus Urbo na-
vičius. 

Azijietiška Tomos 
Jankauskaitės kolekcija
Pasitinkant vasarą „Studio To -

ma” kūrėja Toma Jankauskaitė pri-
statė naują suknelių kolekciją
„SS’18”, įkvėptą kelionių po tolimus
šiltuosius kraštus. Šįkart dizainerė
savo kūrybos gerbėjas kviečia puoštis
ne tik suknelėmis, bet ir prie jų de-
rančiais žaismingais rankų darbo
auska rais. Juos kūrė drauge su ženk-
lui „Munė design” atstovaujančia Ra-
mu ne Bulaukaite. „Įkvėpimo sė-
miausi keliaudama. Ypatingą vaid-
menį čia at liko laikas, praleistas Šri
Lankoje. Norėjau sukurti lengvą, pa-
togią, spalvingą suknelių kolekciją,
kuri rastų kelią į merginų ir moterų
spintas. Tų, kurios planuoja atosto-

gas, ruošiasi vasaros šventėms ar
tiesiog nori atsinaujinti”, – pasakoja
T. Jankauskaitė. Dizainerė didelį dė-
me sį skyrė drabužių universalumui,
kad derinant skirtingus aksesuarus,
švar kus, avalynę, būtų galima išgau-
ti vis naujus derinius. Sukneles di-
zainerė siuvo iš praktiškų, šiltu ir
karštu oru maloniai dėvimų audi-
nių – viskozės, medvilnės, lino, po-
liesterio – kombinacijų. „Audinius,
kaip visada, rinkau ypač kruopščiai,
atsižvelgdama į sezoniškumą ir ma-
dos tendencijas. Dalį medžiagų pati
parsivežiau iš Vokietijos, kiti audiniai
atkeliavo iš Italijos. Kolekcijos kolo-
ritas varijuoja nuo ryškios raudo-
nos iki pastelinės rausvos. Suknelės
margintos stilizuotų gėlių raštais,
taškeliais, dryžiais. Pastarasis raštas
– vienas mano mylimiausių”, – pasa-
kojo dizainerė. Didelį dėmesį T. Jan-
kaus kaitė skyrė ir apavui: iš užsienio
siųstas įspiriamas basutes pintu padu
dekoravo pačios rankų darbo kutais. 

Vasara alsuojanti „Audimo”
kolekcija

„Art Wave” – taip vadinama nau-
 ja prekės ženklo „Audimas” ir dizai-
nerės Kristinos Kruopienytės kolek-
cija, skirta aktyviai vasarai. Kolekci-

jos pristatyme susijungė dvi netikėtos
aplinkos – miesto ir atostogų. 

Tobulos atostogos, pasak kolekci-
jos autorės, yra tuomet, kai poilsiau-
jama ne tik aktyviai, bet ir intelek-
tualiai. Todėl „Art Wave” kolekcija
skirta išraiškingoms moterims, ku-
 rios atostogų metu puikiai jausis ne tik
vaikštinėdamos prie jūros, bet ir meno
galerijoje. Kolekciją sudaro lengvų
medžiagų atostogų drabužiai – ilgos su-
knelės, lengvos tunikos, kelnės-sijonai,
maudymosi kostiumėliai. Tarp jų į
šio sezono madingiausiųjų sąrašą pa-
tenka „culottes” stiliaus kelnės, per-
šviečiama „parka” ar suknelės su asi-
metrine draperija. „Art wave” kolek-
cijos įkvėpimo šaltiniu tapo autorės
lankytas miestelis Ispanijoje, kuris
kadaise įkvėpė ir patį Salvador Dali.
„Kiekvienos ko lekcijos gimimas pra-
sideda nuo asociacijos. Visuomet sten-
giuosi aprėpti kuo daugiau įvairių
patirčių bei malonumų, kurie vėliau
tampa kūrybos varikliu. Šiuo atveju
kolekciją inspiravo atsiminimai iš to-
bulų praeities atostogų Cadaques mies-
telyje. Stačių uolų nuo likusio pasau-
lio atskirtoje pakrantėje įkvėpimo sė-
mėsi daug menininkų”, − kolekciją ap-
žvelgia dizainerė K. Kruopienytė. Pa-
sak auto rės, kuriant kolekciją buvo
svarbu ir tai, kad vasaros kelionėms
skirtas garderobas tilptų į mažą laga-
miną: būtų patogus ir lengvas dėvėti
nuo ryto iki vakaro. Ne vienerius me-
tus bendrus projektus su žymiais Lie-
tuvos dizaineriais įgyvendinantis lie-
tuviškas aktyvaus laisvalaikio ap-
rangos prekės ženklas pastebi, kad ši
kolaboracija – išskirtinė. K. Kruo pie-
nytės kūryba išsiskiria konceptualu-
mu, architektūriniais, įdomiais si-
luetais, kokių iki šiol dar nebuvo pri-
statyta platesnei auditorijai. K. Kruo-
pienytė visuomet svajojo savo kolek-
cijoms sukurti autorinius margini-
mus, sujungti tradicines ir naujau-
sias siuvimo technologijas bei dirbti su
inovatyviomis medžiago mis. „Kiek-
viename kūrybos ir kolekcijos vysty-
mo etape buvo labai įdomu: nauja ir
nepažinta siūlių klijavimo technolo-
gija, marginimo, rašto kūrimo ypatu-
mai. Tai, kas įprasta didesnio masto
gamyboje, buvo kaip įdomi kelionė į
kitą, nepažintą šalį. Be abejo – ir di-
džiulė patirtis. Nors ‘masinė’ gamyba
man ne naujiena, bet ‘Audimo’ vysto-
ma produkcija, skirta aktyviam laisva -
laikiui, man buvo iki šiol nepažinta
kryptis. Šis prekės ženklas visada
buvo siejamas su aktyviu laisvalaikiu,
o aš sąsajas kiek praplėsčiau ir savo ko-
lekciją apibūdinčiau ne tik kaip akty-
vaus, bet ir intelektualaus laisvalaikio
kolekcija”. 

„Audimas” ir dizainerės Kristinos Kruopienytės kolekcija, skirta aktyviai vasarai.

,,Studio To ma” kūrėja Toma Jankauskaitė
pristatė naują suknelių kolekciją „SS’18”.

Dizaineris Liu tauras Salasevičius pristatė jubilie jinę – jau dešimtąją – kolekciją „Madam
pareis vėliau”.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Akredituotas naujas JAV gynybos atašė
Vilnius (Mano vyriausybė) – Kraš-

to apsaugos ministerijoje akredituotas
naujasis JAV gynybos atašė Lietuvai –
juo tapo pulkininkas leitenantas Ro-
bert A. Mcvey. Jis šiose pareigose pa-
keitė pulkininką Jeffrey L. Jennette.

Kadenciją baigusiam J. L. Jen-
nette krašto apsaugos viceministras
Edvinas Kerza padėkojo už darbą už-
tikrinant sklandžią šiųmečių JAV va-
dovaujamų pratybų „Kardo kirtis” ir
„Baltops” eigą Lietuvoje.

„Tarptautinės pratybos Baltijos
regione, Lenkijoje ne tik sustiprino ša-
lių karinių pajėgų sąveiką ir pasiren-
gimą ties rytinėmis NATO sienomis,
bet ir pademonstravo NATO gebėjimą
operatyviai reaguoti krizinėse situa-
cijose, ypač atsižvelgiant į kintančią
geopolitinę situaciją”, – ministerijos ci-
tuojamas viceministras.

Naujasis JAV gynybos atašė Lie-
tuvai yra baigęs Loyola universitetą Či-
kagoje, Jungtinių pajėgų koledžą, stu-
dijavęs Generalinio štabo koledže.

Jis  tarnavo įvairiuose JAV ka-

riuomenės padaliniuose, yra dalyvavęs
misijoje Irake. Prieš paskyrimą į gy-
nybos atašė Lietuvai pareigas pulki-
ninkas leitenantas  dirbo JAV amba-
sadoje Latvijoje. R. A. Mcvey 2011–2014
metais ėjo JAV gynybos atašė Lietuvai
pareigas.

JAV gynybos atašė Lietuvai rezi-
duos Vilniuje.

Lietuvių kalba Airijos mokyklų programose 
Vilnius (Alkas.lt) – Lietuvos Res-

publikos Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė susitiko su oficialaus vizito į
Lietuvą atvykusiu Airijos Respublikos
Prezidentu Michael D. Higins. 

Susitikime aptarti dvišaliai Lie-
tuvos ir Airijos santykiai,   bendra-
darbiavimas Europos Sąjungoje, sau-
gumo klausimai. 

Didelę emigraciją patyrusi Airija
yra pavyzdys, kaip sėkmingai susi-
grąžinti išvykusius žmones. Šalyje įgy-
vendinama paramos emigrantams
programa, o visame pasaulyje gyve-
nantys airiai raginami padėti valstybei
pritraukti užsienio investicijas. Lietuva
taip pat kviečia sugrįžti iš mūsų šalies
išvykusius žmones. Tam skirta ir per-
nai prezidentės inicijuota programa
„Rinkis Lietuvą”, kuri jau duoda pir-
muosius rezultatus. Per pirmus 5 šių
metų mėnesius į Lietuvą sugrįžo  per
10 tūkst. mūsų šalies žmonių – tai dau-
giau nei per visus praėjusius metus.

Lietuvą ir Airiją glaudžiai sieja ir
gausi Airijos lietuvių bendruomenė –
trečia didžiausia tautinė bendrija šio-

je šalyje. Aktyvūs ir pilietiški Airijos
lietuviai išsaugojo ryšį su tėvyne – vyk-
do įvairiais labdaringas iniciatyvas pa-
dėdami Lietuvos vaikams, puoselėja
lietuviškas tradicijas, kalbą ir kultūrą.
Airijoje veikia net 14 lituanistinių
mokyklų, o nuo praėjusių metų lietu-
vių kalba įtraukta į Airijos bendrojo la-
vinimo mokyklų programą – kaip ga-
lima antroji užsienio kalba.

Valstybių bendradarbiavimą dar
labiau sustiprins 3 vizito metu pasi-
rašomi susitarimai mokslo ir švietimo
srityje: tarp Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto ir Airijos nacionalinio
universiteto, Kauno ir Korko miestų
mokytojų rengimo centrų bei Kauno
mokytojų namų ir Korko lietuviškosios
mokyklos. Šiuo metu Lietuvos ir Ai-
rijos mokslininkai įgyvendina net 75
bendrus ES finansuojamus tyrimų
projektus.

Airijai ketinant statyti SGD ter-
minalą, Lietuva pasirengusi pasida-
linti savo patirtimi. Šiuo metu Airijos
investicijos Lietuvoje yra sukūrusios
per 2000 darbo vietų.

Korumpuotiems – naujos kliūtys
Vilnius (LRS info) – Parlamenta-

rų grupė siūlo neleisti asmenims, nu-
teistiems už korupcinius nusikalti-
mus, patekti į valdžią, jei nuo teismo
nuosprendžio priėmimo nepraėjo 10
metų. 

Siūloma įteisinti, kad Seimo na-
riu, savivaldybės tarybos nariu, meru
ir Europos Parlamento nariu negalėtų
būti renkamas asmuo, kuris teismo
nuosprendžiu yra pripažintas kaltu
ir patrauktas baudžiamojon atsako-
mybėn už nusikaltimus valstybės tar-
nybai ir viešiesiems interesams bei nu-
sikaltimus finansų sistemai, jeigu nuo
teismo nuosprendžio priėmimo ne-
praėjo dešimt metų.

Tokias įstatymų pataisas įregist-

ravo Seimo narių grupė. 
Pasak jų, įstatymų projektų ren-

gimą paskatino politinės korupcijos
mastai Lietuvoje, piliečių nusivyli-
mas ir mažas pasitikėjimas Seimu. 

Tikimasi, kad įstatymų pataisų
priėmimas turės teigiamos reikšmės
kovojant su korupcija ir neteisėta pre-
kyba poveikiu.

Pagal šiuo metu galiojančius rin-
kimų įstatymus kandidatai privalo
nurodyti apie savo teistumą doku-
mentuose, tačiau niekas netrukdo at-
likusiam laisvės atėmimo bausmę už
korupcinius nusikaltimus tais pačiais
metais kelti savo kandidatūrą į Seimą,
į savivaldybės tarybą ar merus bei į Eu-
ropos Parlamentą. 

Kalinių šėlionės atsirūgo vadovams
Vilnius (BNS) – Po kalinių inter-

netu transliuotų išgertuvių iš pareigų
traukiasi laikinai Kybartų pataisos na-
mams vadovavęs Rimantas Zaikauskas.

Iš pareigų taip pat traukiasi ir Ka-
lėjimų departamento Imuniteto sky-

riaus viršininkas Gintaras Zaveckis. 
Po to, kai savaitgalį du nuteistie-

ji internetu transliavo išgertuves Ky-
bartų pataisos namuose, pataisos na-
muose atliktos masinės kratos, patik-
rinimai.

D. Trump rūpi JAV vaidmuo kosmose
Washingtonas (BNS) – Preziden-

tas Donald Trump gyrėsi JAV komer-
cinio kosmoso sektoriaus finansiniais
pajėgumais ir verslumu bei žadėjo,
kad Amerika dominuos tyrinėjant Mė-
nulį bei Marsą, taip pat bet kokiose ki-
tose ateities kosmoso lenktynėse.

„Amerika visuomet bus pirmoji
kosmose, – D. Trump pareiškė saky-
damas kalbą Baltuosiuose Rūmuose. –
Nenorime, kad mus lenktų Kinija, Ru-
sija ir kitos šalys. Visada turime pir-
mauti mes.”

„Mano administracija susigrąžina
Amerikos kaip pirmaujančios pasau-
lyje kosminės valstybės paveldą”, –
pridūrė jis.

JAV prezidentas paragino Penta-
goną sukurti naujas Amerikos „kos-
mines pajėgas”, turinčias tapti ka-
riuomenės šeštąja rūšimi. Tačiau tokį
sprendimą dar turėtų patvirtinti Kong-
resas.

„Tai svarbus pareiškimas. Turė-
sime karines oro pajėgas ir kosmoso
pajėgas – skirtingas, bet lygias”, – tei-
gė JAV lyderis.

Šis sumanymas, D. Trump keltas
ir anksčiau, Pentagone ir tarp įstaty-
mų leidėjų sulaukė prieštaringų ver-
tinimų.

Nuo savo išrinkimo D. Trump ne
kartą žadėjo grąžinti amerikiečius į
Mėnulį – pirmąkart nuo 1972 metų. To-
kie skrydžiai būtų pasiruošimas pir-
majam žmonių skrydžiui į Marsą, pla-
nuojamam surengti artimiausiais de-
šimtmečiais.

„Kalbant apie Amerikos gynybą,
nepakanka, kad amerikiečiai vien
būtų kosmose – privalome užtikrinti
Amerikos dominavimą kosmose”, –
pabrėžė D. Trump.

„Šįkart (kosmose) įsikursime il-
gam”, – pažadėjo D. Trump.

NASA šiuo metu kuria visų laikų
galingiausią savo raketą „Space
Launch System” (SLS), suteiksiančią
galimybę skraidinti astronautus ir
jiems reikalingą įrangą į Mėnulį ir,
kada nors, į Marsą.

JAV kosmoso agentūra taip pat
nori įrengti nuolatinę bazę Mėnulyje.
Tačiau privatus sektorius šiose prog-
ramose taip pat turės vaidmenį. NASA
jau derina planus, kaip turėtų būti ga-
benami kroviniai į Mėnulio paviršių.

„Atrodo, kad turtingiems vyru-
kams patinka raketos, – sakė D. Trump.
– Jeigu tai turtingas Amerikos žmogus
– viskas gerai.”

D. Trump pasirašė du įsakus; vie-
nu jų kai kurie Pentagono turėti įga-
liojimai kontroliuoti privačius paly-
dovus perduodami Prekybos departa-
mentui.

Baltųjų rūmų pranešime sakoma,
kad tokiu būdu „siekiama sumažinti
orbitinių šiukšlių keliamą didėjantį pa-
vojų visų valstybių bendriems intere-
sams”.

Gynybos departamentas sako, kad
šiuo metu orbitoje aplink Žemę apie 20
tūkst. žinomų kosminių šiukšlių ir
800 veikiančių JAV palydovų. Šie skai-
čiai kiekvienais metais vis didėja.

M. Le Pen turi grąžinti beveik 300 tūkst. eurų
Liuksemburgas (ELTA) – Pran-

cūzijos kraštutinės dešinės lyderė Ma-
rine Le Pen turės sugrąžinti maždaug
298 500 eurų (345 760 JAV dolerių) ne-
teisėtai panaudotų lėšų Europos Par-
lamentui, patvirtino ES teismas.

M. Le Pen bus priversta grąžinti lė-
šas po atlikto Europos kovos su suk-
čiavimu tarnybos (OLAF) tyrimo. Jo
metu atskleista, kad ES lėšomis nele-
galiai finansuota politikės partijos

veikla Prancūzijoje.
Aptariami pinigai susiję su dar-

buotoju, kuris nuo 2010 iki 2016 metų
buvo įdarbintas parlamento padėjė-
ju. Remiantis Europos Parlamentu,
M. Le Pen nepateikė įrodymų, kad pa-
dėjėjas atliko darbą, tiesiogiai ir išim-
tinai priklausantį jos įgaliojimams.
Prancūzijoje tebevyksta ir kiti tyrimai
dėl galimai nesąžiningai panaudotų
lėšų. 

Kanadoje pritarta kanapių legalizavimui
Otawa (ELTA) – Kanados

Bendruomenių Rūmai priėmė
įstatymą dėl kanapių vartojimo
legalizavimo. Dabar įstatymas
vėl bus grąžintas Senatui, kuris
nebegalės jo blokuoti, tačiau ga-
lės vilkinti jo priėmimą. Grei-
čiausiai rugsėjį Kanada taps
pirmąja pramonine valstybe,
kurioje vartoti hašišą bus vi-
siškai legalu.

Legalizuoti kanapių var-
tojimą buvo vienas iš liberalo
premjero Justin Trudeau rin-
kimų kampanijos pažadų. 2013-
aisiais jis pripažino savo gyve-
nime 5–6 kartus rūkęs hašišą,
be kita ko, per vakarienę su draugais
po savo išrinkimo į parlamentą. J.
Trudeau nuo 2015 metų yra vyriausy-
bės vadovas.

Prieš penkerius metus hašišą le-
galizavo Urugvajus. Jungtinėse Vals-
tijose tai leistina devyniose valstijose.
Kanada būtų pirmoji iš G7 grupės ša-
lių, kurioje legalizuotos kanapės.

Priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų – liga
Ženeva (ELTA) – Pasaulio svei-

katos organizacija (PSO) įtraukė pri-
klausomybę nuo kompiuterinių žai-
dimų į psichikos sveikatos sutrikimų
sąrašą.

PSO įtraukė „žaidimų sutrikimą”
(gaming disorder) į atpažįstamų ir
diagnozuojamų ligų sąrašą, žinomą
kaip Tarptautinis ligų klasifikatorius

(ICD).
Tai reiškia, kad nuo kompiuteri-

nių žaidimų priklausomų žmonių diag-
nozė ir finansavimas jų gydymui tu-
rėtų tapti labiau prieinami.

Diagnozė „žaidimų sutrikimas”
reiškia, kad žmogaus gyvenimas dėl
minėtos priklausomybės yra pakitęs ir
kad asmuo negali nustoti žaisti. 

Akredituotas naujasis JAV gynybos atašė Lie-
tuvai pulkininkas leitenantas Robert A.
Mcvey (k.). Šias pareigas ėjęs pulkininkas Jeff-
rey L. Jennette (antras iš k.).  ELTOS nuotr. 

J. Trudeau, ne sykį patraukęs hašišo, inicijavo jo le-
galizaviną.      Elle com nuotr. 
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VERSLO N AUJIENOS

5 lyderio savybės pagal Henry Ford 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų birželio 20 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,86 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,64 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Per pirmąją 2018 metų pusę jau pa-
vogta kriptovaliutų už 1,1 mlrd. JAV do-
lerių, o įvykdyti vagystes, pasak ki-
bernetinio saugumo įmonės „Carbon
Black”, buvo pakankamai nesudėtin-
ga.

Kad galėtų lengviau įvykdyti krip-
tovaliutos vagystes, nusikaltėliai nau-
doja vadinamąjį juodąjį internetą
(angl. dark web). „Carbon Black” pa-
skelbtoje tyrimo ataskaitoje teigiama,
kad šiuo metu veikia apie 12 tūkst. pre-
kyviečių ir apie 34 tūkst. pasiūlymų
programišiams, susijusių su kripto-
valiutų vagystėmis.

„Juodasis internetas” yra inter-
neto dalis, kurią pasiekti galima tik pa-
sitelkus specialią programinę įrangą.
Ji naudotojams leidžia naršyti anoni-
miškai ir likti praktiškai neatseka-
miems. Pasak „Carbon Black” anali-
tiko Rick McElroy, vogti kriptovaliutas
yra stebėtinai lengva – užtenka „juo-
dajame internete” įsigyti kenkėjiškas
programas, todėl tam nereikia prak-
tiškai jokių programavimo žinių.

Dažniausiai nusikaltėliai nusi-
taikydavo į kriptovaliutų keityklas.

„Verslo žinios”

Pavogta kriptovaliutų už 1,1 mlrd. JAV dolerių

JAV interneto milžinė „Amazon”
per ateinančius dvejus metus Airijoje
sukurs daugiau kaip 1 tūkst. papildo-
mų darbo vietų.

Naujosios darbo vietos bus su-
kurtos naujajame biure Dublino cent-
re, taip pat trijuose centruose Airijos
sostinės priemiesčiuose. Be kita ko, bus

pasiūlytos darbo vietos programinės
įrangos inžinieriams, duomenų cent-
rų darbuotojams ir kitiems IT specia-
listams.

„Amazon” Airijoje jau turi dau-
giau kaip 2,5 tūkst. darbuotojų.

BNS

„Amazon“ plečiasi Airijoje 

Artimiausiu laiku į Baltarusiją iš
Venesuelos bus pristatyti geležies kro-
viniai – taip ši ekonominių sunkumų
slegiama Lotynų Amerikos valstybė
grąžina skolas Minsko automobilių ir
traktorių gamykloms.

Vitalijus Vovkas, Baltarusijos
pramonės ministras informavo, kad
tokiam kontraktui Venesuelos val-
džia pritarė, todėl per artimiausius
porą mėnesių briketinės geležies kro-
viniai jau turėtų pasiekti Baltarusi-
ją.

Dvi bendros Baltarusijos ir Ve-
nesuelos bendrovės – traktorių su-
rinkimo įmonė „VeneMinsk Traktores
C.A.” ir „Mazben S.A.”, kurioje su-
renkami sunkvežimiai, Venesueloje
pradėjo veikti 2012 m.

2013 m. balandį pirmosios šiose

Venesuela skolą grąžina geležimi

Henry Ford visiems laikams pakeitė
automobilių pramonę ir visą pasaulį pa-
statė ant ratų. Būtent dėl jo „Ford”
markė yra tokia garsi ir stipri, kokia yra
dabar. Ford nuolatos diegė inovacijas
ir ieškojo geresnių būdų atlikti kiek-
vieną veiksmą. Jis buvo geras vadovas,
kurį gerbė darbuotojai. 

Ford niekada nebuvo vienapusė
asmenybė. Pasiekimai versle
buvo lydimi kontroversiškų pa-

sisakymų, ryšių su antisemitizmu ir net
darbuotojų išnaudojimu. Visgi, Ford
buvo laikomas lyderiu ir kiti automo-
bilių pasaulio ,,vilkai” jį gerbė. Štai 5 sa-
vybės, kurias turi išsiugdyti tikras ly-
deris.

1. Gebėjimas įsiklausyti

Ford yra pasakęs – „Jei tik egzis-
tuoja sėkmės paslaptis, tai yra gebėjimas
suvokti kito žmogaus požiūrį ir pažiū-
rėti į dalykus iš kito žmogaus kampo”.
Taip vienos garsiausių pasaulio markių
kūrėjas suvokė gebėjimo įsiklausyti
svarbą. Kad ir kaip gerai suvoktum
sritį, kurioje dirbi, vienas žmogus negali
turėti tiek žinių, kiek turi keli žmonės.
Skirtingos nuomonės ir požiūriai leidžia
pasirinkti geriausią kelią.

2. Gebėjimas įvertinti savo
tikslus ir padėtį

„Verslas, kuris uždirba tik pinigus,
yra prastas verslas” - tokią nuomonę
Ford turėjo apie įmonės kūrimą. Di-
džiausius pinigus įmanoma uždirbti mi-
nimizuojant kaštus. Anksčiau tai reiš-
kė mažiausius mokamus atlyginimus ir
tik fiziškai stipriausius darbuotojus. Ta-
čiau Ford suvokė, kad geras lyderis turi
būti mėgstamas ir įtraukiantis. Todėl jis
tais laikais, kai tai dar nebuvo įprasta,
į darbą „Ford” gamykloje priimdavo ir
pagyvenusius, ir neįgalius, ir moteris.
Kiti verslininkai į tai žiūrėjo kreivai, ta-
čiau Ford manė, kad taip buria ben-
druomenę, o visiems įmanoma surasti
tinkamo darbo.

Ford visada suvokė, kad reikia
tinkamai išsidėlioti tikslus ir priori-
tetus. Kitaip pastangos kuriant verslą
tiesiog bus išblaškytos, o koncentracija
yra būtina.

3. Siekis tobulėti

Gebėjimas įvertinti savo padėtį
yra susijęs su kita gero lyderio savybe
– siekiu tobulėti. Ford visuomet žvalgėsi
aplinkui, ieškodamas sričių, kurias ga-
lėtų patobulinti. Tai itin svarbu auto-
mobilių pramonėje, kur dažnai reikia
pristatyti naujus modelius. Ford taip pat
ilgą laiką tobulino konvejerių sistemą.
Svarbiausia – supratimas, kad tobulė-
jimas niekada nėra baigtinis procesas,
nes kitaip lyderio pozicija bus laikina.

4. Veikimas

Lyderiams svarbu gebėti planuoti
ir kurti strategijas. Tačiau kur kas
svarbiau yra ryžtas imtis veiksmų,
net jei jie yra rizikingi. Per daug žmo-
nių kuria planus, kurių niekada neį-
gyvendina. Jei ką nors sugalvojote,
jau dabar imkitės žingsnių tai įgyven-
dinti. „Neįmanoma susikurti reputa-
cijos apie tai, ką tik ketinate daryti” –
taip Ford kalbėjo apie ryžtą veikti.

5. Aukšti reikalavimai

Jei norite būti stiprus lyderis, turite
suvokti, kad jūsų reikalavimai turi būti
labai aukšti. Visų pirma – sau. Kelkite
sau aukštus reikalavimus ir spauskite
save, kad tobulėtumėte ir dirbtumėte
daugiau ir protingiau. Jei turite verslą,
reikalaukite daugiau iš savo darbuoto-
jų. Tai sukurs darbinę atmosferą ir mo-
tyvuos, ypač jei tai darysite nekeldami
streso. Tuos, kurie įsiklauso į jūsų lū-
kesčius, reikės apdovanoti. O su tais, ku-
rie neįdeda pakankamai pastangų ar ne-
suspėja dirbti kartu su komanda, teks at-
sisveikinti.

„Verslo žinios”

Padės ūkininkams dėl sausros padarinių
Žemės ūkio ministerija, priklau-

somai nuo sausros padarinių, ketina
padėti nukentėjusiems ūkininkams. 

Žemės ūkio gamybos ir maisto
pramonės departamento direkto-
rius  Rimantas Krasuckis sakė, kad
žemdirbiams gali būti greičiau išmo-
kėtos tiesioginės išmokos, be to, gali
būti prašoma Europos Sąjungos para-
mos. 

Nuo sausros padarytų nuostolių
ūkininkai gali apsidrausti. Valstybė
kompensuoja 65 proc. pasėlių draudi-
mo įmokų ūkininkams, tačiau žem-

dirbiai labai vangiai draudžia pasėlius.
Lazdijų, Alytaus, Marijampolės,

Trakų rajono ir Kalvarijos savivaldy-
bių teritorijose paskelbta stichinė saus-
ra.  Pastarąjį kartą sausra Lietuvoje
skelbta 2015-aisiais.

Lietuvoje ūkininkai pernai nu-
kentėjo nuo liūčių. Europos Komisija
(EK) tiesiogiai nuo liūčių nukentėju-
siems šalies ūkininkams skyrė  9,12
mln. eurų, o dar beveik 17 mln. eurų
skirta iš ES Solidarumo fondo. 

ŽŪ ministerijos info

Lietuva žengia į virtualiųjų valiutų  pasaulį
Lietuva, viena iš pirmųjų Europos

sąjungos (ES) šalių, parengė išsamias
gaires dėl virtualiųjų valiutų ir pirmi-
nio viešo žetonų siūlymo (ICO) veiklos.

Tai padės pritraukti užsienio in-
vesticijas ir kurti palankią bei sau-
gesnę aplinką finansinių technologijų
(„fintech”) ir blokų grandinės (block-
chain) technologijos verslui Lietuvoje.

„ICO rinka praktiškai neregu-
liuojama, o joje slypintis potencialas
yra didžiulis. Rizikų yra daug, todėl pri-
valome jas suvaldyti. Turime siekti, jog
tiems ICO projektų vykdytojams, kurie
nori vykdyti veiklą skaidrioje ir tvar-
kingoje teisinėje aplinkoje, Lietuva
taptų pagrindine būstine”, –  teigė fi-
nansų ministras Vilius Šapoka.

Gairėse yra išsamiai aprašytos
inovatyvaus verslo bei plėtros gali-
mybės Lietuvoje – jomis siekiama, kad
kuo daugiau įmonių vykdytų veiklą
mūsų šalyje.

Ministerijos teigimu, nuo 2017
metų visame pasaulyje lietuvių vysto-
mi ICO ir  blockchain projektai pri-
traukė apie 400 mln. eurų investicijų.
Pagal taip pritrauktą kapitalą jie užima
iki 10 proc. viso pasaulio rinkos. Iki šiol
apie du trečdalius pačių lietuvių su-
kurtų  blockchain  projektų dėl nepa-
kankamai aiškios ir nepalankios tei-
sinės – mokestinės aplinkos regist-
ruojasi užsienio šalyse.

„Mano vyriausybė”

gamyklose surinktos mašinos buvo iš-
kilmingai perduotos žemės ūkio pro-
dukcijos gamintojams iš Barinaso vals-
tijos Venesueloje.

Tačiau 2014 m. pabaigoje situacija
komplikavosi. Venesuelą ištiko politi-
nė, socialinė ir ekonominė krizė, ir ša-
lis nustojo mokėti už pristatytą pro-
dukciją.

Venesuelos įsiskolinimas „Minsko
traktorių gamyklai” ir „Minsko auto-
mobilių gamyklai” šiuo metu siekia
apie 110 mln. dol.

Iš viso „Minsko traktorių gamyk-
la” į Venesuelą yra pristačius daugiau
nei 7 000 traktorių komplektų, o „Mins-
ko automobilių gamykla” – daugiau nei
3 500 automobilių komplektų.

Faktai.lt

Atsistatydina „Starbucks“ vadovas
Howard Schultz, nedidelę kavinę

Seattle pavertęs pasauliniu kavinių
tinklu „Starbucks”, paskelbė nu-
sprendęs atsistatydinti.

64 metų amžiaus H. Schultz pasi-
traukia iš įmonės generalinio direk-
toriaus posto.

Oficialiai jis pasitrauks birželio 26
dieną, o jo vietą užims Myron Ulman,
anksčiau vadovavęs universalinių par-
duotuvių tinklui „JC Penny”.

„Starbucks” paskelbus apie H.
Schultz atsistatydinimą, vėl pasklido
kalbos apie jo politines ambicijas ir

visų pirma apie tai, kad jis, kaip de-
mokratų kandidatas, 2020 metais gali
varžytis dėl JAV prezidento posto.

Šiuos gandus pakurstė ir pats H.
Schultz, pareiškęs, jog svarsto daug
įvairių galimybių – „nuo labdaros iki
valstybės tarnybos”.

Paklaustas, ar jis svarsto galimy-
bę varžytis dėl prezidento posto, jis at-
sakė: „Ketinu apgalvoti įvairias gali-
mybes, įskaitant galbūt ir valstybės tar-
nybą”.

BNS

H. Ford mintys – nesenstančios.                
ThoughtCo nuotr. 
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MANO VIRTUVĖ

Vasaros receptai (3)

Marinuota lašišos filė

Reikės:
500 g (1 sv) šviežios lašišos file su
odele
1 valg. šaukšto druskos
1 valg. šaukšto cukraus
pipirų
2 rūgštesnių obuolių
pluoštelio susmulkintų krapų
viskio, konjako arba kalvadoso
(nebūtinai)

Stačiakampę keramikinę formą
iškloti maistine plėvele ir įdėti žuvį
(oda apačioje).

Sumaišyti cukrų su druska ir
pipirais ir puse šio mišinio įtrinti la-
šišos paviršių.

Obuolius sutarkuoti stambia
tarka ir uždėti juos ant žuvies. Pa-
barstyti likusiu druskos-cukraus
mišiniu. Dar galima pašlakstyti
viskiu, kalvadosu arba konjaku (dėl
aromato).

Apibarstyti lašišą smulkintais
krapais, apdengti plėvele ir paslėg-
ti.

Laikyti kambario temperatū-
roje 5–6 valandas. Prieš vartojant
arba dedant į šaldytuvą visą užda-
rą nuimti, žuvį nusausinti.

Taip paruoštą lašišą galima
naudoti sumuštiniams, valgyti su
salotomis arba kaip užkandį, pa-
barstytą kaparėliais.

Lavašas su cukinijomis
ir fetos sūriu

Reikės: 
2 didelių cukinijų 
ryšulėlio svogūnų laiškų
ryšulėlio krapų 
lavašo 
česnako 
200g (7 oz) fetos sūrio 
alyvuogių aliejaus
druskos 
pipirų

Pakepinkite aliejumi pateptus
cukinijos griežinėlius ir laiškinius
svogūnus. Pagardinkite juos druska
ir pipirais. Pabarstykite lavašą
smulkintu česnaku. Sudėkite ant jo
keptas daržoves, pjaustytą fetos
sūrį. Tuomet viską šiek tiek pake-
pinkite orkaitėje, kad apskrustų.
Prieš tiekdami pabarstykite kra-
pais ir pašlakstykite alyvuogių alie-
jumi.

Ledų tortas

Reikės:
250 g (9 oz) sausainių
140 g (5 oz) sviesto
500 g (1 sv) mėgstamų ledų
300 ml (10,5 oz) riebios grietinė-
lės
100 g (3,5 oz) šokolado 
arba mėgstamų vaisių ar uogų

Paruošti pagrindą. Sviestą ištir-
pinti. Sausainius sutrinti iki miltų.
Į sutrintus sausainius supilti ištir-
pintą sviestą ir išmaišyti. Apvalią
kepimo formą aukštesniais kraštais
iškloti maistine plėvele ir į ją sudėti
gautą tešlą. Paskirstyti po visą for-
mos dugną, gerai apspaudžiant ir
suformuojant bortelius. Dėti į šal-
diklį.

Ledus šiek tiek palaikyti kam-
bario temperatūroje, kad jie su-
minkštėtų (bet neleisti suskystėti).
Grietinėlę išplakti iki standumo.

Į ledus dalimis įmaišyti plaktą
grietinėlę. Gautą masę uždėti ant
sausainių pagrindo, gražiai išly-
ginti ir vėl dėti į šaldymo kamerą.

Ištirpinti šokoladą. Ištraukti
tortą iš šaldymo kameros, palaistyti
jį šokoladu ir vėl trumpam dėti į šal-
diklį, kad sustingtų šokoladas.

Vietoje šokolado ledų tortą ga-
lima puošti vaisiais arba uogomis.

Na, ar ne puikus desertas šiltą
vasaros pavakarę!

Jūsų Indrė

Atkelta iš 2 psl.

Kaip atkreipė dėmesį pareigū-
nas, ypač nesaugu, nors įprasta, mo-
biliuosius telefonus nešioti užpaka-
linėse kelnių kišenėse. Masiniuose
renginiuose pasitaiko kišenvagių,
ir tai reikėtų nuolat prisiminti.

Viešasis transportas – 
nemokamai

Renginių vietos žinomos. Bus ri-
bojamas eismas, arti galės priva-
žiuoti tik dalyvių ir specialusis
transportas. Šventės dienomis pa-
reigūnas rekomendavo pirmenybę
teikti viešajam transportui, saugoti
savo daiktus, nepalikti jų ne tik vie-
šosiose vietose, bet ir automobi-
liuose. 

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pava-
duotoja Agnė Vilkončiūtė akcentavo,
kad dalyviai visomis šventės dieno-
mis viešuoju transportu važiuos ne-
mokamai.

„Apgyvendinom tiek dalyvių,
kiek mūsų prašė, kiek galėdami pa-
sistengėme, kad jie jaustųsi oriai”, –
sakė A. Vilkončiūtė, patikindama,
kad Vilnius šventės dienomis atro-
dys visai kitaip nei paprastomis die-
nomis.

Kaip skelbė ELTA, muzikos, dai-
nų, šokių ir nepamirštamų įspū-
džių žadanti Dainų šventė Lietuvą ir
pasaulį kvies kartu minėti Valstybės
atkūrimo šimtmetį ir liepos 6-ąją gie-
doti „Tautišką giesmę”.

Himno frazė „Vardan tos...” tapo
šventės idėjiniu pagrindu ir visų
jos renginių jungtimi. Kartu su ini-
ciatyva „Lietuva 4 milijonai” ren-
giamas žygis per Lietuvą, inicijuotas
projektas „Dainų šventės alumnai”,
vienijantis visų kartų žmones, kada
nors dalyvavusius šventėse.

Iki svarbiausio Dainų šventės
renginio regionuose vyks keturi di-
deli renginiai: vokalinių ansamb-
lių šventė Linkuvoje, Teatrų diena
Telšiuose, Folkloro diena Raudond-
varyje ir Dainų diena Klaipėdoje.

Birželio 30 – liepos 6 dienomis
Vilniuje ir Kaune Dainų šventė pa-
siūlys net penkiolika renginių. Dau-
guma jų bus nemokami. Į pirmą
Dainų šventės renginį birželio 30-ąją
pakvies Kaunas. Taip pagerbiamas
miestas, kuriame 1924 metais pirmą
kartą surengta Dainų diena.

Šventė džiugins 
gausybe renginių

Liepos 1 dieną sostinės Simono
Daukanto aikštėje pakils Dainų
šventės vėliava, prezidentė Dalia
Grybauskaitė paskelbs šventės pra-
džią.

Vilniaus rotušės aikštėje vyks
specialiai pasaulio lietuviams ir
Lietuvoje gyvenančioms tautinėms
bendrijoms skirtas renginys „Šimtas
Lietuvos veidų – sujunkime Lietu-
vą”. Vakare į Vingio parką kvies Dai-
nų šventės atidarymui skirtas ren-
ginys.

Liepos 2 dieną Švč. Mergelės
Marijos Ramintojos bažnyčioje duris
atvers Liaudies meno paroda, o prie
Valdovų rūmų įkurtas Vaikų amatų
miestelis padės mažiesiems atrasti ir
išbandyti senuosius lietuvių menus
ir amatus.

Liepos 3 dieną pilių teritorijo-
je nuo ryto šurmuliuos, muzikuos,
šoks ir dainuos beveik 400 folkloro
ansamblių – vyks Folkloro diena
„Didžių žmonių žemė”. Šv. Jonų baž-
nyčioje skambės kanklių muzikos
koncertas, o vakare Lietuvos nacio-
nalinėje filharmonijoje – kameri-
nės vokalinės muzikos koncertas.

Liepos 4 dieną Bernardinų
sode ir Katedros aikštėje pasirody-
mus surengs 100 Lietuvos mėgėjų te-
atrų. Dienos renginius vainikuos
Ansamblių vakaras Kalnų parke.

Liepos 5 dieną Vilnių drebins
pučiamųjų instrumentų gaudesys –
Vilniaus pramogų arenoje vyks kon-
certas „Vario audra”. O įspūdinga,
beveik aštuonių tūkstančių šokėjų
įvairių kompozicijų žadanti Šokių
diena pakvies į Lietuvos futbolo fe-
deracijos stadioną.

Kulminacija taps liepos 6-ąją
vyksianti Dainų diena „Vienybė te-
žydi”. Trijų dalių Dainų dienos prog-
rama išskleis pagrindines mūsų
himno idėjas, tačiau svarbiausia
bus visų – Lietuvoje ir pasaulyje
gyvenančių lietuvių – drauge gie-
dama „Tautiška giesmė”.

Bilietų į Dainų šventės rengi-
nius kaina – nuo 5 iki 80 eurų. Vai-
kai iki trejų metų bus įleidžiami
nemokamai, jei neužims papildo-
mos sėdimos vietos. 

Parengta pagal ELTA

Artėjant Dainų šventei – 

apie dalyvių saugumą

dainusvente.lt nuotr.



Moteris ieško pagyvenusių žmonių
prie žiūros darbo. Gali gyventi kartu ar -
ba grįžti į namus. Galimi pakeitimai
bet kurią savaitės dieną. Tel. 708-
299-6417.

Vyras ieško vairuotojo darbo. Turi C
klasės teises. Tel. 708-668-5479
(pa likti balso žinutę).
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draugas.org/mirties

draugas.org/kalendorius

REMKIME DRAUGO FONDĄ

www.draugofondas.org

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

IEŠKO DARBO

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

BJAP

Birželio 30 d., šeštadienį, Kaune:
3 val. p. p. – Kauno jėzuitų gimnazijoje (Rotušės a. 9)

5 val. v. - šv. Mišios Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje

Liepos 1 d., sekmadienį, Vilniuje:
9 val. r. - Vilniaus jėzuitų gimnazijoje (Didžioji g. 32)
10:30 val. r. – šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje

Keliaujančių į Lietuvą dėmesiui!

Malonėkite pranešti, jeigu planuojate dalyvauti:
el. paštu: lithjesuit@hotmail.com arba tel.: (630)243-6234

Baltic Jesuit Advancement Project      Facebook.com/BJAProject

Tėvai jėzuitai, Jėzuitų mokyklų Lietuvoje bendruomenės
ir Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

nuoširdžiai kviečia Jus visus vėl susitikti Lietuvoje:

Tėvai jėzuitai, Jėzuitų mokyklų Lietuvoje bendruomenės
ir Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

nuoširdžiai kviečia Jus visus vėl susitikti Lietuvoje:

Birželio 30 d., šeštadienį, Kaune:
3 val. p. p. – Kauno jėzuitų gimnazijoje (Rotušės a. 9)

5 val. p. p. – šv. Mišios Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje

Liepos 1 d., sekmadienį, Vilniuje:
9 val. r. – Vilniaus jėzuitų gimnazijoje (Didžioji g. 32)

10:30 val. r. – šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje

Apie dalyvavimą malonėkite pranešti
el. paštu:lithjesuit@hotmail.com arba tel. 630-243-6234

Baltic Jesuit Advancement Project    facebook.com/BJAProject

Iškeliavus amžinybėn

A † A
AUDRONEI TAMULIENEI

nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.                                      

,,Lituanus” taryba 

Netekus ilgametės ,,Lėtūno” šokėjos

A † A
AUDRONĖS TAMULIENĖS

tariame nuoširdžius užuojautos žodžius vy rui AR -
VY  DUI, sūnums ALEKSANDRUI ir AND RIUI su šei -
ma bei visiems artimiesiems. 

Mes liūdime ir dalijamės skausmu kartu su Jumis.

Tautinių šokių grupė ,,Lėtūnas”

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews
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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

� Birželio 22 d., penktadienį 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gil-
dija kviečia į vakarą ,,Muzikinis susitiki-
mas”. Jo metu pianistų šeima iš Lietuvos –
Martyna, Aušra ir Darius Kučinskai atliks XX
a. lietuvių bei užsienio kompozitorių roman-
tinės ir impresionistinės krypties muzikos kū-
rinių. Kviečiame atvykti. Auka – 10 dolerių.
Muziejaus nariams – nemokamai. Renginio vie-
ta: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629.
Pasiteirauti tel. 773-582-6500.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės valdyba visus kviečia dalyvauti Joninių
gegužinėje ,,Atrask paparčio žiedą”, kuri
vyks birželio 24 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro Lemonte
kiemelyje. Bus skanaus maisto, gėrimų, lie-
tuviška muzika, loterija, žaidimai ir linksma
nuotaika! Laukiame visų. 

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th

St., Chicago, IL 60632) sekmadienį, birželio
24 d., 10 val. r., per šv. Mišias švęsime Šv.
Jono Krikštytojo šventę.  Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Likus
15 min. iki šv. Mišių, sukalbėsime Švč. Jėzaus
Širdies litaniją. Visus maloniai kviečiame.

� Birželio 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už centro rėmėją
a. a. Povilą Vaičekauską, minint jo vienerių
metų mirties sukaktį. Kviečiame visus, paži-
nojusius šį taurų lietuvį tremtinį, dalyvauti šv.
Mišiose. Po šv. Mišių – vaišės kavinėje.

� Organizuojama vienos dienos išvyka au-
tobusu į ,,Bristol Renaissance Faire” (prie Il-
linojaus-Wisconsino sienos) – rugpjūčio 4 d.,
šeštadienį. Išvykstame – 9 val. r., grįžtame –
apie 6 val. v. Kaina suaugusiam – 50 dol., vai-
kui – 30 dol. Daugiau informacijos Švč. M.
Marijos Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600
arba 773-860-7547 (Audra).

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Šimtmečio Tautiška giesmė – 
Navy Pier

Kaip ir kiekvienais metais, liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos

karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną – kviečiame visus Či-

kagos lietuvius ir miesto svečius kartu giedoti Tautišką giesmę! 

Tradicija jau daug metų visame pasaulyje giedoti Lietuvos him-

ną šiais metais dar ypatingesnė – juk minime Lietuvos nepri-

klausomybės šimtmetį. Neabejojame, kad šis susibūrimas dar

labiau sujungs mus, pasaulio lietuvius, ir parodys, kad ir kur be-

būtume, visi mes esame Lietuvos vaikai ir Lietuvai svarbias pro-

gas minime garsiai ir išdidžiai! 

Nepamirškime geros nuotaikos ir tautinės atributikos!

Susitikime visi 7:45 val. v. Navy Pier (600 E. Grand Ave,

Chicago, IL 60611), ištieskime 30 metrų „Vienybės vė-

liavą” ir 8 val. v. visi kartu giedokime Tautišką giesmę!

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




