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Sventiškos mados – 6 psl. 

Sėkmės trūkumas niekada nereiškia prasmės praradimo. – Viktor  Frankl

Festivalio pokylio svečiams grojo iš Lietuvos atvykęs Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas D. Katkaus. 

KĘSTUTIS VAŠKELEVIČIUS

Washingtono lietuvių profesio-
nalų klubas bendradarbiau-
damas su Lietuvos ambasada

JAV gruodžio 8 dieną pristatė atkur-
tos Lietuvos valstybės šimtmečio pro-
ga inicijuojamą Lietuvos ambasado-
riaus vardo fondą, skirtą Amerikos
lietuviams – naujos kartos lyderiams,
ir surengė lėšų telkimo vakarą šio fon-
do steigimui. Renginio metu amba-
sadoje koncertavo žinoma pasaulyje
pianistė Evelina Puzaitė, į renginį at-
vyko ir Lietuvių Fondo (LF) Tarybos
pirmininkė Audronė Pavilčius Ka-
ralius.

Sveikindamas renginio svečius
ambasadorius Rolandas Kriščiūnas
pristatė steigiamo fondo ateities ly-
deriams viziją ir pakvietė kartu įgy-
vendinti šią idėją. – 7 psl. 

ŽIVILĖ SYMEONIDIS

Lapkričio 23–25 d. lietuviai, latviai ir estai rinkosi Bostone
švęsti Baltijos šalių nepriklausomybės šimtmečio. Į šią
šventę atvyko ne tik Bostone ir jo apylinkėse gyvenantys

bendruomenių nariai, bet ir svečiai iš New Hampshire, Con-
necticuto, Maine, Rod Islando, New Yorko, New Jersey,
Pennsylvanijos ir tolimesnių valstijų – Californijos, Arizo-
nos, Texas, Indianos, Illinois. Šioje šventėje taip pat apsi-
lankė svečių iš Estijos, Latvijos, Lietuvos. Tai buvo baigiamoji
Baltijos valstybių šimtmečio šventė Jungtinėse Valstijose.
Sveikinimo kalboje ambasadorius Washingtone Rolandas

Kriščiūnas padėkojo bendruomenei už turiningą trijų die-
nų šventės programą, jungiančią daug įvairių renginių. Jis
perskaitė Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės svei-
kinimą. Andris Teikmanis, Latvijos ambasadorius JAV,
sveikinimo kalboje minėjo, kad jam ši trijų dienų šventė pri-
minė Baltijos kelią 1986-aisiais, kai tūkstančiai baltų susikibę
rankomis vieningai susijungė į ilgiausią istorijoje gyvų žmo-
nių grandinę, nusidriekusią nuo Talino iki Vilniaus, simbo-
lizavusią nepriklausomybės viltį. Anne-Reet Annuziata, Es-
tijos garbės konsulė Bostone Massachusettso valstijai ir
Rod Islandui, pasveikino visas tris bendruomenes estų var-
du. – 4 psl. 

Bostone šventė trys Baltijos šalys
Koncertuoja Philadelphijos lietuvių choras. M. Kavaliausko nuotraukos

Ambasadoriaus fondas – naujos kartos 
vadovams remti

Renginyje dalyvavo (iš k.): Washingtono profesionalų klubo vadovas Valdas Si-
rutis, Živilė Kriščiūnienė, Audronė Karalius ir ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.

LR ambasados Washingtone nuotr.
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DONATAS  JANUTA

History of Lithuania, Bro-
nius Makauskas ir Vytautas
J. Černius (2018   Vilnius,
Lietuva, 686 psl.)

Anglų kalba išleista History of Lit-
huania anglakalbiams puikiai at-
skleidžia Lietuvos praeities pa-
noramą.  Sklandžiai pristatoma
Lietuvos eiga per amžius. Tekstas
tinkamai papildytas gausiomis iliust-
racijomis ir žemėlapiais.

Knyga yra rimtas mokslinis dar-
bas, kuris prieinamas ir naudin-
gas tiek mokslininkui, tiek eili-

niam žmogui. Tiesiog smagu paimti į
rankas ir skaityti.  

Knygos kelias buvo ilgas ir vin-
giuotas.  Istorikas Egidijus Aleksandra-
vičius jau 1990 m. diskutavo su Vytautu
Mikūnu, kad reikia paruošti visuotinės
Lietuvos istorijos knygą anglų kalba. Mi-
kūnas tokios knygos pagrindu parinko is-
toriko Broniaus Makausko Lietuvoje išleis-
tą Lietuvos istoriją. Autoriui sutikus, vertimas į ang-
lų kalbą pradėtas 2002 m.  

Per kitus 16 metų nemažai žmonių prisidėjo prie
knygos projekto. Iš pradžių projektą rėmė Vydūno
jaunimo fondas.  Vėliau jį perėmė JAV Lietuvių
Bendruomenė (LB), kurios pastangomis knyga ir
buvo išleista.  

JAV LB prašymu man pačiam rankraštį teko du
kartus perskaityti – 2015 ir 2017 metais. Paskutinį šuo-
lį, be kurio knyga dar šiandien nebūtų pasirodžiusi,
padarė prof. Algirdas Avižienis, kuris baigė rankraštį
tvarkyti ir pastūmėjo projektą iki galo.    

Nei Vytautas Mikūnas, nei Vytautas Černius, ku-
ris Mikūnui mirus perėmė knygos redagavimą,
knygos nesulaukė. Ši knyga yra išeivijos ryšių su Tė-
vyne ir išeivijos darbų Tėvynės labui tęstinumas.        

Knyga atlieka du uždavinius. Ji duoda progos lie-
tuvių išeivijos antrai ir trečiai kartai, dauguma ku-
rių lietuviškai jau silpnai skaito, susipažinti su
savo tautos praeitim.   

Lygiai svarbu yra ir tai, kad ši knyga – vienas tų
retų šaltinių, iš kurių svetimtaučiai galės susipažinti
su Lietuva ir jos istorija.  Žinių apie Lietuvos praei-
tį anglų kalba nedaug.   

Mokslininkai, net ir tokie kaip Yale universite-
to prof. Timothy Snyder, kuris daug rašo apie Vidu-
rio ir Rytų Europą, žinias apie Lietuvą daugiausia
semia iš lenkų ar rusų šaltinių. Jeigu jie ir mėgina
objektyviai pristatyti Lietuvos reikalus, jų knygose
neretai atsispindi svetimtaučių šaltinių atspalviai,
kurie ne visuomet sutampa su lietuvių išgyvenimais.  

Todėl kiekvienas lietuvių išleistas leidinys apie
Lietuvą anglų kalba yra svarbus. Ypač dėl to, kad pa-
saulyje anglų kalba yra tapusi de facto tarptautine
kalba.  

History of  Lithuania knyga susideda iš dviejų da-
lių. Pirma ir pagrindinė dalis knygos, 450 puslapių,
yra vertimas į anglų kalbą istoriko Broniaus Ma-
kausko knygos, kuri apima Lietuvos praeitį nuo se-
nųjų baltų genčių iki šiandieninės atstatytos Ne-

priklausomos Lietu-
vos.   

Antra dalis – be-
veik du šimtai pus-
lapių – pavadinta
Witnesses to History
(lietuviškai ,,Isto-
rijos liudinin-
kai”),  yra papil-
domi redaktorių
priedai, didelė
dalis kurių yra
atsiminimai
žmonių, kurie
p e r g y ve n o
vokiečių ir
sovietų oku-
pacijas.  

Knyga
pradeda-
ma apra-
š y m u
apie bal-
tų gen-

čių formavi-
mąsi, jų papročiais, jų kas-

dienį gyvenimą ir greitai pereina
prie Lietuvos valstybės sudarymo. 
Kad lietuviai, vieninteliai tarp baltų genčių, ne

tik išliko, bet ir iškilo Vakarų ir Rytų pasaulyje, au-
torius priskiria nuopelną Mindaugui – už jo sukur-
tą valstybės branduolį.     

Visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)
valdovai tinkamai aprašyti. Autorius pastebi, kad Vy-
tautas daug nuveikė, daug pasiekė, bet daug kas buvo
padaryta valstiečių, kuriuos Vytautas atidavė bajo-
rams, sąskaita. Pririštų prie žemės įvairių rūšių vals-
tiečių Lietuvoje buvo ir anksčiau, bet pamatai bau-
džiavos, kuri lietuvius valstiečius pavertė vergais
baudžiauninkais, prasidėjo su Vytautu, kai kitose Eu-
ropos šalyse baudžiava jau buvo pradėta šalinti.    

Po Vytauto mirties krašto aukštuomenės ir dva-
sininkijos sulenkėjimas, didikų ir svetimtaučių
valdovų pražūtingas viešpatavimas, karai ir

okupacijos, vėliau caro valdžios rusinimas buvo ne
vienintelės nelaimės, kurias Lietuva patyrė per
šimt me čius. Buvo dar ir maras, ir badmečiai, pvz.,
1710–1711 m., kai ištuštėjo kaimai ir miesteliai,  liko
apleisti laukai, ūkiai,  net bažnyčios ir Lietuva pra-
rado trečdalį savo gyventojų. Viskas knygoje apra-
šyta.   

Nepaisant visų nelaimių ir sunkumų, XIX šimt-
mečio pabaigoje, nors Lietuvoje inteligentų nebuvo
daug, jie pajėgė prikelti tautinę sąmonę. Vinco Ku-
dirkos, dr. Jono Basanavičiaus ir kitų sukeltas lie-
tuvių tautinis atgimimas buvo stipri atrama lietu-
viams, kurie stojo su ginklu prieš bolševikų, lenkų
ir bermontininkų karius. Taip, 1918–1920 m., lietuviai,
daugiausia valstiečių, ūkininkų sūnūs, iškovojo sau
laisvę ir Nepriklausomybę. 

Įdomi autoriaus pastaba, kad Pirmojo pasauli-
nio karo – vokiečių okupacijos metu vokiečių uždė-
ti dideli mokesčiai ir prievolės bei brutalūs gyveni-
mo suvaržymai lietuvius kaimiečius nustatė prieš vo-
kiečius ir palenkė Rusijos pusėn, –  per vėlesnes vo-
kiečių ir Sovietų Rusijos okupacijas buvo atvirkščiai.

Tarpkarinių, 1918–1939 metų, pergales, džiaugs-
mus ir nuostolius autorius pristato ne tik žodžiais,

bet ir to laiko žmonių, vietovių, įvykių
ir kultūrinių reiškinių atitinkamai
parinktomis fotografijomis.   

Skaudžiausia šių laikų Lietuvos is-
torijos dalis – tai tos 50 metų trukusios
vokiečių ir sovietų okupacijos. Visi

lemtingi įvykiai – trėmimai Sibiran, holokaustas, par-
tizaninis karas – knygoje tinkamai aprašyti.   

Paskutinis skyrius apima 1990 m. Nepriklauso-
mybės paskelbimą, politinius, kultūrinius ir eko-
nominius pasikeitimus atkurtoje Nepriklausomoje
Lietuvoje.  

Knygoje sekant Lietuvos politinius įvykius, pa-
stebėtinas autoriaus dėmesys besikeičiančiai Lie-
tuvos krašto ekonomikai – pradedant Baltijos genčių
gintaro prekyba, toliau ryšiai su vokiečių pirklių
Hanza sąjunga, pasikeitimai žemės ūkyje, baudžia-
vos struktūra ir jos palyginimas su kapitalizmu, Lie-
tuvos pramonės pradžia, tarpkarinė prekyba, so-
vietinimo pasekmės ir kapitalizmo grįžimas po 1990
m.  

Taip pat knygoje daug dėmesio skirta kultūrai,
menui ir mokslui. Ypač įdomiai aprašyta baroko pra-
džia Lietuvoje, kartu su didikų šeimų – Pacų, Radvilų,
Sapiegų ir kitų – mokslo ir meno įnašu. Paminėtas
Seinų krašto ir Seinų kunigų seminarijos vaidmuo
lietuvių tautiniame atgimime. 

Įdomus kontrastas –  istorikas Makauskas tei-
giamai pristato istoriko Adolfo Šapokos Lietuvos is-
toriją, kai istorikas Alfredas Bumblauskas, rodos, ne
vieną kartą yra viešai pareiškęs, kad jis ,,atsisako ša-
pokinės istorijos”. 

Visoje knygoje, kur galima, autorius savo apra-
šymus paremia skaičiais. Pvz., baudžiavai įsigalėjus,
XVIII šimtmečio pabaigoje, Vilniaus vyskupui pri-
klausė 600 kaimų – reiškia, 600 kaimų žemės, trobe-
siai, gyvuliai ir žmonės priklausė vyskupui kaip jo
nuosavybė. (1859 m. Lietuvoje buvo taip pat maždaug
600 spirito varyklų ir alaus bravorų.)

Pagal 1897 m. gyventojų surašymą, žmonių pa-
gal tautybę Lietuvoje buvo: 58.3% lietuvių, 13.3%
žydų, 10.3% lenkų ir 14.6% rytinių slavų. Spaudos
draudimo laikotarpiu Prūsijoje buvo išspausdinta
5,543,000 egzempliorių lietuviškų knygų. 1891–1903 m.
Rusijos caro policija konfiskavo 196,259 knygas.   

Knygoje verti dėmesio atskiri, vieno ar dviejų pus-
lapių, skyreliai, pavadinti ,,History Alive” (lietuviš-
kai ,,Gyva istorija”), kuriais redaktoriai parinktose
vietose papildė istoriko Makausko tekstą, tuo pa-
brėždami, iliustruodami ar praplėsdami vieną ar
kitą tekste paminėtą temą. Ypač anglakalbiams, ku-
rių Lietuvos istorijos pažinimas gali būti siauras, tie
skyreliai duoda gilesnį kai kurių įvykių supratimą.    

Viename ,,History Alive” skyrelyje, pvz., dvie-
juose puslapiuose, aprašomi ir nurodomi konkretūs
metai, vietovės ir dalyviai, 13 mūšių, kuriuose lie-
tuviai ir kitos baltų gentys nugalėjo kryžiuo-
čius. Kitame skyrelyje iliustruojama lietuvių tole-
rancija kitoms tikyboms, nurodant, kad kai Vil-
nius dar buvo pagonių lietuvių sostinė, jame jau buvo
18 krikščionių bažnyčių ir kad tada žydai sudarė
miesto didžiausią mažumą. Dar kitame ,,History Ali-
ve” skyrelyje buvęs Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus atpasakoja savo pirmąją sovietų okupaci-
jos politizuotą gimnazijos pamoką – lyg būtų iš
George Orwell knygos „1984”. 

Dabar turime dvi geras Lietuvos istorijos šiuo-
laikines knygas anglų kalba.  

2016 m. išėjo istorikų Skirmos ir Ramūno Kond-
ratų perredaguota The History of  Lithuania, kuri pui-
kiai pristato Lietuvos istoriją glaustu formatu. Bro-
niaus Makausko šių metų angliška History of  Lit-
huania sklandžiai ir įdomiai atskleidžia visą Lietu-
vos istorijos panoramą.

Lietuvos istorija angliškai



nebaigę ir mokyklos, buvo mokomi
amato, kad galėtų susirasti darbą ir
pragyventi.

Viena motina, kurios dukra tapo
prostitucijos auka ir pradingo be žinios
užsienyje, ėmėsi globoti moteris pate-
kusias į panašią padėtį. Jos buvo sle-
piamos nuo sutenerių,  bandoma joms
padėti išgyventi ir susirasti galimybę
doram gyvenimui. Labai pagelbėjo
šioms moterims Fondo parama.

Fondo lėšos buvo panaudotos ir Jean
Vanier Arkos bendruomenės kūri-
mui Vilniuje. Arkos bendruomenė

subūrė žmones, kurie turi psichinę
negalią į vieną šeimą, kur jais rūpinasi
tam atsidavę žmonės. Jie yra aprūpi-
nami visu pragyvenimu. Jiems įren-
gėme koplytėlę, kur jie gali melstis.

Kaip minėjau, išplėtus fondo tiks-
lus, parama buvo pradėta skirti reko-
lekcijoms, kurias organizuodavo se-
serys vienuolės jaunimui. Buvo suor-
ganizuotos vasaros stovyklos vaikams,
jaunimui, šeimoms, kur irgi labai pa-
sitarnavo Fondo parama.

2011 metais buvo įkurta Mažoji
akademija, kuri rūpinasi suaugusių jų
religiniu švietimu. Per metus jos prog-
ramoje dalyvauja virš 500 žmonių. Tai
žmonės, kurie vaikystėje negavę reli-
ginio auklėjimo arba jį turi labai mi-
nimalų. Ilgas sovietmečio ateizacijos
laikotarpis daugeliui žmonių neleido
pažinti tikėjimo ir juo gyventi. Dau-

Gerbiamai p. Indrei Tijūnėlienei

Jūsų prašomas, peržiūrėjau „Die-
viškojo Kryžiaus” fondo veiklą ir
bandysiu trumpai Jums parašyti, ką

gero nuveikėme ir kam buvo panau-
dotos šio Fondo aukos.

„Dieviškojo Kryžiaus” fondas buvo
įkurtas 1999 metais p. Juozo Mikelionio
iniciatyva. Fondo tikslus nurodė įkū-
rėjas: evangelizuoti ir padėti bena-
miams, gatvės žmonėms, alkoholi-
kams, kaliniams.

Vėliau tikslai buvo išplėsti ir Fon-
do paramą buvo galima naudoti evan-
gelizacijos tikslams auklėjant  vaikus,
jaunimą ir suaugusius.

Vilniuje buvo įkurtas Fondo pa-
naudojimo komitetas, kurio pirmi-
ninku buvau aš pats, tuomet einantis
Vilniaus arkivyskupo metropolito pa-
reigas ir nariai: kunigas-vienuolis, Ca-
ritas pirmininkas, Socialinė darbuotoja
ir psichologė.

Kam buvo naudojami Fondo pini-
gai?

Buvo lankomi kaliniai, kuriems
neštos dovanos: šiltos kojinės, maisto
ir kitų higienos priemonių. Perkamos
religinės knygos jų bibliotekai. Paramą
kaliniams organizuodavome per kalė-
jimo kapelioną ir savanorius.

Maitinami benamiai. Motinos Te-
resės seserys pagamindavo maistą,
kuriuo pamaitindavo kasdien virš 100
benamių. Taip pat šios seserys pri-
glaudžia apie 20 vargšų savo namuose,
kurie dėl ligos ar senatvės neturi kur
pasidėti.

Betanijos valgykloje kasdien mai-
tindavome apie 500 vargšų.

Viena Vargdienių seselė, padedama
savanorių, surinkdavo gatvės vaikus.
Buvo įkurtas Vilties angelo dienos
centras, kuris rūpinosi socialiai rem-
tinų ir sunkumų turinčių šeimų vai-
kais. Jie buvo pavalgydinami, apren-
giami, auklėjami, mokomi, jiems buvo
skiepijamas tikėjimas ir gerumas. Va-
sarą jiems organizuodavo stovyklas,
kurių metu vaikai galėdavo pailsėti.

Įkūrėme Motinos ir vaiko globos
namus. Juose prisiglausdavo besilau-
kiančios arba pagimdžiusios motinos,
kurias išvarydavo iš namų ir jos netu-
rėjo kur pasidėti. Čia jos būdavo ap-
gyvendinamos su vienu arba ir ke-
liais vaikais. Joms suteikiama psi-
chologinė, dvasinė ir kitokia reikalin-
ga pagalba. Padedama susirasti darbą
ir būstą. Dažnai šioms moterims trūks-
ta elementarių įgūdžių rūpintis savo

vaikais, pasigaminti maistą. Per visą
šį laiką namuose yra pabuvojusios
apie 300 moterų su vaikais.

Prieš keletą metų buvo įkurtas
Krizinio nėštumo centras, kuris pade-
da motinoms, kurios išgyvena nepla-
nuoto nėštumo krizę ir su tuo susiju-
sius sunkumus. Tai yra ne tik puiki
abortų prevencija, bet ir visokeriopa so-
cialinė, psichologinė ir dvasinė pagal-
ba besilaukiančioms mamoms ir jų
kūdikiams.

Vienas kunigas buvo tapęs narko-
manu. Pateko į kalėjimą. Jam išėjus iš
kalėjimo ir išsikapsčius iš priklauso-
mybės, pakviečiu jį rūpintis panašaus
likimo žmonėmis. Taip gimė Aš esu
bendruomenė, kurioje priklausomy-
be sergantys vyrai ir moterys galėjo at-
likti reabilitaciją, atsistoti ant kojų.
Jiems buvo padedama susirasti darbą,
o išėję iš bendruomenės,  jie galėdavo
sugrįžti ir palaikyti ryšį, kuris jiems
yra labai svarbus. Bendruomenėje tu-
rėjo galimybę pagyventi ir sveikti virš
200 priklausomų žmonių. Bendruo-
menės vadovai dirba ir su jų šeimomis.

Šv. Vincento Pauliečio bendruo-
menė subūrė savanorių grupę, kurie
rūpinosi gatvės vaikais ir mergino-
mis, kurios dauguma vertėsi prostitu-
cija. Jie bandė ištraukti juos iš gatvės,
evangelizuoti ir padėti užsikabinti do-
rame gyvenime. Šią bendruomenę pri-
glaudė ir ja rūpinasi Vilniaus Visų
Šventųjų parapija.

Fondo paramą patyrė ir alkoholi-
kų šeimos. Dažnai tokių šeimų vaikai
badauja, negali lankyti mokyklos, nes
neturi kuo apsirengti. Jiems buvo pa-
dedama įveikti šią didelę atskirtį.

Fondo dėka pavyko vieną senelį ap-
gyvendinti senelių namuose, kur jis ga-
lėjo gyventi orų savo senatvės gyveni-
mą.

Viena šeima susilaukė neįgalaus
kūdikio. Šiam kūdikiui vien tik pir-
maisiais jo gyvenimo metais buvo at-
likti virš 10 operacijų. Motina visus me-
tus turėjo su vaiku gyventi ligoninėje.
Jiems irgi buvo padėta Fondo lėšo-
mis. Buvo labai jautri šventė, kai šį kū-
dikį, kurio pasveikimu niekas netikė-
jo, pakrikštijau vienuolyno koplyčioje.
Dabar vaikeliui jau treti metai. Dar lau-
kia kojytės nupjovimas, nes viena jo
koja susukta į spiralę ir jis negali ja
naudotis. Reikės daryti protezą. Bet vai-
kas gyvas ir protiškai sveikas.

Fondo parama buvo panaudota ir
gatvės jaunimui mokyti amatų. Naš-
laičiai, alkoholikų vaikai, kurie kartais
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Fondo parama – kilti iš nevilties
Truputis istorijos apie vieną geradarį: 1999 metais JAV gyvenantis žmogus, kuris rėmė

šešis vaikus per Lietuvos vaikų globos būrelį ,,Saulutė”, nusprendė įkurti savo pirmąjį
,,Dieviško Kryžiaus” fondą. Jis buvo skirtas padėti Lietuvoje vargingai gyvenantiems

žmonėms. Fondo kūrėjas nusprendė neviešinti savo vardo ir paprašė, kad Amerikoje tą
fondą tvarkytų Indrė Tijūnėlienė, o Lietuvoje, Vilniuje – tuometinis arkivyskupas Audrys
Juozas Bačkis. Su 50,000 dol. įnašu šis fondas buvo įkurtas po Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės sparnu, o dabar yra Lietuvių Fondo padalinys. 

Vėliau šis mecenatas įkūrė antrą ,,Dieviško Kryžiaus” fondą su 55,000 dol. įnašu, kurį
patikėjo kun. Roberto Grigo ir vyskupo Sigito Tamkevičiaus priežiūrai Kaune. Patarėja pa-
skyrė I. Tijūnėlienę, gyvenančią JAV. 

Dar po kurio laiko po PLB sparnu šis žmogus įkūrė trečią ,,Dieviško Kryžiaus” fondą
su 50,000 dol. įnašu. Jį patikėjo Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos priežiūrai su tvar-
kytoja JAV I. Tijūnėliene. Šis fondas taip pat yra Lietuvių Fondo dalis. 

Šis geradaris – dabar jau a. a. dr. Juozas Mikelionis. Jis tvirtino, kad ir žmona, ir vai-
kai apie šiuos tris fondus žinojo. Tačiau jis pats visuomenėje nenorėjo viešintis. 

Indrė Tijūnėlienė

Artėjant šv. Kalėdoms, dėkodamas aukotojams, kardinolas A. J. Bačkis atsiuntė laiš-
ką, kuriame pasakojama apie pirmo ,,Dieviško Kryžiaus” fondo veiklą. 

I. Tijūnėlienė su  kardinolu A. J. Bačkiu
2006 m.          Ses. A.  Algedaitės nuotr.

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio laiškas:

gelis juto stoką elementarių tikėjimo ži-
nių arba troško labiau pagilinti savą-
jį tradicinį tikėjimą. Visus metus, kiek-
vieną vakarą vyksta paskaitos, kurias
skaito geriausi Lietuvos profesoriai,
kunigai, vienuolės. Žmonės turi gali-
mybę susipažinti su Krikščionybės pa-
grindais, Šventuoju Raštu, Bažnyčios
istorija, teologija, dvasingumu, ir daug
kitų dalykų.

Suprantama, visos čia mano pa-
minėtos ir įkurtos iniciatyvos išgyve-
na ne vien tik Dieviškojo kryžiaus fon-
do dėka. Jiems nuolat įvairiais bū-
dais ieškoma parama. Tačiau Dieviš-
kojo kryžiaus fondas buvo nuolatinis
donoras visiems šiems geriems dar-
bams, kurių dėka žmonės galėjo pajusti
solidarumą ir atjautą ateinančią iš
jais besirūpinančių brolių ir seserų
Kristuje.

Daug iniciatyvų šiandien globoja
Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Ta-
čiau jis nepajėgia aprėpti visų į vargą
patekusių žmonių. Tiek daug yra pa-
žeistų šeimų, vaikų, jaunimo, kuriems
reikia visokeriopos materialinės ir
dvasinės pagalbos.

Visi mūsų suminėti karitatyvi-
niais ir švietimo darbai visų pirma
skelbia Dievo meilę ir rūpestį žmonė-
mis. Dievas pasinaudoja visais tais, ku-
rie pasidalina savo lėšomis su stoko-
jančiais, o kiti jau čia, Lietuvoje esan-
tys žmonės, ištiesia konkrečią savo
pagalbos ranką, kad padėtų pakilti iš
nevilties, vargo, nelaimių ir pavedėtų
kurį laiką tikėjimo, vilties ir meilės ke-
liu. Džiaugiamės, kad nepristingame
gerų žmonių, kuriems rūpi jų broliai
varge, kad tikintieji sugeba atpažinti
Kristų alkstančiuose, nuoguose, kalė-
jime ir varge esančiuose jo Kūno na-
riuose.

Visiems Geradariams, kurie au-
koja vargšms, esame be galo dėkingi ir
meldžiamės už juos. Tegul Dievas Jums
visiems atlygina savo malonėmis ir
tegloboja Jus ir jūsų šeimas Aušros
Vartų Gailestingumo Motina.

Su nuoširdžiu dėkingumu ir mal-
da.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Norintys atsiųsti auką „Dieviško
Kryžiaus” fondui, prašome čekį rašy-
ti „Lithuanian Foundation”, o memo
eilutėje parašyti „Divine Cross Fund”
arba „Dieviško Kry žiaus” fondas, pri-
dedant  skaičių, kuriam fondui yra
skiriami pinigai. Adresas: 1133 Amber
Drive, Lemont, Illinois 60439.

Gerb. redakcija,
Ačiū už įdomų ir informatyvų

straipsnį apie Joną Basanavičių
(,,Draugas”, 2018 m. lapkričio 24 d.).
Kuo daugiau bus panašių straipsnių,
tuo daugiau mums įkvėpimo, tuo tur-
tingesnis ir geresnis bus mūsų ,,Drau-
gas”.

Nelabai įdomu skaityti, kaip kas
nors iš Lietuvos ištekėjęs ar vedęs sve-
timatautį išvyksta į užsienį ir  ,,jau 20
metų seka savo svajonę, darosi žymus,
turtingas” ar pan. Gal įdomu tik apie
tuos naujus emigrantus, kurie, išvykę

iš savo Tėvynės, ką nors daro jos labui.
Man atrodo, kad reikia ypatingą

dėmesį teikti likusiems Lietuvoje,   nes
jie daro daug gero savo kraštui ir jo gy-
ventojams. Arba tiems, kurie gyven-
dami svetur, garsina Lietuvos vardą ir
padeda likusiems Tėvynėje. Nors jie
sunkiau dirba tam, kad užsidirbtų
pragyvenimui, bet jie yra verti mūsų
dėmesio ir, jei reikia, pagalbos.

Pagarbiai

Liuda Avižonienė
Park City, Utah

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete 
be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Atkelta iš 1 psl.

Menininkų paroda

Svečiai buvo pakviesti apsilankyti Baltijos šalių
menininkų parodoje, kur buvo eksponuojami garsių
Baltijos šalių menininkų darbai. Parodos lankytojų
širdis pavergė Estijos skulptoriaus Sergėjaus Isupovo
darbai. Parodoje buvo ir Ivo Lill, žymaus stiklo
meistro, kurio kūriniai eksponuojami Estijos, Da-
nijos, Ispanijos, Rusijos, Kinijos, Vokietijos, Čekijos
bei Vatikano galerijose, stiklo darbai. Estų kerami-
kės Kadri Parnamets keramika kvietė žaismingam
ir provokuojančiam dialogui. Estijai taip pat atsto-
vavo Epp Ojamaa, Inga Strause menas bei fotogra-
fės Eleri Eve darbai. Lietuvių dailininkų darbai int-
rigavo ir džiugino savo estetika ir profesionalumu.
Parodoje lankytojai išvydo Vyto Sakalo, kurio pa-
veikslų yra įsigiję Harvardo universiteto bei Bosto-
no meno muziejai, Rolando Dabruko, Monikos Pliop-
lytės, Laimos Sprangauskaitės, Julijos Mostykano-
vos-Feeney, Dianos Puodžiukynaitės, Marijos Yanka,
Jack McGowan tapybą. Maloniai parodos lankytojus
nustebino originalūs Indrės Mineikienės, dirbančios
su oda, ir Inos Nenortienės, dirbančios su medžia-
gomis, darbai. Latvijos meną parodoje reprezentavo
žymūs vietiniai išeivijos latviai dailininkai: Janis
Sanders, kurio darbai puikuojasi garsiausiose Mai-
no ir Naujosios Anglijos galerijose, akvarelistė Inga
Dankers, realistinės tapybos atstovai Aivars Zaan-
bergs ir Maris Platais, grafikė Inga Spalvins ir kt.

Rankdarbių mugėje net išrankiausi pirkėjai
galėjo įsigyti puikių kalėdinių dovanų:  vienetinių
rankdarbių ir kūrinių iš Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos. Mugėje buvo ne vien tradicinių rankdarbių  –
megztinių, pirštinių, riešinių, kepuraičių ar šalių,
bet ir puikių gintaro dirbinių, dailių šiuolaikinių si-
dabrinių papuošalų, unikalios keramikos. Akį trau-
kė Elizabete Ludviks, Kanados latvės, kurti papuo-
šalai su sidabru ir akmenukais – jos dirbinių galima
įsigyti Washingtono valstijos meno muziejaus ga-
lerijoje, o taip pat ir Rasos Dooling meniški gintaro
papuošalai ir unikali keramika bei In-
drės Mineikienės papuošalai iš odos ir
žaisminga keramikinių lėlių kolekcija. 

Šventės atidarymo vakaras vyko Bos-
tono simfoninio orkestro salėje. Tai buvo
reta galimybė muzikos mėgėjams išgirsti
Baltijos šalių kompozitorių kūrinius, at-
liekamus Baltijos šalių atlikėjų – Vilniaus
miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kame-
rinio orkestro, Šiaurės Amerikos latvių
kvarteto ir estų pianisto Hando Nahkur. 

Filmų festivalis

Padėkos dienos šventinį savaitgalį
Bostono Paramount kino teatras kino mė-
gėjus kvietė į Baltijos filmų festivalį, kur
buvo rodomi naujausi ir populiariausi
kino filmai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
Visi bilietai į latvių režisieriaus Aigars
Grauba filmą ,,The Pagan King” penkta-
dienio vakarą buvo parduoti. Kiti latvių ro-
dyti filmai –  ,,Paradise 89” – apie vaikys-

Bostone šventė trys Baltijos šalys

tę praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje
(rež. Midara Dišlere) ir Homo Novus (režisierė Anna
Viduleja), nuotaikingas filmas apie išgarsėti Rygon
iš kaimo atvykusį jauną dailininką, buvo šiltai sutikti
gausios žiūrovų auditorijos. Estai rodė dokumenti-
nį filmą ,,Soviet Hippies” (rež. Terje Toomistu), pa-
saulyje išgarsėjusį  ,,Tangerines”, kurį prodiusavo Ivo
Felts kartu su gruzinų režisieriumi Zaza Urushadze,
ir intriguojantį meninį filmą ,,November” (rež. Rai-
ner Sarnet). Pirmasis festivalyje rodytas lietuvių fil-
mas buvo dokumentinis, atkeliavęs tiesiai iš Pran-
cūzijos po pirmojo filmo pristatymo – ,,Proudly
Shy” (liet. ,,Išdidžiai kuklūs”), sukurtas fotografo
Mindaugo Kavaliausko, kuris atvyko į šventę iš
Lietuvos. Garsių Lietuvos fotografų nuotraukomis fil-
mas pasakoja apie tris pastaruosius besikeičiančios
Lietuvos dešimtmečius. Šeštadienio popietę buvo ro-
domas lietuvių vaidybinis filmas ,,Stebuklas” (rež.
Eglė Vertelytė, prodiuseris – Lukas Trimonis). Filmų
festivalį užbaigė Donato Ulvydo režisuotas filmas
,,Emilija iš Laisvės alėjos”, savo jautria istorine te-
matika puikiai tikęs šimtmečio šventei. Šis filmas su-
silaukė didelio populiarumo lietuvių bendruomenėse
visame pasaulyje, ir Bostonas tikriausiai buvo vie-
na paskutiniųjų šio filmo kelionės stotelių. Filmą pri-
statė režisierius ir filmo prodiuserė Živilė Gallego.
Filmas paliko didelį įspūdį ne tik lietuviams, latviams
ir estams, bet ir jį žiūrėjusiems danams, anglams bei
amerikiečiams. Kino mėgėjai vienbalsiai tvirtino,
kad tai buvo puikus filmas Baltijos filmų festivaliui.
Kadangi Baltijos filmų festivalis susilaukė netikėto
Bostono kino mėgėjų susidomėjimo, buvo išreikšti pa-
geidavimai jį rengti kiekvienais metais, kaip atski-
rą Baltijos kinui skirtą renginį. Filmų komiteto na-
rės – pirmininkė latvė Aija Dreimane ir Živilė Sy-
meonidis, atsakinga už lietuvių filmus, jau planuo-
ja Baltijos šalių filmų festivalį, kuris vyks kitą rudenį.

Diskusijų klubą apie Baltijos šalių kiną vedė gar-
si kino kritikė Joyce Kulhawik, gavusi Emmy apdo-
vanojimą ir gerai žinoma tarp Bostono kino mėgėjų.
Kita diskusijų tema buvo pokario memuarai, o dis-
kusijų ciklą užbaigė dr. Latherina Pukinsis paskai-

ta ,,100 Years a Nation, So Many More in Song”. Vie-
nas svečias iš New Yorko pakomentavo, kad šios dis-
kusijos renginį perkėlė į visai kitą intelektualinį lyg-
menį ir kad tikrai buvo įdomu ir verta dalyvauti. 

Baltijos šalių ambasadorių diskusiją tęsė svečiai,
pakviesti skaityti paskaitų. Nobelio premijos lau-
reatas, Yale universiteto ekonomikos prof. Robertas
J. Shiller skaitė paskaitą ,,American Dream and Eu-
ropean Dream”. Tačiau populiariausias reginys
buvo Baltijos šalių chorų ir šokių kolektyvų kon-
certas, kuriame dalyvavo latvių ir lietuvių chorai,
folklorinės grupės bei pasirodė mažieji estų, latvių
ir lietuvių šeštadieninių mokyklų šokėjai ir daino-
rėliai. Šis renginys pritraukė daugiau kaip 600 žiū-
rovų, kurie sunkiai tilpo į erdvią koncertų salę. Visi
svečiai mėgavosi tris valandas trukusia muzikine
programa, kurią meistriškai paruošė latvių chorvedė
Krisite Skare. 

Gala pokylis

Šimtmečio šventę vainikavo iškilmingas ir pra-
bangus Gala pokylis. Kokteilių vakarėlio metu sve-
čiams buvo paruošta muzikinė programa, o juos
linksmino vietinės dainininkės – Epp Sonin, Danu-
tė Mileika, Marytė Bizinkauskas, joms pritarė pia-
nistai Edmundas Minkštimas (Lietuva) ir Hando
Nahkur (Estija). Taip pat grojo Vilniaus savivaldy-
bės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras iš Lietuvos, ku-
riam dirigavo orkestro įkūrėjas prof. Donatas Katkus.
Sakydama sveikinimo kalbą šventės organizacinio
komiteto vadovė ir Naujosios Anglijos apygardos lie-
tuvių bendruomenės prezidentė dr. Regina Balčai-
tienė padėkojo ambasadoriams bei kitiems garbės
svečiams ir rėmėjams už jų dalyvavimą bei šio isto-
rinio renginio rėmimą. Svečiai džiūgavo, jog šis
Gala pobūvis buvo didžiausias ir iškilmingiausias
nuo nepriklausomybės paskelbimo. 

Šimtmečio šventės renginys buvo unikalus ir tuo,
kad pirmą kartą buvo sudaryta programa jauniau-
siems renginio dalyviams. Vaikų programoje buvo
nuotaikingas ir linksmas lėlių teatras, kuriame vai-

dino kūrybingoji ir išradingoji Indrė Mineikienė
(,,Pasakų namelis”), vaikučiai taip pat džiugiai da-
lyvavo dailės pamokėlėse, kurias vedė Los Ange-
les gyvenantis dailininkas Rolandas Dabrukas. Jis
taip pat vaidino ir Mėlynąjį Briedį spektakliuke
,,Zooliday Extravaganza”.

Sekmadienio programa

Sekmadienio programa persikėlė į lietuvių Šv.
Petro bažnyčią pietų Bostone, prasidėjusi katali-
kiškomis šv. Mišiomis, kurias aukojo trys kunigai
ir giedojo ,,Laisvės” choras iš Philadelphijos. Po
Mišių grojo Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, di-
riguojamas meno vadovo ir vyr. dirigento Modesto
Barkausko. Vėliau vyko ekumeninės pamaldos,
kurias aukojo trijų skirtingų krikščionių deno-
minacijų šventikai. Pamaldas giesme pradėjo
Epp Sonin. Tėvas Peter De Fazio, Šv. Petro para-
pijos administratorius, pasveikino susirinku-
sius. Visi buvo pakviesti sugiedoti ,,Now Thank
We All Our God” keturiomis kalbomis. Pamaldas
organizavo dr. Aldona Lingertaitienė. Buvo skai-

Stiklo darbai meno parodoje.               Ž. Symeonidis nuotr.

Organizacinio komiteto pirmininkė Regina Balčaitienė
sveikina prof. dirigentą  Donatą Katkų. 

M. Kavaliausko nuotr.

Menininkė Indrė Mineikienė su savo lėlėmis.          M. Kavaliausko nuotr.

Filmų festivalyje (iš k.): savanorė Irena Valys, NY konsulė Gi-
tana Skripkaitė, fotografas Mindaugas Kavaliauskas ir
renginio organizatorė Žvilė Symeonidis.
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Kalėdinė šventė 
Gruodis – toks ypatingas metas, kada visi sku-
bame ir nekantriai skaičiuojame iki šv. Kalė-
dų likusias dienas. Šventiškai nusiteikusi Vai-
vos Vėbraitės lituanistinės mokyklos ben-
druomenė jau trečias Kalėdas švenčia kartu!

Gruodžio 8 d. gausus būrys mokinių, jų tė-
velių, senelių bei svečių skubėjo į Shel-
tono bendruomenės centrą Connecticuto

valstijoje, kur besirengdami šventei visi su
nekantrumu laukė vaikų spektaklio ,,Katino
Kalėdos”. Kol vaikai su jauduliu lūkuriavo
savo pasirodymo, mokyklos direktorė Agnė
D’Orso susirinkusiuosius pasveikino su ar-
tėjančiomis šventėmis, džiaugėsi šiais metais
gausiai mokyklą lankančiais vaikais, o už be-
sibaigiančius metus dėkodama visai mo-
kyklos bendruomenei, linkėjo gerų ir drau-
giškumo kupinų ateinančių metų. 

Po šventinio mokyklos direktorės svei-
kinimo vyko lietuvių liaudies dainų ir šokių kupinas
spektaklis „Katino Kalėdos”, o tada, vaidinimo jau-
duliui atslūgus, didžiausiu susirinkusių vaikų
džiaugsmu tapo skardžiais jų pačių balsais prisi-
kviestas Kalėdų senelis. Vaikų taip laukiamas Kalėdų
senelis atkeliavo su didžiuliu maišu dovanų, tad at-
sidėkodami vaikai jį džiugino mokyklėlėje išmok-
tomis dainomis.

Po šventinės programos vyko šventiniai pietūs
su šeimų suneštais tradiciniais lietuviškais patie-
kalais, todėl po smagaus renginio visi rinkosi prie Kū-
čių valgiais papuošto stalo. Nuo kūčiukų iki grybų,
nuo naminės duonos iki jokios lietuviškos šventės ne-
praleidžiančios baltos mišrainės ir dar daug kitų na-
mie gamintų lietuviškų patiekalų gulė ant bendro sta-
lo. 

Pakalbinta mokyklos direktorė už nepailstamą
darbą ir atsidavimą mokyklai širdingai dėkojo šau-

nioms mokytojoms: muzikos mokytojai Zitai Rossi,
nuotraukosLaimai Reiss, Renatai Vėbrienei ir Sigi-
tai Šimkuvienei. Didžiulę padėką direktorė reiškė rū-
pestingiems tėveliams ir seneliams, gaminusiems lie-
tuviškus patiekalus bei padėjusiems ruoštis kalėdi-
nei šventei. 

Mokykla taip pat džiaugiasi ir nuoširdžiai dėkoja
Kazickų fondui, kuris jau ne vienerius metus remia
mokyklos iniciatyvas ir renginius. Šiais metais
buvo surinkta 450 dolerių ir Kazickų fondas šią
sumą dar gerokai padidins. 

Su šventine nuotaika skaičiuodama paskuti-
nes šių metų savaites, Vaivos Vėbraitės lituanistinė
mokykla visoms lituanistinėms mokykloms linki jau-
kių ir šiltų švenčių bei ramių, saugių ir žingeidžių
ateinančių metų. 

Agnė D’Orso,
Renata Vėbrienė

Kalėdų belaukiant 

Naujienos iš V. Vėbraitės lituanistinės mokyklos 

Gruodžio 1 dieną Vaivos Vėbraitės lituanistinėje mokykloje nu-
skambėjo dar vienas džiugus akordas – spektaklis ,,Gimtoji žeme-
lė”. Aktorės iš Lietuvos Genovaitė Urmonaitė ir Birutė Jogelienė

vaidino ir žaidė su moksleiviais. Mokiniai noriai dalyvavo vaidinime,
atsakinėjo į klausimus, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, papildydami pa-
grindinę spektaklio mintį – pagalba artimiesiems, pagarba, meilė Tėvynei. 

Mokyklos direktorė Agnė D’Orso džiaugėsi V. Vėbraitės lituanisti-
nės mokyklos mokiniams suteikta galimybe susitikti su aktorėmis, gir-
dėti gražią lietuvių kalbą ir už paramą šiai iniciatyvai dėkoja JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdybai (KV) Kultūros tarybai ir Lietuvių
Fondui. Po spektaklio mokinukai kartu su mokytojomis gamino kalė-
dinius žaisliukus, kurie puoš mokyklos šventinę eglutę, repetavo savo
pačių rengiamą vaidinimą ir ruošėsi Šv. Kalėdų koncertui.

Labai smagu matyti į veiklą besijungiančius vaikus, lietuviškais ren-
giniais besidominčius jų tėvelius, be galo džiugina mokyklos bendruo-
menės narių noras lankyti lituanistinę mokyklą. Direktorė A. D’Orso,
mokytojos Laima Reiss, Sigita Šimkuvienė ir stažuotoja iš Lietuvos Re-
nata Vėbrienė laukia ateinančių Naujų metų bei naujų, žingeidžių, im-
lių ir kūrybingų mokinių. Jie, tikimės, garbingai tęs iškilios JAV LB vei-
kėjos, šviesios atminties a. a. Vaivos Vėbraitės, anapilin išėjusios prieš
dešimt metų, pradėtą lietuvybės misiją.

Gruodžio 13-ąją sueis 10 metų,
kaip Vaivos Vėbraitės nėra tarp
mūsų.

L.  Boberienės  archyvo nuotr.

Scenoje – kalėdinės programos dalyviai.
Mokyklos archyvo nuotraukos

toma Biblija, o tarp skaitinių atliekami muzikiniai
kūriniai. Skaitinius skaitė šventikai Uudo Tari ir
Igor Safins savo kalbomis, o vertimai buvo pateikti
šiam renginiui skirtoje programėlėje. Muziki-
niuose intarpuose skambėjo Epp Sonin, Danutės
Mileika, Marytės Bizinkauskas atliekamos gies-
mės, akompanavo Silvia Padegs Grendze, Artur
Jansons, George Juris Kenins, Ilona Kudina ir Dai-
va Navickas. Po to visi buvo pakviesti baltų pie-
tų su trijų šalių patiekalais. Lietuvių maistą ruo-
šė Bostono Lietuvos piliečių klubo virtuvė, o lat-
vių ir estų – latvių ir lietuvių savanoriai, kurių
buvo daugiau kaip penkiasdešimt. 

Sekmadienio popietę svečiai buvo pakviesti
pasigrožėti Samuelio Bako meno darbais ,,Pucker”
galerijoje. S. Bakas – pasaulinio garso tapytojas,
Antrojo pasaulinio karo metais išgyvenęs Vilniaus
geto žiaurumus. Samuelio karjera prasidėjo, kai
jam tebuvo devyneri, Panerių žydų gete. Jo darbai
1943-iaisiais metais buvo eksponuoti žydų meni-
ninkų parodoje. Meno paroda buvo vilties dėl ge-
resnės ateities simbolis. 1948 m. S. Bakas emigravo
į naujai įkurtą Izraelio respubliką. 1956–1959 m. jis
studijavo menus Ecole des Beaux-Arts mokyklo-
je Paryžiuje. Vėliau gyveno Italijoje, Izraelyje, JAV,
Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Nuo 1993-ųjų gyvena
ir kuria Bostone. Jis yra dalyvavęs daugiau nei 60
parodų visame pasaulyje. Gaono muziejus Vilniuje
turi 60 jo darbų kolekciją iš ankstyvojo periodo.
2001-aisiais S. Bakas muziejui padovanojo 37 pa-
veikslus. Jo kiti darbai netrukus taps nuolatinės
Samuelio Bako muziejaus Vilniuje ekspozicijos da-
limi. Šventės metu buvo įrašytas interviu su Sa-
mueliu Baku, kurį galite pasižiūrėti renginio
svetainėje www.balticboston.com.

Daugelis žmonių džiaugėsi galimybe dalyvauti
Šimtmečio šventės renginiuose Bostone. Kai ku-
rie svečiai sakė, kad pakili šventinė nuotaika jiems
priminė jausmus, išgyventus 1990-aisiais. Bosto-
no miestas paruošė puikią dovaną Baltijos šalių
bendruomenėms – tris dienas Bostono miesto
Rotušės aikštėje plevėsavo Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos vėliavos.

Ši nuostabi šventė nebūtų įvykusi be dosnaus
Lietuvos, Latvijos, Estijos vyriausybių rėmimo,
bendruomenių narių aukų ir dosnios organizacijų
paramos – Lietuvos kultūros tarybos, Vilniaus sa-
vivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro,
Amerikos tautininkų sąjungos, Latvijos ambasa-
dos, Amerikos Baltijos laisvės fondo, Latvių kul-
tūros palikimo fondo, JAV Lietuvių Bendruome-
nės, Lietuvių Fondo, „Taupos” lietuvių kredito uni-
jos, Pietų Bostono Lietuvos piliečių klubo, Ame-
rikos estų nacionalinės tarybos, Gražinos Liau-
taud, dr. Reginos Balčaitienės, Epp Sonin ir kt.

Ačiū organizaciniam komitetui už jo sunkų
trejus metus trukusį darbą. Esame be galo dėkingi
vienai svarbiausių mūsų renginio rėmėjų – or-
ganizacinio komiteto pirmininkei, Naujosios
Anglijos apygardos prezidentei dr. Reginai Bal-
čaitienei, kurios neišsenkama energija ir nepri-
lygstami organizaciniai gebėjimai įkvėpė komi-
tetą. 

Šimtmečio šventės renginiai yra aprašyti renginių
knygoje Baltic Centennial Boston 2018, kurią parengė di-
zainerė iš Bostono Rita Štuopis. Renginio nuotraukas ga-
lite rasti svetainėje www.balticboston.com, kurią profe-
sionaliai sukūrė ir tvarko tinklalapių dizaineris prof. Po-
vilas Mečys iš Rhode Island. Apsilankykite šioje svetai-
nėje ir palikite komentarus apie renginį. Nuotraukos –
Mindaugo Kavaliausko, fotografo ir fotografijos kura-
toriaus iš Lietuvos.

Sigita Šimkuvienė Lietuvių Bendruomenės vardu dėkoja
Robertui J. Shilleriui. Ž. Symeonidis nuotr.

Vaivos Vėbraitės lituanistinės mokyklos bendruomenė – kaip didelė ir draugiška šeima.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Žiemos sezonas stebuklingas tuo, jog
mus džiugina šventėmis ir brangių žmo-
nių dėmesiu. Įtariu, kad kas dieną min-
tyse vis bandote sudėlioti jūsų dėmesio
laukiančius darbus – metinės darbo
ataskaitos, dovanų ieškojimas, namų de-
koravimas, šventinio meniu sudary-
mas, o kur dar šventiniai vakarėliai dar-
be, su draugais bei šeima… Taip, darbų
milijonas, tačiau per visą šitą švenčių
chaosą labai svarbu nepamiršti ir savęs.
Mintys, ką reikės rengtis per šventes,
mus aplanko dar gerokai iki Kalėdų. Kad
tobulo derinio ieškojimas nesukeltų
per daug streso, turiu jums kelis va-
riantus, kurie tiks ne tik oficialiai darbo
šventei, bet ir Kalėdų popietei su šeima. 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
šiais, tikrai neprašausite, jei
pasirinksite juodos, raudonos ir

tamsiai mėlynos spalvos derinius. Ta-
čiau rinkdamasi tokios spalvos apdarą,
būtinai atkreipkite dėmesį į audinius,
o būtent į aksomą ir velvetą. Minkšti,

prabangūs ir subtiliai tviskantys au-
diniai suteiks jūsų išvaizdai ypatingos
auros.

Blizgėti visada madinga – per ka-
lėdines šventes ir Naujųjų metų naktį
drąsiai dėvėkite vientisus blizgius dra-
bužius. Atrodysite ne tik elegantiškai,
bet ir žengianti koja kojon su mada.
Prie tokio įspūdingo drabužio labai tiks
60-ųjų įkvėptas vintažinio stiliaus ma-
kiažas.

Šią žiemą kiekviena stilinga mo-
teris savo spintoje privalo turėti bent
kažką iš odos. Priderinusios šilkinę pa-
laidinę ir klasikinį Chanel tipo švarkelį
prie odinio sijono ar kelnių, o lūpas pa-
ryškinusios burgundinės spalvos lūp-
dažiu, per šias šventes atrodysite to-
bulai ir nepriekaištingai.

Turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad
mūsų spintose karaliauja klasikinė
juoda ir pilka spalvos. Tamsios spalvos
visada išliks stiliaus viršūnėje bet ku-

Per ateinančias šventes tapkime
sniego karalienėmis

vaizda. Ant viršutinių vokų užtepkite
natūralaus, smėlinio atspalvio akių
šešėlių. Tada visą voko raukšlę pada-
žykite tamsesniu akių šešėliu – jis gali
būti šokoladinio ar bronzinio atspalvio
– ir šiek tiek išsklaidykite šią liniją. Pa-
baigai pasirinkite norimos struktū-
ros šešėlį – matinį, kreminį ar netgi
blizgantį. Atėjo laikas juodam akių
pieštukui – juo veskite palei apatinę
blakstienų liniją nuo išorinio iki vidi-
nio voko. Viršutiniams vokams paryš-
kinti labiau tiks gelinis arba skystas
akių apvadas. Liniją užbaikite plony-
te strėle į viršų. Paskutinis štrichas –
juodas blakstienų tušas. Raudoni lūpų
dažai – tinkamiausia spalva kalėdi-
niam vakarėliui. Tai gali būti bet ku-
ris tonas: nuo tamsiai vyšninio iki šil-
to oranžinio. Matiniai lūpų dažai at-
rodys rafinuotai, kreminiai – įprastai
ir subtiliai, o žvilgantys neabejotinai
trauks dėmesį. Paskutinis štrichas –
makiažą fiksuojantis purškiklis – jis su-
tvirtins tiek matinę, tiek blizgią teks-
tūrą ir tokiu būdu makiažas išliks ilgai.

Tikiuosi, kad šis Sniego karalienės
gidas padės jums lengviau laviruoti at-
einančiame švenčių sezone ir pasijus-
ti tikra karaliene. Gražių artėjančių
švenčių!

Naudojausi šiais šaltiniais: saules-
miestas.lt, moteris.lt, panele.lt, pinterest,
Vogue ir Harpers Bazaar

dos taisyklę: mažiau yra daugiau. 
Net ir Sniego karalienei buvo rei-

kalingas apsiaustas, todėl ir jums siū-
lau šią žiemą pasipuošti išskirtinės
spalvos kailiniais. Vienspalvis stan-
dartinio atspalvio variantas nustebins
tik tada, jei bus puikiai priderintas
arba bus nestandartinio kirpimo. Kai-
lis madingas kiekvieną šaltąjį sezoną,
tad tai yra puiki investicija į ateitį. 

Paskutinis šventinio pasiruošimo
elementas, sujungiantis drabužius ir ak-
sesuarus į vientisą siluetą, yra makia-

riuo sezonu. Nereikia net pridurti, jog
jos yra praktiškos ir lengvai suderi-
namos su kitomis spalvomis. Kad šiuo
šventiniu sezonu atrodytumėte ypa-
tingai, pasirinkite įdomios faktūros au-
dinius ar pasistenkite išsiskirti spal-
vingesniais aksesuarais: tviskančiais
papuošalais ir ryškesniu makiažu.

Nebūtume mes moterys, jei atei-
nančioms šventėms nenorėtume įsigyti
bent jau vienos suknelės. Ir kodėl gi ne?
Suknelės tinka visoms – nesvarbu, ko-
kia jūsų figūra, pasirinkus tinkamą
modelį visada atrodysite puikiai ir
svarbiausia – moteriškai. Dėvėdama
suknelę moteris visada pasitempia ir
labiau šypsosi. O vienas iš svarbiausių
aspektų – apsirengusios suknelę atro-
dome puikiai. Jei nesinori sukti galvos
ir leisti papildomų lėšų aprangai, vi-
sada išgelbės juoda, maža suknelė.
Klasika tiks visur ir visada. Tačiau at-
rodyti nuobodžiai, manau, nesinori
nė vienai. Šiuo atveju geriausia rink-
tis originalius aksesuarus. Jei abejo-
jate, ar visi aksesuarai ir detalės dera
tarpusavyje, atsiminkite auksinę ma-

žas. Kalėdos ir Naujieji metai – bene
daugiausiai tradicijų turinčios šventės,
todėl smagu rinktis klasikinį makiažą,
jį pagyvinant trupučiu spindesio. 

Garsiausi grožio specialistai prieš
tepdami akių šešėlius ir kitas spalvas,
pataria užmaskuoti odos nelygumus ir
defektus, sukuriant kokybišką ma-
kiažo pagrindą. Nesvarbu, ar eisite
šokti, ar jaukiai leisite vakarą prie ži-
dinio, makiažas turi nenubėgti ir pui-
kiai išlikti. Pradėkite nuo makiažo
bazės, paskui užtepkite prie odos at-
spalvio tinkantį makiažo pagrindą.
Nesirinkite per daug matinių priemo-
nių, juk jūsų tikslas – natūrali, gaivi iš-

Vakrėliui svarbu ne tik prabangus, bet ir kokybiškas makiažas.

Spalvoti kailinukai – šio sezono hitas.

Apranga, kurioje dera ir šventinis spindesys,
ir patogumas.

Žalio aksomo suknelė – prabangus pasi-
rinkimas.

Jaunatvišką išdykėlišką stilių galima rink-
tis ir kalėdiniam vakarėliui.Blizgėti per Kalėdas – visada madinga.
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Ambasadorius su dėkingumu
prisiminė savo studijas Ohio State
University, kuriame studijavo spe-
cialios JAV vyriausybės suteiktos
stipendijos dėka, ir paragino visus
prisidėti ir paremti naujos kartos ly-
derius, kurie ateityje galėtų kurti
dar tvirtesnius transatlantinius ry-
šius. „Lietuvos ambasadoriaus fondo
tikslas – ugdyti lietuvių kilmės pro-
fesionalus ir lyderius, kurie prisidė-
tų prie strateginių Lietuvos ir JAV ry-
šių puoselėjimo ir stiprinimo”, – pa-
brėžė R. Kriščiūnas.

Fondas ateities lyderiams bus
steigiamas kaip Čikagoje įsikūrusio
LF specialios paskirties fondas. Lie-
tuvos ambasadoriaus fondas rems
naujos kartos lyderius, kurie ateity-
je galėtų dirbti įvairiose vyriausy-
binėse ir nevyriausybinėse JAV ins-
titucijose. Specialaus, pagal  LF įsta-
tus veikiančio, fondo stipendijos bus
skirtos gabiausiems politikos moks-
lus, diplomatiją, tarptautinius san-
tykius ir kitas su viešuoju admi-
nistravimu susijusias studijų kryptis
pasirinkusiems studentams, skatins
juos atlikti praktiką JAV Kongreso
narių, valstybės institucijų ir nevy-

riausybinių organizacijų biuruose.
Ambasadoriaus vardo fondas

skatins ir rems studentus – Lietuvos
diasporos JAV  atstovus – studijuo-
jančius Jungtinių Valstijų ar bet ku-
rios kitos pasaulio šalies aukštosio-
se mokyklose siekti puikių studijų re-
zultatų ir aktyviai dalyvauti visuo-
meninėje veikloje.  Lietuvos amba-
sada tarpininkaus ir sieks šio fondo
stipendijas gavusiems studentams
sudaryti sąlygas vykti kelių savaičių
pažintinei stažuotei į Lietuvą viešo-
jo administravimo srityje.

Fondo steigimą  inicijuoja Lie-
tuvos  ambasada JAV, glaudžiai ben-
dradarbiaudama su Washingtono lie-
tuvių profesionalų klubu, Užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietu-
vių  departamentu  ir LF. Visų JAV
lietuvių bendruomenės nariai, or-
ganizacijos ir mūsų gausios diaspo-
ros atstovai yra kviečiami tapti Lie-
tuvos ambasadoriaus fondo rėmė-
jais. Pirmuosius  įnašui  nauja stei-
giamam fondui  skyrė  Lietuvos  Res-
publikos garbės konsulai Jonas
Prunskis ir Jeff  Nelson bei visi ren-
ginio ambasadoje svečiai, dalyvavę
surengtame aukcione, kurio lėšos
buvo skirtos  Ambasadoriaus fondo
steigimui.

2018-ieji dizaineriui J. Statkevičiui ypač
reikšmingi. Spalio mėnesį drabužių kū-
rėjas paminėjo 50-ąją gimimo sukaktį
ir kartu – kūrybos ir savo vardo mados
namų 30-ąją. Šias ypatingas datas jis pa-
sirinko švęsti sukurdamas 11-ąją aukš-
tosios mados kolekciją. Jubiliejinė ko-
lekcija buvo ypač paslaptinga – dizai-
neris net nesileido į kalbas apie suma-
nymo planus, todėl visiems teko lauk-
ti lapkričio 28 d. Vilniaus Pramogų are-
noje vykusio renginio.

Skrybėlaitė – tai aksesuaras, kuris moterį tar-
si pakylėja, leidžia jai pasijausti ypatinga.

Dizaineris J. Statkevičius niekada nepri-
trūksta naujų kūrybinių idėjų

Kostiumai vyrams – klasikos ir prabangaus
modernumo derinys.

Jubiliejinė 
Juozo Statkevičiaus kolekcija

Ir laukti tikrai buvo verta – dizai-
neris vėl sugebėjo nustebinti savo
nestandartiniu požiūriu į madą ir

unikalia drabužių kūrimo koncepcija.
Ši kolekcija padvelkė nostalgija ir pri-
siminimais. Dalis kolekcijos pristaty-
mo buvo pašvęsta kelis dešimtmečius
skaičiuojantiems kūriniams, kuriuos
Juozas kadaise pristatė tėvynėje ir už
jos ribų, tarp jų – ir mados sostinėse Pa-
ryžiuje ir New Yorke. Skirtingos ko-
lekcijos, skirtingi laikotarpiai, bet iš-
laikyta rami, vientisa spalvų gama, ne-
leidusi įsivyrauti chaosui. Visus mo-

delius siejo su niekuo nesupainiojamas
dizainerio braižas. Antroji, vėlesnė, da-
lis – odė 2019 m. kolekcijai. Pasirengti
šou šįkart nebuvo lengva. Jubiliejų
minintis dizaineris rūpinosi, kad šių-
metis pristatymas pranoktų ankstes-
niuosius, jo užmojai buvo kaip nieka-
da dideli. 

Per vieną vakarą pristatytas re-
kordinis skaičius – 180 kostiumų, ku-
riuos demonstravo galybė modelių.
Kaip teigė J. Statkevičius, susirinku-
siems parodyti bemaž 100 skirtingų mo-
delių – sudėtinga užduotis, ką jau kal-
bėti apie tai, kad šio vakaro plane jų

buvo kone dukart tiek. „Gražiai mo-
delius aprengti, sušukuoti ir padaryti
makiažą mes galime, tačiau podiumu
niekas už jas nenužingsniuos. Tokie ir
panašūs nuo manęs nepriklausantys
dalykai kelia jaudulį”, – interviu LRT
radijui yra sakęs kūrėjas. 

Kaip jau tapo įprasta, rinkdamasis
kolekcijos pristatymo avalynę dizai-
neris bendradarbiavo su avalynės pa-
saulio kutiurjė vadinamo dizainerio
Manolo Blahniko vardo mados na-
mais.

J. Statkevičiaus sukurtos suknelės pabrėžia figūrą, kartu atskleidžia ją pasirinkusios mo-
ters individualumą.                                                                  Mariaus Morkevičiaus nuotraukos

Pristatymui J. Statkevičius subū-
rė ne vienerius metus prie jo kolekci-
jų dirbančią komandą: stilistę Kariną
Leontjevą, muzikos prodiuserį Andrių
Alien, teatro režisierių Gintarą Varną
ir kitus. Ir kaip visada, ši talentinga ko-
manda garantavo efektingą šou. Pra-
mogų arena vienam vakarui virto sti-
lingu J. Statkevičiaus kūrybos albumu.
Vakaro kulminacija tapo J. Statkevi-
čiaus nusilenkimas kviestiniams sve-
čiams, o svečiai savo ruožtu atsidėko-
jo audringais plojimais.

Parengta pagal lietuvišką žiniasklaidą

Ambasadoriaus fondas
Amb. R. Kriščiūno kalba apie  būsimą paramą ateities lyderiams.

Susirinkusius gerai nuteikė  Evelinos Puzaitės atliekama muzika.                            
LR ambasados Washingtone nuotraukos      

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Drau-
go fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų
užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JT migracijos paktas neapribos šalių suvereniteto
Vilnius (BNS, „Draugo” inf.) –

Lietuvos vidaus reikalų ministras Ei-
mutis Misiūnas sako, kad patvirtintas
tarptautinis migracijos paktas neap-
ribos valstybių suvereniteto.

Jis Marakeše vykstančioje konfe-
rencijoje kartu su dar pusantro šimto
šalių atstovais priėmė migracijos paktą.

Praėjusį gruodį šio pakto ruošime
dalyvavimą nutraukė Jungtinės Vals-
tijos. Susitarimą atmetė dar kelios ša-
lys, tarp kurių Australija, Austrija, Bul-
garija, Čekija, Izraelis, Latvija, Lenkija,
Slovakija ir Šveicarija.

Kritikai teigia, kad Visuotinis su-
sitarimas dėl saugios, tvarkingos ir re-
guliarios migracijos riboja valstybių
suverenitetą ir galimybes vykdyti sa-
varankišką sienų apsaugą bei užsienio
politiką.

E. Misiūnas pabrėžia, kad jis nie-
kaip neapriboja šalių laisvės priimti
savarankiškus sprendimus. 

Migracijos pakte išdėstyti 23 tiks-
lai dėl legalios migracijos ir geresnio
migracijos srautų tvarkymo, migruo-
jančių žmonių visame pasaulyje skai-

čiui padidėjus 250 milijonų. Tai suda-
ro 3 proc. visų pasaulio gyventojų.

Paktu siekiama ginti migrantų
žmogaus teises, bet tai nereiškia, kad
sukuriama teisė į migraciją.

Tarp vyriausybių užsibrėžtų tiks-
lų yra įsipareigojimai taikyt sulaiky-
mą tik kraštutiniais atvejais, gerinti
konsulinę apsaugą ir teikti migran-
tams pagrindines paslaugas.

Paktą remiančios vyriausybės su-
tiko gerinti sąlygas, kad teisėta mig-
racija skatintų darbo jėgos mobilu-
mą, švietimo galimybes ir neleistų
migrantams tapti prekiautojų žmonė-
mis aukomis.

Signatarės taip pat įsipareigojo
peržiūrėti darbuotojų migrantų įdar-
binimo procedūras ir pasirūpinti, kad
jos būtų sąžiningos ir etiškos.

Dokumentą Jungtinių tautų būs-
tinėje New Yorke oficialiai ketinama
pasirašyti 2019 metų vasarį.

Ekspertai teigia, kad šio Pakto
privalumais, esant reikalui ar bėdai,
galėtų pasinaudoti ir Lietuvos piliečiai,
dabar esantys emigracijoje.

Seimas už griežtesnes sankcijas Rusijai
Vilnius (BNS) – Seimas priėmė re-

zoliuciją, kuria po incidento Kerčės są-
siauryje ragina Vakarus iškelti Rusi-
jai konkrečius reikalavimus, kurių
neįvykdžius būtų įvestos griežtesnės
sankcijos.

Dokumentu seimas „ragina iš es-
mės keisti Vakarų strategiją Rusijos
agresijos sulaikymo atžvilgiu”. 

Parlamentarai siūlo nuo reagavi-
mo į Rusijos išpuolius pereiti prie
konkrečių veiksmų, kuriuos Rusija
turėtų atlikti.

Rezoliucija siūlo Rusijai kelti šiuos
reikalavimus: Kerčės sąsiaurį ir Ru-
sijos okupuotas teritorijas perduoti
Jungtinių Tautų kontrolei, išlaisvinti

Ukrainos piliečių politinius kalinius ir
karo belaisvius.

Pasak dokumento, to nepadarius,
„turi būti nedelsiant pritaikytos visa-
pusiškos sankcijos, be kita ko, ap-
imančios Rusijos dujų, naftos ir fi-
nansų sektorius, įskaitant ir jos paša-
linimą iš SWIFT sistemos”.

Rusija praėjusį mėnesį Kerčės są-
siauryje užėmė tris ukrainiečių kari-
nio laivyno laivus ir sulaikė jų įgulas.
Be to, Kijevas apkaltino rusus var-
žant laivų judėjimą šiuo sąsiauriu,
jungiančiu Azovo ir Juodąją
jūras. Maskva tvirtina, kad Ukrainos
laivai neteisėtai įplaukė į jos teritori-
nius vandenis.

Laikas bus sukiojamas dar bent kelerius metus
Vilnius („Verslo žinios”) – Žlugo

dalies Europos Sąjungos institucijų va-
dovų ir valstybių, tarp jų ir Lietuvos,
puoselėta idėja labai sparčiai įgyven-
dinti „laiko reformą” – bendrijos šalys
dar bent iki 2021-ųjų dukart per metus
sukios laikrodžius pavasarį įvesda-
mos vasaros laiką ir rudenį jį atšauk-
damos.

Kartu neatmetama, kad sezoni-
nio laiko taikymo praktikos išvis ne-
bus atsisakyta arba, atsisakius, prie jos
ir vėl netrukus bus sugrįžta.

Šią savaitę Briuselyje posėdžiavę
ES transporto ministrai priėmė ofi-
cialų sprendimą nepritarti Europos
Komisijos (EK) pasiūlymui itin sku-
biai, jau kitąmet atsisakyti sezoninio
laikrodžių sukiojimo dukart per me-
tus.

Konsultacijoms duotas laikas iki
2021 m. pavasario. Tai reiškia, kad
bent jau 2019, 2020 ir 2021 m. laikrodžiai
bus sezoniškai sukiojami privalomai
visoje ES.

Tačiau ir tas sezoninio laiko tai-
kymo atsisakymas nebūtų absoliutus
ir priimtas visiems laikams. ES insti-
tucijos siūlo tokiu atveju ne vėliau kaip
2026 m. „objektyviai ir visos ES mas-
tu įvertinti” laikrodžių sukiojimo at-
sisakymo pliusus ir minusus. Tad jei-
gu tuomet būtų nuspręsta, kad sezo-
ninio laiko taikymo atsisakymas nėra
naudingas, prie laikrodžių sukiojimo

dukart per metus praktikos būtų su-
grįžta.

Šiuo metu ES pirmininkaujan-
čios Austrijos transporto ministras
Norbert Hofer pareiškė, kad pasirengti
tokiems pokyčiams esą būtinas ne
trumpesnis nei 18 mėnesių laikotarpis.
Pasak austrų politiko, pusę milijardo
žmonių, beveik tris dešimtis valstybių
apimanti bendroji rinka reikalauja
pakankamo pasiruošimo laikotarpio,
nes „laiko reforma” paliestų nemažai
ekonomikos sričių, įskaitant ir gele-
žinkelio bei oro transporto tvarkaraš-
čių kruopščią peržiūrą ir suderini-
mą.

Britanija turi teisę vienašališkai stabdyti „Brexit“ 
Briuselis (BNS) – Jungtinė Ka-

ralystė turi teisę vienašališkai at-
šaukti savo pranešimą apie ketinimą
išstoti iš Europos Sąjungos ir tokiu
būdu sustabdyti „Brexit” procesą,
paskelbė Europos Teisingumo Tei-
smas.

„Tokio atšaukimo, nuspręsto re-
miantis nacionalinės konstitucijos
reikalavimais, poveikis būtų toks, kad
Jungtinė Karalystė liktų Europos Są-
jungoje nepakitusiomis sąlygomis dėl

jos, kaip valstybės narės, statuso”, – sa-
koma Bendrijos aukščiausiosios teis-
mo institucijos išaiškinime, paskelb-
tame pagal grupės Škotijos politikų pa-
teiktą užklausimą.

Ši galimybė išlieka, kol nėra įsi-
galiojusi ES ir pasitraukti siekian-
čios Bendrijos narės išstojimo sutartis
arba tuo atveju, jeigu tokia sutartis ne-
buvo sudaryta ir jeigu nėra sukakęs
dvejų metų laikotarpis nuo ketinimų
išstoti oficialaus pareiškimo.

Th. May Europoje gelbėja „Brexito“ susitarimą
Briuselis (ELTA) – Didžiosios

Britanijos premjerė Theresa May pra-
dėjo diplomatinį turą po Europos sos-
tines, mėgindama išsiderėti paskutinės
minutės „Brexito” nuolaidų. Į vizitą
Th. May išsirengė atšaukusi šalies
parlamente turėjusį vykti itin svarbų
balsavimą dėl „Brexito” susitarimo,
nes baiminosi, kad gali triuškinamai
jį pralaimėti.

Th. May Hagoje susitiko su Ny-
derlandų premjeru Mark Rutte. Nors
Nyderlandai – tradicinė Didžiosios Bri-
tanijos sąjungininkė, M. Rutte prieš su-
sitikimą pabrėžė, kad vilčių persiderėti
dėl „Brexito” susitarimo – itin mažai.

Iš Hagos Didžiosios Britanijos
premjerė vyks į Berlyną, kur numa-
tytas jos susitikimas su Vokietijos
kanclere Angela Merkel. Vėliau Th.
May ketino apsilankyti Briuselyje,

kur turėjo susitikti su Europos Vado-
vų Tarybos (EVT) vadovu Donald Tusk
ir Europos Komisijos (EK) vadovu
Jean-Claude Juncker.

Briuselis tvirtina, kad dėl susita-
rimo, kuriame išdėstytos Londono pa-
sitraukimo iš Bendrijos sąlygas, ne-
persiderės. Po ilgus mėnesius trukusių
derybų pasiektą susitarimą ES lyderiai
patvirtino praėjusį mėnesį.

Nepaisant to, esama požymių, kad
likusios 27 ES narės yra linkusios pa-
dėti Th. May pasiekti, jog Didžiosios
Britanijos parlamentas patvirtintų
„Brexito” sutartį.

D. Tusk teigė, kad ES „nepersiderės
dėl sandorio sąlygų, įskaitant atsarginį
planą (dėl Airijos ir Šiaurės Airijos sie-
nos). Tačiau esame pasirengę aptarti
būdus, kaip palengvinti susitarimo
ratifikavimą Jungtinėje Karalystėje”.

D. Trump sutiko didinti JAV karinį biudžetą
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump palaiko Pen-
tagono siūlymą padidinti šalies kitų
metų karinį biudžetą iki 750 mlrd. do-

lerių.
Šiemet JAV karinis biudžetas su-

daro  716 mlrd. Dolerių ir yra rekor-
diškai didelis.

Teroristo paieškose – spėlionės ir nežinomybė
Strasbūras (BNS) – Prancūzijos

policija trečiadienį tebeieškojo as-
mens, nušovusio tris žmones ir sužei-
dusio dar keliolika žymios Kalėdų
mugės Strasbūre lankytojų. Trečia-
dienį pranešta, kad Strasbūro centre
yra vykdoma didelė 29 metų įtariamojo
Cherifo Chekatto paieškos operacija,
tačiau Prancūzijos tyrėjai spėlioja,
kad vyras jau seniai iš šalies gali būti
pabėgęs į Vokietiją. Regione yra įves-
tas aukščiausias patikros lygmuo. Pa-
reigūnai tikrina mašinas. 

Skelbiama, kad įtariamojo var-
das figūruoja 25 teismo bylose, tarp ku-
rių kelios rimtos dėl įvykdytų apiplė-

šimų. Įtariamasis, išvakarėse Stras-
būro Kalėdų mugėje surengęs šaudy-
nes, per išpuolį šaukė „Allahu Ak-
bar” („Dievas visų didesnis”), trečia-
dienį per spaudos konferenciją pa-
reiškė Paryžiaus prokuroras Remy
Heitzas, remdamasis liudininkų pa-
sakojimais. Naktį rytiniame Strasbū-
ro mieste dėl šio incidento buvo suimti
keturi asmenys, pridūrė prokuroras.
Įtariamasis tebeieškomas.  Nors tiks-
lūs šaulio motyvai vis dar nežinomi,
kovos su terorizmu prokuroras rado
pagrindą pradėti tyrimą dėl „nužudy-
mų ir pasikėsinimų nužudyti, susiju-
sių su teroristine organizacija”. 

Rusų dvasininką baus už prabangos demonstravimą 
Maskva (ELTA) – Vienam rusų

dvasininkui gresia drausminės prie-
monės už tai, kad jis „Instagram” tink-
le demonstravo prabangą. „Tokios ak-
cijos nepriimtinos, Bažnyčia iš savo at-
stovų reikalauja kuklumo ir santūru-
mo”, – sakė Rusijos stačiatikių pa-
triar cho Kirilo I atstovas. Dėl to dvasi-
ninkas savo gimtajame Tverės regione
turės pasiaiškinti Drausmės komisijai.

Viačeslavas Baskakovas žiniask-
laidoje ir socialiniuose tinkluose su-
kėlė pasipiktinimą, kai savo „Instag-
ram” paskyroje pozavo su „Louis Vuit-
ton” rankinėmis ir „Gucci” batais.

V. Baskakovas nėra pirmasis dva-
sininkas, kuris dėl savo potraukio
prabangai sulaukia nepasitenkinimo.
Pačiam patriarchui Kirilui I teko iš-
klausyti kritikos už tai, kad 2009-aisiais

lankydamasis Ukrainoje jis segėjo 30
000 eurų vertės laikrodį.

Prie Rusijos varo stojus Vladimi-
rui Putino, Rusijos stačiatikių bažny-
čia įgavo ne tik daug politinės galios,
bet ir susigrąžino didelę dalį sovietų
eros metais konfiskuoto turto.

Viltis šį pavasarį laikrodį persukti paskuti-
nį sykį žlugo. „Fotolia” nuotr. 

Popui V. Baskakovui teks pasiaiškinti dėl
„Gucci“ batų. El Mundo.SV nuotr. 
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VERSLO N AUJIENOS

Kiek kainuoja komercinė paslaptis?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų gruodžio 12 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,11 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Moody’s pasirinko Vilnių savo
naujausiam biurui Europoje steigti.
Bendrovė siūlo įvairias paslaugas:
kreditingumo vertinimą, tyrimus, prie-
mones ir analizę, kuriomis prisideda
prie skaidrių ir integruotų finansų rin-
kų. Moody’s atstovai tikisi, kad nau-
jasis biuras per ateinančius kelerius
metus augs, ir Vilnių pasirinko iš ke-
leto kitų Europos miestų. 2019 m. sau-
sį planuojama pradėti darbuotojų priė-
mimą.

„Po ilgų ir išsamių svarstymų pa-
sirinkome Vilnių, nes jame gausu iš-
silavinusių ir užsienio kalbomis kal-
bančių puikių specialistų, čia yra ge-
rai išvystyta IT infrastruktūra ir vers-

lui palanki aplinka, – teigia žmogiš-
kųjų išteklių viceprezidentas Euro-
pos, Vidurio Rytų ir Afrikos regionui
Duncan Neilson. – Įvertinus mūsų
tikslus priimti į darbą įvairios kvali-
fikacijos specialistus ir toliau tobulinti
automatizavimo ir kibernetinio sau-
gumo gebėjimus, Lietuvos pasirinki-
mas naujajam biurui ES buvo logiškas
verslo sprendimas.” 

Šis projektas aprėpia platų funk-
cijų spektrą, įskaitant kreditingumo
vertinimą, tyrimus, finansus, žmogiš-
kųjų išteklių valdymą, kibernetinį
saugumą ir informacines technologi-
jas. 

„Investuok Lietuvoje”

Naujajam biurui Europoje Moody’s renkasi Vilnių

Europos biurui Moody’s pasirinko Vilnių. Made in Vilnius nuotr.

(LIETUVOS PATIRTIS) 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas gana
išsamiai aptarė teisės normas, susiju-
siais su komercinės paslapties atsklei-
dimo pasekmėmis, ir išsamiai pasisakė,
kokią sumą ir už kokį laikotarpį darb-
davys gali prisiteisti iš buvusio dar-
buotojo, jei šis neteisėtai atskleidžia ko-
mercinę paslaptį.

2018m. lapkričio mėnesį teismas
nagrinėjo bylą, kurioje dar-

buotoja, savo noru išėjusi iš darbo, kitą
dieną įsteigia bendrovę, konkuruo-
siančią su darbdaviu savo veikla, ir
tampa viena iš jos akcininkų. Netru-
kus buvęs darbdavys sužinojo, jog bu-
vusi darbuotoja važinėja pas jo klien-
tus ir siūlo tokias pat prekes įsigyti už
mažesnę kainą.

Teismas konstatavo, kad darbuo-
toja (atsakovė) atskleidė tretiesiems as-
menims komercinę paslaptį apie bu-
vusio darbdavio (ieškovo) bendradar-
biavimo su klientais sąlygas, jų užsa-
komų prekių poreikį, kiekį, sudėtį,
aprašymą, savikainą ir tiekėjus. Dėl to
buvusio darbdavio klientai pirko pre-
kes ne iš jo, o iš trečiojo asmens. Nors
trečiasis asmuo šiuo metu nebevykdo
jokios veiklos, bet prarasti klientai
nebegrįžo, o sumažėję pardavimai ne-
padidėjo. Dėl buvusios darbuotojos
veiksmų dalis ieškovo klientų iš viso
nebeperka jo prekių, dalis perka, bet
kur kas mažiau.

Kokia informacija laikoma 
komercine paslaptimi?

Informacijai, kuri gali būti pri-
pažinta komercine paslaptimi, keliami
3 reikalavimai: slaptumas, vertingu-
mas ir protingos pastangos, nukreiptos
šiai informacijai išsaugoti.

Slaptumas ir vertingumas aiški-
nami kartu, nes informacija turi ko-
mercinę vertę dėl to, kad jos nežino tre-
tieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui
ši informacija sukuria konkurencinį
pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius.
Taigi tam, kad informacija sudarytų
komercinę paslaptį, nepakanka, kad ji
būtų tik slapta: tokios informacijos tu-
rėtojas turi turėti verslo privalumų, ga-
mybinio pranašumo ar finansinės nau-
dos.

Duomenys apie klientus saugotini
kaip komercinė paslaptis, jeigu ją, be
klientų pavadinimo, sudaro ir viešai
neprieinama informacija, tokia kaip,
pavyzdžiui, kontaktiniai asmenys,
sprendimus priimantys asmenys, su-
siklostę verslo papročiai, techninė in-
formacija, padedanti vykdyti veiklą,
paslaugų ir jų kokybės reikalavimai,
planuojami projektai, mokumas ir kt.

Tokia informacija užtikrina ūkio
subjekto pranašumą prieš kitus ūkio
subjektus, ji yra neatskiriamas rinkos
elementas, todėl atskleidus duomenis

Privalės išviešinti tikruosius savo savininkus
Įgyvendinant 2015 m. gegužės 20 d.

Europos Parlamento ir Tarybos di-
rektyvą dėl finansų sistemos naudoji-
mo pinigų plovimui ir teroristų fi-
nansavimui prevencijos, 2018 m. bir-
želio 30 d. buvo pakeistas Pinigų plo-
vimo ir teroristų finansavimo pre-
vencijos įstatymas, kuriuo įtvirtinti
nauji reikalavimai juridiniams asme-
nims.

Dažniausiai tikrasis naudos ga-
vėjas (savininkas) yra pats bendrovės
akcininkas, tačiau juo gali būti ir as-
muo, kuris tiesiogiai neturi jokios
nuosavybės bendrovėje. Tikrieji nau-
dos gavėjai (angl. beneficial owner), ne-
norėdami teikti informacijos apie save,
kartais bendroves steigia kitų fizinių
asmenų – savo šeimos narių, giminai-
čių, verslo partnerių, profesionalių
paslaugų teikėjų ir kt. – vardu. Tokiu
atveju pastarieji fiziniai asmenys ofi-
cialiai yra laikomi akcininkais, o tik-
rojo naudos gavėjo, kuris kontroliuo-
ja įmonės valdymą, tapatybė jokiuose
registruose nefigūruoja.

Tam, kad būtų užkirstas kelias
tikriesiems naudos gavėjams slėpti
savo tapatybę, nuo 2019 m. sausio 1 d.
įsigalioja privalomas reikalavimas vi-
siems Lietuvos Respublikoje įsteig-
tiems juridiniams asmenims, įskai-
tant ir viešąsias įstaigas, asociacijas,
ūkines ir mažąsias bendrijas, koope-
ratines bendroves, individualias įmo-
nes bei kitas juridinio asmens teisines
formas, gauti, atnaujinti ir saugoti
tikslią informaciją apie savo tikruosius
naudos gavėjus ir ne vėliau kaip per 10
dienų nuo duomenų pasikeitimo pa-
teikti ją Juridinių asmenų dalyvių in-
formacinės sistemos (JADIS) tvarky-
tojui.

Šios nuostatos įgyvendinimas bus
ne tik svarbus žingsnis užtikrinant
skaidrumo principą, tačiau ir viena iš
prevencinių priemonių kovojant su
pinigų plovimu ir (ar) teroristų fi-
nansavimu bei mokesčių slėpimu of-
šorinėse įmonėse.

Vienintelė išimtis nesilaikyti ben-
drovių savininkų išviešinimo pareigos

yra suteikta toms bendrovėms, kurių
vienintelis dalyvis yra valstybė ar sa-
vivaldybė. Jeigu valstybė ar savival-
dybė yra vienas iš juridinio asmens da-
lyvių, informacija JADIS tvarkytojai
turi būti teikiama tik apie kitus to ju-
ridinio asmens tikruosius naudos ga-
vėjus.

Informacija apie naudos gavėjus
yra suprantama kaip adekvati, tiksli ir
atnaujinta informacija, leidžianti nu-
statyti fizinio asmens, turinčio pa-
grindines naudos teises į atitinkamą
juridinį asmenį, tapatybę. Tokia in-
formacija  yra tikrojo naudos gavėjo
vardas, pavardė, gimimo data, asmens
kodas, valstybė, kuri išdavė asmens ta-
patybę patvirtinantį dokumentą, gy-
venamoji vieta, naudos gavėjo turi-
mos nuosavybės teisės ir apimtis (ak-
cijų ar balsavimo teisių skaičius pro-
centais) arba kitokios kontrolės teisės,
kaip antai buvimas valdybos pirmi-
ninku, valdybos nariu, vadovu, vy-
resniuoju vadovu ir kt.

Informaciją apie tikruosius nau-
dos gavėjus galės gauti:

kompetentingos institucijos, įskai-
tant Finansinių nusikaltimų tyrimų
tarnybą; kredito įstaigos ir finansų
įstaigos, kuomet vykdomas klientų
mokumo / kreditingumo tikrinimas;
bet kuris asmuo arba organizacija,
kurie galės įrodyti teisėtą interesą.

Pažymėtina, kad teisė gauti visą
Juridinių asmenų dalyvių informaci-
nėje sistemoje (JADIS) esančią infor-
maciją apie tikruosius naudos gavėjus
gali būti apribota, jei dėl to tikrajam sa-
vininkui kiltų sukčiavimo, pagrobimo,
šantažo, smurto ar bauginimo rizika
arba jei tikrasis savininkas yra nepil-
nametis ar kitaip neveiksnus.

Taip pat pabrėžtina, kad informa-
cijos apie tikruosius naudos gavėjus at-
skleidimas, apimantis itin jautrius fi-
zinio asmens duomenis, turės būti su-
derintas su asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančiomis teisės normo-
mis.

Mano vyriausybė

apie įmonės klientus tretiesiems as-
menims nukentėjusiai įmonei gali būti
padaroma žalos.

Atsakomybė už komercinės 
paslapties atskleidimą 

Tam kad kiltų civilinė atsakomy-
bė, turi būti nustatytos visos bendro-
sios civilinės atsakomybės sąlygos: ne-
teisėti veiksmai, kaltė, žala ir priežas-
tinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei
žalos.

Teismai nustatė šias atsakovės ci-
vilinės atsakomybės sąlygas: 

neteisėtus veiksmus, pasireiš-
kusius tuo, kad atsakovė, kurią su ieš-
kovu siejo darbo teisiniai santykiai, iš
karto po darbo santykių nutraukimo,
pasinaudodama konfidencialia infor-
macija, atliko nesąžiningos konku-
rencijos veiksmus, atskleidė komerci-
nę ieškovo paslaptį sudarančią infor-
maciją trečiajam asmeniui;

kaltę – atsakovė nebuvo tiek atidi
ir rūpestinga, kiek buvo būtina;

žalą, kuri pasireiškė negautų pa-
jamų forma, ieškovui netekus klientų;

priežastinį ryšį: ieškovas paja-
mų negavo dėl neteisėtų atsakovės
veiksmų – pasinaudojimo ieškovo ko-
mercinę paslaptį sudarančiais duo-
menimis apie klientus.

Kokios sumos yra priteisiamos?

Kiekvienu konkrečiu atveju reikia
pirmiausia atskirai įvertinti kiekvie-
ną iš pareikštų reikalavimų – kas atli-
ko neteisėtus veiksmus, kokia žala at-
sirado, kuo ji pasireiškė.

Už kurį laikotarpį galima prisi-
teisti nuostolius ir ar galima prisi-
teisti nuostolius, kurie bus patirti at-
eityje?

Teismas nurodė, kad asmenų, ne-
teisėtai įgijusių ar atskleidusių ko-
mercinę paslaptį, pareiga atlyginti pa-
darytus nuostolius nėra siejama su
jokiais terminais. Atsižvelgiant į tai,
kad neteisėti veiksmai gali tęstis ilgiau,
nei atitinkama informacija turi ko-
mercinės paslapties statusą, kiekvienu
konkrečiu atveju reikia vertinti, ar
ginčo informacija vis dar suteikia at-
sakovui neteisėtą komercinį pranašu-
mą, jei taip – spręsti, kaip ištaisyti to-
kią situaciją.

Kaip apsisaugoti?

Santykiuose su darbuotojais re-
komenduoju sudaryti susitarimus dėl
konfidencialios informacijos neat-
skleidimo, numatančius baudą. Taip
įmonės išvengs painaus nuostolių skai-
čiavimo ir galimai neadekvačiai mažo
jų dydžio. Bauda turėtų būti protinga,
todėl milijoninėmis sumomis švaisty-
tis nevertėtų – ginčo atveju teismas jas
neabejotinai sumažins.

„Verslo žinios” 
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ADVOKATAI

SVEIKATA

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Papūtus žvarbiam vėjui, atšalus orams,
svarbu pasirūpinti savo oda.

Ypatingai svarbu tinkamai pri-
žiūrėti sausą odą, kuri ypač
jautri šalčiui, vėjui ir staigiems

temperatūros pokyčiams. Rudens ir
žiemos orai  prislopina  odos riebalinių
liaukų veiklą, ir joje vyksta įvairūs po-
kyčiai: odos liaukos šiuo laikotarpiu
gamina mažiau riebalų nei yra reika-
linga natūralios apsauginės plėvelės,
apsaugančios odą nuo sausėjimo, su-
sidarymui, todėl sausa oda dar labiau
išsausėja, o riebi tampa mišraus tipo.
Trūkstant odoje riebalų, drėgmė grei-
čiau išgaruoja, oda tampa ne tokia
elastinga, ji džiūsta, šerpetoja, šiurkš-
tėja, trūkinėja. Oda yra pakenkiama ne
tik atmosferos orų, ji pradeda sausėti
vos tik prasidėjus namų apšildymo
laikotarpiui, nepriklausomai nuo to,
kuo namai yra apšildomi: dujomis,
malkomis ar elektra.

Kaip prižiūrėti veido odą?

Labai svarbu teisingai naudoti
drėkinamuosius ir maitinamuosius
kremus. 

* Atvėsus orams sausą odą pir-
miausiai reikėtų patepti drėkinamuo-
ju kremu, uždėti makiažo pagrindą, o
po to riebesnį toninį kremą. Riebi oda
pati pasirūpina savo hidrolipidine ap-
sauga.

* Normalios ir sausos odos prie-
žiūrai patartina naudoti maitinamuo-
sius kremus, pagamintus aliejaus pa-
grindu, kurie sudaro apsauginį sluoks-
nį, saugantį odą nuo išdžiūvimo (dau-
guma „naktinių kremų” yra paga-
minti aliejaus pagrindu). Renkantis
kremą, atkreipti dėmesį, koks aliejus
yra naudotas. Siūloma rinktis avokadų,
migdolų, mineralų aliejus, kurie ne-
užkemša veido porų. Atsargiau naudoti
šeivamedžio aliejų, kuris jis puikiai tin-
ka naudoti kūnui bei rankoms. Riebiais
kremais siūloma pasitepti veidą ne
vėliau, kaip pusę valandos iki einant į
lauką, nes jie gali atšaldyti ir sudirginti
odą. Verta įsidėmėti, kad būnant šiltoje
patalpoje, riebus kremas odą apsun-
kina, užkemša poras, kraujagyslės ple-
čiasi ir trūkinėja.  Grįžus iš lauko į šil-
tą patalpą būtų idealu riebų kremą nu-
sivalyti toniku ir užsitepti drėkinamą
kremą. Jei šiltoje patalpoje pralei-
džiama daug laiko, odą siūloma purkš-
ti drėkinamuoju veido losjonu, kuris
sudrėkina ir atgaivina. 

* Apsauginę plėvelę, neleidžiančią
odai išdžiūti, taip pat sukuria kremai
su liposomomis – mikroskopiniais ru-
tuliukais, pripildytais stipriai vei-
kiančių drėkinamųjų medžiagų. Li-
posomos gerina odos struktūrą, pada-
ro ją lygesnę, elastingesnę, suteikia jai
gyvybinės energijos. 

* Rudenį ir žiemą sausai odai tin-
ka kremai, kuriuose be kitų sudeda-
mųjų dalių, yra didelis kiekis  lipidų
(nesočiųjų riebalinių rūgščių). Tokie
kremai ne tik sulaiko drėgmę, bet ir
maitina bei gerina odos atsinaujinimą. 

* Laisvuosius radikalus naikina
bei neutralizuoja kremai su hialurono
rūgštimi, amino rūgštimi, provitami-
nu B5, vitaminais A, C, E, taip pat su
kviečių, granatų sėklų ekstraktais.

* Riebią ir mišrią odą apsaugo,
mažina paraudimus kremai su varna-
lėšų, citrinų, agurkų ekstraktais. Šie
ekstraktai tinka ir kaukėms.

* Jei oda nusausėjusi, šerpetojan-
ti naudinga pašildyto aliejaus kaukė,
o taip pat kaukės su jūros dumbliais,
ramunėlių, liepžiedžių ekstraktais.
Veidą prausti  patariama virintu van-
deniu ar žolelių nuoviromis. Valant
sausą odą vengti alkoholio turinčių
priemonių, o taip pat dažnai naudoti
stiprius cheminius šveitiklius.

* Nepamiršti ir apsaugos nuo sau-
lės priemonių, nes žiemos saulė kartu
su sniegu gali pakenkti odą taip pat
kaip ir kaitri vasaros saulė. 

Lūpų priežiūra

Vos tik atšalus orams pats laikas
pasirūpinti lūpų priežiūra. Lūpų oda
yra plona ir švelni, ji dešimt kartų grei-
čiau išsausėja nei veido oda, todėl jai
reikalinga ypatinga priežiūra. Prime-
name, kad lūpų, nors jaučiama, kad jos
yra sausos, negalima laižyti. Apsilai-
žius lūpas pasireiškia priešingas efek-
tas: seilės dar labiau džiovina lūpas, o
seilėse esantys enzimai jas dirgina. 

Svarbu visuomet po ranka turėti
lūpų balzamą ar vazeliną. Gerai drė-
kina ir maitina kosmetiniai lūpų pieš-
tukai bei balzamai su bičių pikiu ir
įvairiais augaliniais aliejais. Vieni iš
populiaresnių yra „Burt’s Bees”,
Kiehl’s drėkinamieji lūpų balzamai.
Siūloma vengti lūpų balzamo savo su-
dėtyje turinčio kamparo, mentolio ar
eukalipto. Šios priemonės dar dau-
giau lūpas sausina. Renkantis lūpų
dažus patariama rinktis  kuo riebes-
nius  bei su serumu, kuris ne tik lūpas
apsaugo nuo temperatūrų svyravimo,
bet ir pamaitina. Nakčiai būtina nau-
doti riebų lūpų balzamą. Iš natūralių
priemonių siūloma rinktis medų. Jį už-
tepti einant miegoti. 

Rankų priežiūra

Rankų oda yra gana plona ir turi
mažiau riebalinių liaukų, todėl šaltu
metų laiku ją taip pat reikia prižiūrė-
ti. Esant sausai rankų odai vargina
odos šerpetojimas, įtrūkimai bei nie-
žulys.

* Šaltu metų laiku mūvėti piršti-
nes.

* Rankas būtina pastoviai drė-
kinti. Drėkinamo kremo indelį siūloma
turėti visur: virtuvėje, miegamajame,
darbo kambaryje, automobilyje. Drė-
kinti ir dar kartą drėkinti. Tik pasto-
vus drėkinimas maitina, gydo ir ap-
saugo odą nuo išsausėjimo.

* Plaunant indus ar tvarkant na-
mus naudoti vienkartines pirštines. 

* Rankų odą minkština, maitina ir
drėkina kremai su glicerinu, citrinų,
alijošiaus, ramunėlių ekstraktais, o
taip pat vonelės su pašildytais augali-
niais aliejais. Įtrūkusiai rankų odai tin-
ka krakmolo, sėmenų vonelės, po kurių
rankos nenuplaunamos, tik apšluos-
tomos ir patepamos žuvų taukais ar su
medumi  sumaišytu alyvuogių alieju-
mi.

* Rankas siūloma plauti drungnu
vandeniu, naudojant drėkinamą rankų
muilą, nedžiovinti iki visiško sausumo,
palikti truputį drėgnas. 

*  Rankas patariama nušveisti 1–2

kartus per savaitę. Tam puikiai tinka
kavos tirščiai bei kokoso aliejus su-
maišytas su cukrumi:  minėtomis prie-
monėmis įtrinti rankų odą, truputį
palaikyti, po to nuplauti pakaitomis šil-
tu ir šaltu vandeniu.

* Šąlančių rankų kraujotaką geri-
na pakaitinės šalto ir karšto vandens
vonelės  (20 kartų, paskutinį kartą – šal-
tas vanduo), po kurių rankos patepa-
mos riebiu maitinamuoju kremu ir
uždedamos medvilninės pirštinės. Ga-
lima palikti visai nakčiai.

Kūno ir kojų priežiūra

Šaltuoju metų laiku, ypač turint
sausą odą, nepiktnaudžiauti karšta
vonia ar dušu, nes karštas vanduo iš-
plauna natūralius riebalus, pažeidžia

Odos priežiūra atšalus orams
dėti dar ant šiek tiek drėgnos odos (po
kojų vonelių su žolelių nuoviru bei ete-
riniais aliejais). Uždėjus kremą – ap-
simauti medvilnines kojines.

Kiti naudingi patarimai

* Drėkinti patalpų orą. Įsirengti
drėkintuvus ne tik miegamajame, bet
ir visuose kambariuose.

* Sumažinti temperatūrą namuo-
se ir butuose. Nustatyti termostatą
nuo 68 iki 72 laipsnių F. Tokia tempe-
ratūra padeda išlaikyti sveiką odą.

* Drėkinti organizmą ne tik iš išo-
rės, bet ir iš vidaus. Valgyti arbūzus,
obuolius, apelsinus, kivi, vandenin-
gas daržoves, kaip salierus, pomidorus,
agurkus, morkas. Vartoti pakankamai
vit. C ir cinko, kurie užtikrina kolage-

natūralią apsauginę plėvelę, ir oda
dar labiau išsausėja. Odą sausina ne tik
karštas vanduo, temperatūros svyra-
vimai, sumažėjusi drėgmė, bet ir mui-
las, prasta mityba bei rūkymas.

Apsaugant odą nuo išsausėjimo pa-
tariama praustis šiltu vandeniu, veng-
ti dažno muilo naudojimo, rinktis švel-
nius odos prausiklius. Išsimaudžius
odą truputį nusausinti (džiūdamas
vanduo taip pat sausina odą), patepti
drėkinamu ir maitinamu kremu bei
losjonu. Rinktis tuos, kurie yra rie-
besni. Naudingi yra įvairūs aliejai, iš
kurių dažnai vartojamas organinis
kokoso aliejus. 

Panašiai siūloma prižiūrėti ir ko-
jas. Jas taip pat  nuolatos reikia drė-
kinti ir minkštinti. Tam padeda spe-
cialūs kojų kremai, kuriuos siūloma už-

no ir elastino gamybą. Šaltuoju metų
laiku patartina praturtinti valgiaraš-
tį nepakeičiamomis riebalinėmis rūgš-
timis, vartoti daugiau aliejų, valgyti
riebias žuvis, sėmenis, riešutus. 

* Patariama gerti pakankamai
skysčių. Kava ir gaivieji gėrimai labiau
šalina skysčius. Siūloma gerti švarų,
filtruotą vandenį.

Rūpestingai prižiūrėdami savo
kūną, nejusite įkyraus odos niežulio
bei nemalonių jutimų, dažnai kanki-
nančių šaltais žiemos vakarais.

Paruošta remiantis: 
„The Regional News”, www.WebMD,

www.sveikas.lt, 
www.Delfi.lt,www.15min.lt,

www.everydayhealth.com. 
www.healthclevendclinic.

Atšalus orams, svarbu gerai pasirūpinti savo oda.              www.flickr.com nuotr.
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Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p.

Gruodžio 15 d., šeštadienį, 3 val. p. p.   – bendruomeninės susitaikymo
pamaldos ir asmeninė išpažintis.

Kūčių vakaro šv. Mišios

Gruodžio 24 d., pirmadienį,  4 val. p. p.  – vaikų, jaunimo Mišios.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 12 val. (vidurnaktį)  – Bernelių Mišios. 

Kalėdų dienos Mišios

Gruodžio 25 d., antradienį, 9:30 val. r. (anglų kalba) ir  11 val. r. (lietuvių
kalba) – Kalėdų šv. Mišios. 

Naujųjų metų išvakarės

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 8:30 val. r. – šv. Mišios.

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji metai).

Sausio 1 d., antradienį, 11 val. r.  – šv. Mišios. 

r s

Šv. Antano  lietuvių bažnyčia
(1501 S. 50th Avenue, Cicero, IL 60804)

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 8:45 val. r. – šv. Mišios. Po Mišių – Ad-
ventinė agapė ir vaišės.

Gruodžio 25 d., antradienį, 8:45 val. r. – Kalėdų dienos šv. Mišios.

Sausio 1 d., antradienį, 8:45 val. r. –  šv. Mišios – Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimdytojos šventė ir Naujieji metai.

Giedos Šv. Antano parapijos choras, vadovaujamas Vilmos Mei-
lutytės.

r s

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
tel. 630-257-5613 matulaitismission@gmail.com

Kviečiame įsigyti kalėdaičių zakristijoje prieš ir po Mišių arba misijos raštinėje.

Gruodžio 14 d., penktadienį, 7 val. v.;  gruodžio 17 d., pirmadienį, 7 val.
v. ir gruodžio 18 d., antradienį, 11 val. r. – Bendruomeninės  Susitaikinimo
pamaldos (išpažintys).

Asmeninės  išpažintys – kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 5 val. p.
p. iki 6 val. v.

Kūčių vakaro šv. Mišios – 4 val. p. p. ir 10 val. v. (Bernelių Mišios).

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 6 val. v. – Misijos Kūčių vakarienė (registruotis
iki gruodžio 20 d.).

Gruodžio 25 d., antradienį, 9  val. r.  ir 11 val. r. – Kalėdų šv. Mišios. 

Gruodžio 27–28 d., ketvirtadienį ir penktadienį, nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.
Ateitininkų namuose – Biblinė vaikų stovykla.

Gruodžio 30 d., sekmadienį,  9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – Šventosios Šei-
mos šv. Mišios.

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 6 val. v. – Naujųjų metų išvakarių šv. Mišios.

Sausio 1 d., antradienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – Švč. Mergelės Marija,
Dievo Gimdytoja (Naujieji metai) – šv. Mišios.

Sausio 6 d., sekamdienį, 9 val. r. 11 val. r. ir 6 val. v. – Kristaus apsireiškimas
(Trys karaliai ) – šv. Mišios.

r s

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
(2745 W. 44TH ST., Chicago, IL 60632)

Gruodžio 16 d., 3-čiąjį Advento sekmadienį, 10 val. r.  – šv. Mišios (kun. Gedi-
minas Keršys). Po šv. Mišių – suneštinis Kalėdinis pobūvis parapijos salėje.

Gruodžio 23 d., 4-tąjį Advento sekmadienį, 10 val. r. – šv. Mišios (kun. G. Ker-
šys). 

Gruodžio 24 d., pirmadienį,  Kalėdų išvakarėse, 9 val. v.   – šv. Mišios anglų, lie-
tuvių ir ispanų kalbomis.

Gruodžio 25 d., antradienį, 10  val. r. – Kalėdų ryto šv. Mišios (kun. G. Keršys).

Gruodžio 30 d., sekmadienį, 10 val. r. – Šv.  Šeimos šventė (kun. G. Keršys).

2019 m. sausio 1 d., antradienį, 10 val. r.  – šv. Mišios (Švč. Mergelės Marijos Gim-
dytojos ir Naujųjų metų šventės – kun. G. Keršys). 

Sausio 6 d., sekmadienį, 10  val. r. – Trijų Karalių šventė (kun. Gediminas Ker-
šys).     

Kiekvieną ketvirtadienį 8:30 val. r. atnašaujamos šv. Mišios lietuvių kalba. 

r s

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
(5129 Wolf Rd. Western Springs, IL 60558)    www.teviske.org

Gruodžio 23 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – 4-to advento sekmadienio pamal-
dos su Šv. Vakariene – Komunija.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 4:45 val. p. p.  – Šv. Kūčių vakaro pamaldos žvaku-
čių šviesoje su arfos muzika.

Gruodžio 25 d., antradienį, 11:30 val. r. – Šv. Kalėdų pamaldos su šv. Vakarie-
ne – Komunija.

Gruodžio 30 d., sekmadienį, 11:30 val r.  – paskutinės 2018 m.  pamaldos su Šv.
Vakariene – Komunija.

r s

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia
(kun. dr. Valdas Aušra)

(9000 S. Menard Avenue, Oak Lawn, IL 60453)

Gruodžio 14 d., penktadienį, 4 val. p. p. – darželio ,,Spindulėlis”  vaikų paruoš-
ta Kalėdinė programa ir vaišės. 

Gruodžio 16 d., sekmadienį – trečias Advento sekmadienis. 

11 val. r. – lietuviškos pamaldos su Šventa Komunija; 

2 val. p. p. – Kalėdinės pamaldos vokiečių kalba bei kalėdinių giesmių giedo-
jimas. Pamokslas – kun. George Mrochen.

Gruodžio 18 d., antradienį, 12 val. p. p. – Kalėdinės pamaldėlės ,,Spindulėlio”
vaikams ir jų tėvams.

Gruodžio 23 d., sekmadienį,  4-asis Advento sekmadienis, 11 val. r. – lietuviš-
kos pamaldos su Šventa Komunija.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 5 val. p. p. – Kūčių vakaro  pamaldos  žvakių švie-
soje su Šv. Komunija; giedos solistė.

Gruodžio 25 d., antradienį, 11 val. p. p. – šventinės Kalėdinės pamaldos lietu-
vių kalba su Šv. Komunija bei muzikine programa.

Gruodžio 30 d., sekmadienis – pirmas sekmadienis po Kalėdų. Pamaldos
įprastu laiku. 

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 11 val. r.  – Naujųjų  metų išva-
karėse tradicinės pamaldos su šv. Komunija

ADVENTAS, ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI
Šv. Mišių tvarka • 2018–2019 metai
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� Cicero lietuvių Adventinė agapė vyks gruo-
džio 16 d., sekmadienį. Visi kviečiami
8:45 val. r. dalyvauti šv. Mišiose Šv. Anta-
no bažnyčioje, o po to – agapėje lietuvių ka-
vinėje. Muzikės Vilmos Liobikienės vado-
vaujamas parapijos choras atliks meninę
programą. Bus šventinės vaišės. Šv. Anta-
no bažnyčios adresas: 1500 S. 50th Ave,
Cicero, IL  60804.

� Gruodžio 16 d., sekmadienį, po 10 val.
ryto  lietuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke vyks suneštinis Kalėdinis pobūvis.
Maloniai visus kviečiame.

� Kalėdinė mugė St. Petersburg Lietuvių
klube (4880 46th Ave North, St. Petersburg,
FL 33714) vyks gruodžio 20 d., ketvirtadienį,
11:30 val. ryto. 1 val. p. p. – pietūs. Kvie-
čiame visus dalyvauti. Tel. 727-525-2924.

� Gruodžio 23 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių maloniai visus kviečiame prie ben-
dro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
jos Kūčių stalo. Kartu giedosime Kalėdines
giesmes. Kaina suaugusiems – 20 dol., vai-
kams iki 10 metų – nemokamai. Vietas už-
sisakyti iki gruodžio 17 d. tel. 773-776-4600
(Audra).

� Pranešame, kad visos vietos į 2018 metų
Čikagos ateitininkų Kūčias yra užimtos – bi-
lietų daugiau nėra. Apgailestaujame, kad dėl
ribotos vietos negalime priimti visų norin-
čių. Ši graži tradicinė Kalėdų švenčių aga-
pė įvyks šeštadienį, gruodžio 22 d., 4 val.
p. p. Ateitininkų namuose Lemonte. Dau-
giau informacijos suteiks Ona Daugirdienė
tel. 630-325-3277 (n.), 630-400-1302
(mob.) arba el. paštu: odaugirdas@hot-
mail.com.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
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tuojau po 10:00 val. lietuvisǩų Šv. misǐu ̨naujai atremontuotoje Apreisǩimo bazňycǐoje
prasǒme ateiti  į Mt. Carmel viršutinę sale ̨adresu:

Havemeyer Str. kampas ir North 8th Str., Brooklyn NY 11211
NY Maironio Mokyklos mokiniai ruošia šaunią programą,

visų laukia tradiciniai Kūčių valgiai, Kalėdinės giesmės, Kalėdų Senelis.

BILIETAI PERKANT Iš ANKSTO - $20 SUAUGUSIEMS,
PERKANT švENTėS DIENą PRIE DURų - $25, vAIKAMS - $5 NUO 3 METų

Ateikite ir paremkite šeštadieninę,
jau 68 metus vykdančią misiją padėti išlaikyti lietuvių kalbą ir tapatybę.

Rosetta Hall
5501 W. 79th Str.

Burbank, IL 60459
2018 m. gruodžio 31 d. 8 val. v.

Šoksim, trypsim, uliavosim
Gyva muzika, skanus maistas (bufetas), 

nemokamas baras, o gerą nuotaiką atveškite jūs
Paul Strolia muzika

Kaina – 80 dol.
Daugiau  informacijos tel. 630-240-3343. Bilietai parduodami 

kavinėse ,,Old Vilnius” ( 2601 75th Str.) ir ,,Smilga” (2819 83rd
Str.), Darien, IL. Taip pat – internetinėje svetainėje:
Eventbrite.com (paieška: New Year – Naujieji Metai).

www.draugas.org


