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Jei nenorite įsigyti priešų, stenkitės nerodyti savo pranašumo – Arthur Schopenhauer

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 120 dienų

JAV lietuviai priėmė 
nacionalinio diktanto iššūkį

JAV gyvenantys lietuviai, pasitikdami
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dieną ir pažymėdami Pasaulio lietuvių
metus, buvo kviečiami rašyti naciona-
linį diktantą. Į šį kvietimą atsiliepė ke-
lios dešimtys tautiečių iš Washingtono,
Baltimorės, Los Angeles ir Čikagos.

Lietuvos ambasada JAV pakvietė
Washingtone ir Baltimorėje gyve-
nančius lietuvius atvykti ir rašyti

Nacionalinį diktantą, taip pat daly-
vauti specialioje Lietuvių kalbos die-
noms parengtoje viktorinoje. Lietu-
vių kalbos šventė ambasadoje Wshing-
tone surengta bendradarbiaujant su
Valstybine lietuvių kalbos komisija.

Šeštadienio, kovo 9-osios rytą į
Lietuvos ambasadą atvykusius JAV
gyvenančius lietuvius pasveikino am-
basadorius Rolandas Kriščiūnas ir pa-
dėkojo už jų puoselėjamą lietuvių kal-
bą bei kultūrą. – 5 psl.

Šiemet, kaip ir kasmet, Kovo 11-oji buvo paminėta viso-
je Amerikoje – ten, kur gyvena bent vienas lietuvis. Lie-
tuvos trispalvės plevėsavo prie namų, tautiečių rankose
ir širdyse. Čikagos Richard J. Daley Plaza  tą dieną įvyko
Lie tuvos vėliavos pakėlimo iškilmės, skirtos Lietuvos

nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, o vakare keli
gražiau si miesto pastatai nušvito Lietuvos trispalvės
šviesomis. Taip mūsų tauta vėl pranešė, kad jau 29-erius
metus Lietuva yra laisva ir nepriklausoma. 

– 12 psl.

Čikagoje plazdėjo ir
švietė Lietuvos trispalvė

Lietuvos trispalvė plazda ir šviečia Čikagos mieste bei
mū sų širdyse.

Vidos Kuprytės ir LR konsulato Čikagoje FB nuotraukos

Nacionalinį diktantą lietuviai rašė ir Amerikoje.   LR ambasados Washingtone nuotr.
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Kovo 11-ąją Vilniuje, Seimo rūmuose, iš-
kilmingai paminėta Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo diena.

Iškilmingas posėdis pilnutėlėje Seimo
salėje prasidėjo, kai visi atsistojimu
pagerbė įeinančią Prezidentę Dalią

Grybauskaitę. Tai besibaigiančioje ka-
dencijoje paskutinis jos, kaip aukš-
čiausios šalies vadovės, apsilankymas. 

Minėjimui pirmininkavęs Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė:
„Lietuva yra žmonės – čia ir visur. Lie-
tuva yra žinia aplink pasaulį. Lietuva
buvo tas lūžio taškas devyniasdešim-
taisiais ir tapo nuolatinio progreso
valstybe.” Jis atkreipė dėmesį, kad
mokyklas pradeda lankyti antroji ne-
priklausomybės vaikų karta. „Nepri-
klausomybėje gimusių vaikų vaikai,
kuriems nepriklausomybės kūrimas –
tai netgi šiek tiek mistinė pažintis.
Todėl labai svarbu, kad laisvės kovų ir
valstybės istorinė atmintis būtų per-
duodama iš kartos į kartą kaip gyvoji
atmintis, kad tai būtų gyvi pasakojimai
ir kad jie taptų mūsų laisvės, mūsų ne-
priklausomybės ir mūsų atsparumo
genu ateities kartose”, – pabrėžė V.
Pranckietis.

Seimo vadovas Lietuvos naciona-
linės Martyno Mažvydo bibliotekos
atstovams perdavė saugoti per šalį ke-
liavusią knygą „Pasižadėjimas Lietu-
vai”, kurioje visi norintieji galėjo pa-
rašyti savo moralinį įsipareigojimą
Tėvynei, ateinančioms kartoms. „Čia
įrašyti 752 asmeniniai ir kolektyvi-
niai pasižadėjimai valstybei – tai yra
galimybė, o įgyvendinti – kiekvieno pa-
reiga”, – sakė parlamento vadovas.

Jau tapo tradicija, kad Kovo 11-
osios posėdyje kalba Nepriklausomy-
bės atkūrimo akto signataras. Šįkart

E. Bičkausko kalba nebuvo sutikta palankiai. LR Seimo nuotraukos Apdovanojimas įteiktas Atgimimo metraštininkui A. Kentrai.

...Žmogus, kuris niekada neturėjo rinktis tarp laisvės ir mirties

D. Grybauskaitė iškilmingame posėdyje paskutinį kartą dalyvauja kaip Lietuvos Prezidentė.

tribūnoje – Egidijus Bičkauskas. Jis
kalbėjo apie tai, kad Lietuvos nepri-
klausomybė – didžiausia vertybė ir
visai nesvarbu, ką apie ją galvoja di-
džiosios pasaulio valstybės. „Supras-
damas galimas konfliktines situaci-
jas tarp šių galių puikiai suprantu, jog
Lietuva nėra, nebus ir negali būti vie-
na iš pagrindinių geopolitinių žaidėjų,
tačiau, suprasdamas šių galių konfliktų
pavojus būtent mums, nenoriu, kad Lie-
tuva būtų tokių konfliktinių santykių
viena iš žiežirbų ar katalizatorių. Vie-
na ar kartu su kitais. Pati sau ar kad ir
nesąmoningai ar net norėdama įsi-
teikti ir vykdydama kitų valią ir su-
darydama situaciją, kai ir dėl pačių
mūsų veiksmų galime tapti derybų
objektu ar vieta, kur spręstųsi pats
konfliktas”, – kalbėjo E. Bičkauskas. Jo
nuomone, mažos valstybės turi kurti iš-
mintingą, santūrią, ne nuolankią, bet
orią politiką.

„Atviros ir, mano nuomone, būti-
nos diskusijos, atsisakant išankstinio
oponento prirašymo į Lietuvos priešus,
reikalingos, būtinos, tarp jų ir ypač čia,
Seime. Ar kaip apie visavertę diskusi-
ją, ar iš viso kokią nors diskusiją, ne-
gūžčiojant pečių, galima kalbėti apie
kad ir įstatymo tarp Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės
susitarimo dėl bendradarbiavimo gy-
nybos srityje ratifikavimo priėmimą.
Dokumentas svarstytinas ne tik poli-
tiniu, tačiau ir konstituciniu aspektu.
Jo pateikimas, svarstymas ir priėmi-
mas Seime užtruko lygiai 25 minutes,
svarstymo ar priėmimo metu nepasi-
sakė nė vienas Seimo narys. Nekalbu
apie paties ratifikavimo reikalingu-
mą ar ne, kalbu apie patį požiūrį į itin
rimtą klausimą”, – iškilmingame Kovo
11-osios minėjime kalbėjo E. Bičkaus-
kas.

Signataras sakė nenorįs ginčyti

skiriamos krašto apsaugai 2 proc. su-
mos (įsipareigojimus, net žodinius, rei-
kia vykdyti), tačiau skeptiškai žiūri į
avansinius politinius pareiškimus dėl
didėsiančių išlaidų ateityje. Jo many-
mu, tokios didelės lėšos yra perteklinės.
„Kokios bebūtų tolesnės išlaidos sava-
rankiškos gynybos prasme, jos nesu-
kurs adekvatumo, o todėl, mano po-
žiūriu, jos paprasčiausiai perteklinės.
Ar darydami tokius politinius pareiš-
kimus mes nestatome į keblią padėtį
savo artimiausių partnerių Europos
Sąjungoje? O gal tai darome sąmonin-
gai ir paskatinti? Ar naiviai tikimės,
kad, didindami fizinės gynybos, karinės
technikos apimtis, mes priversime opo-
nentus atsisakyti to paties?”, – suabe-
jojo signataras. 

Antroji karta 
po nepriklausomybės

Seimo pirmininkas V. Pranckie-
tis kartu su Valstybės nepriklausomy-
bės stipendijos skyrimo komisijos pir-
mininku prof. hum. m. dr. Zenonu But-
kumi pasveikino 2019 m. Valstybės ne-
priklausomybės stipendijos laureatę
dr. Justiną Kozakaitę, kuriai įteikė
diplomą ir atminimo dovaną. Dr. Ko-
zakaitė aukštai įvertinta už mokslinio
tyrimo projektą „Laisvės kovų kaina
(partizanų palaikų tyrimai”. Ji iš tri-
būnos pasakė itin jautrią, emocingą kal-
bą. 

„Dėkui už man suteiktą garbę tokią
svarbią dieną stoti prie šios tribūnos ir
kalbėti. Manau, tai nuostabus para-
doksas, kai Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo minėjime tokia garbė teko tai,
kuri neprisimena Lietuvos kitokios
nei laisva ir nepriklausoma. Kuri augo
turėdama viską, apie ką mano tėveliai
ir jų tėvai tik galėjo pasvajoti. 

Nukelta į 10 psl.
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Tęsinys. Pradžiam – kovo 12 d. laidoje. 

Savo prisiminimais ir paaiškinimais, kodėl taip, o ne kitaip,
kodėl kovo 11-ąją, o ne kurią kitą dieną buvo kuriamas Kovo
11-osios nepriklausomybės aktas  su ,,Draugu” dalijasi prof.
Vytautas Sinkevičius, teisininkas, teisėtyrininkas konstitu-
cininkas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Lietu-
vos nepriklausomybės atstatymo Kovo 11-osios akto ir pa-
ruošiamųjų darbų bendradarbis ir konsultantas. 

Labai įdomi diena buvo 1990 me tų kovo 12-oji... 
Vytautas Landsbergis nutarė parašyti M. Gor-

bačiovui laišką ir pranešti, kad Lietuva atkūrė ne-
priklausomybę, todėl pakvietė jį sureguliuoti visus
santykius, kylančius iš to. Ne „derėtis”, bet „sure-
guliuoti” visus santykius. Rašant šį kreipimąsi iškilo
klausimas – kaip kreiptis į M. Gorbačiovą. Tada bu-
vau V. Landsbergio kabinete ir pagelbėjau rašyti tą
tekstą. Po svarstymų – gal vartoti  kreipinį „Drau-
gas Gorbačiovai”, kaip tuomet buvo priimta, gal
„Gerbiamasis Michailai Gorbačiovai”, kažkas dar pa-
juokavo „Brangusis Michailai Gorbačiovai”, tačiau
V. Landsbergis pasiūlė: „Jūsų Prakilnybe Michailai
Gorbačiovai”. 

Dabar mums tai atrodo pikantiškai, tačiau tuo
būdu buvo parodyta, kad vienos valstybės vadovas
kreipiasi į kitos valstybės vadovą – bendrauja du
tarptautinių santykių subjektai. Tai nebuvo pra-
šymas derėtis ar prašyti leidimo išstoti iš TSRS, bet
buvo siūloma sureguliuoti santykius. O kai TSRS de-
putatų suvažiavime buvo perskaitytas, šio laiško di-
džiausią šurmulį sukėlė ne pats prašymas suregu-
liuoti santykius, tačiau kreipinys „Jūsų Prakilnybe”.
Kai kurie žinomi Maskvos pareigūnai tą minutę su-
prato, kad Lietuvos jie nebeturi…

Paskelbti nepriklausomybę – dar ne viskas. Ją
reikėjo įtvirtinti ir apsaugoti. Buvo visko – nuo rei-
kalavimo atšaukti nepriklausomybės aktą iki gra-
sinimų. Tada beveik už mėnesio po nepriklauso-
mybės paskelbimo, balandžio mėn., prasidėjo TSRS
ekonominė blokada prieš Lietuvą. Sovietų Sąjunga

Kaip buvo kuriamas
Kovo 11-osios 
nepriklausomybės
atstatymo aktas (2)

nėjo į jokius santykius, nesileido į jokias derybas.
Netgi vengė žodžių „derybos” arba „susitiko šalių at-
stovai”. Jiems reikėjo, kad vartotume „pasikalbėti
į Maskvą atvyko Lietuvos TSR atstovai” ar pan.

Tačiau į ekonominę blokadą, kai buvo nu-
trauktas gamtinių dujų, naftos, kitų svarbiausių pro-
duktų, prekių, komponentų tiekimas, sureagavo pa-
saulis. O pirmiausiai – JAV. Tuomet Senatas beveik
vienbalsiai pareiškė, kad kol nebus nutraukta eko-
nominė Lietuvos blokada, iš JAV jokios paramos
TSRS negaus. Taip M. Gorbačiovas buvo pastatytas
prieš pasirinkimą – ką daryti.

Bet tuomet JAV prezidentas G. H. W. Bush parašė
laiškus Prancūzijos ir Vokietijos vadovams, siūly-
damas jiems kreiptis į V. Landsbergį, jog galbūt de-
rybų su TSRS pradžią palengvintų, jeigu Lietuvos
Aukščiausioji taryba sutiktų laikinai „sustabdyti”
tam tikras pasekmes, veiksmus, kylančius iš Kovo
11-osios akto. Po smarkių diskusijų mūsų Aukš-
čiausioji taryba 1991 m. birželio pabaigoje priėmė nu-
tarimą, kad laikinai – 100 dienų – skelbiamas mo-
ratoriumas kai kuriems veiksmams, kylantiems iš
Kovo 11-osios akto. Sustabdyti akto, be abejo, niekas
negalėjo ir net nesiruošė, nes jis priimtas tautos va-
lia, tačiau buvo stabdomi kai kurie veiksmai. Mask-
vai to pakako.

Buvo reikšmingas epizodas, apie kurį pasako-
jo Vytautas Landsbergis. M. Gorbačiovas sukvietė
TSRS federacijos tarybos pasitarimą. Tai visų pen-
kiolikos TSRS Respublikų atstovų susirinkimas.
Jame susirinkę Maskvoje tardavosi dėl TSRS ateities
ir pan. V. Landsbergis buvo pakviestas dalyvauti
jame kartu su Latvijos ir Estijos vadovais.  M. Gor-
bačiovas visų jų iš eilės klausinėja, kaip čia refor-
muoti Tarybų Sąjungą, kaip tvarkytis, kaip per-
tvarkyti žlungančią sąjungą. Savo nuomonę išsakė
Kazachstano, Turkmėnijos ir kitų  Respublikų  va-
dovai, jog TSRS reikia išsaugoti, tik ją transformuoti,
kosmetiškai patvarkyti ir pan. Tuose posėdžiuose
buvo priimta, kad kalbantysis, pagerbiant pirmi-
ninkaujantį savo „viršininką” prezidentą M. Gor-
bačiovą, dėstydamas savo mintis atsistodavo. Ir štai
atėjo eilė ir V. Landsbergiui išsisakyti apie TSRS at-
eitį. V. Landsbergis pasakoja; „O aš galvoju – kodėl
turėčiau atsistoti kaip visi? Kas aš čia?” Jis taip ir
liko sėdėti, pareikšdamas: „Aš neturiu teisės kištis
į kitos valstybės vidaus reikalus…”

Tai buvo tikras valstybės vadovo poelgis, viską
pastatantis į savo vietą. „Aš atvažiavau susitikti su

jumis, Michailai Gorbačiovai, nes žadėjote susitiki-
mą su trijų Baltijos šalių vadovais. Tai čia sėdžiu vien
dėl susitikimo, o ne tam, kad aiškinčiausi Sovietų Są-
jungos ateitį. Čia jūsų vidaus reikalas, ir aš niekuo
dėtas esu”, – tęsė V. Landsbergis. 

Grįžtam prie moratoriumo. 
Jis, nepriklausomybės akto galiojimo sustab-

dymas šimtui dienų, turėjo įsigalioti tik tuo atveju,
jeigu TSRS ir Lietuva praneš, jog oficialiai prasidė-
jo tarpvalstybinės derybos, bus pasirašytas derybų
pradžios protokolas. Bet jeigu derybos nutrūksta, Lie-
tuvos Aukščiausioji taryba iškart paskelbia, kad
moratoriumas nutrūksta. O kaip žinote, Sovietų Są-
junga derybų pradėti nesutiko. Taip tas moratoriu-
mas ir neįsigaliojo, nes Maskva derybų net nepradėjo.
Todėl 1990-jų pabaigoje Aukščiausioji taryba priėmė
nutarimą dėl moratoriumo ir paskelbė jį nutrūks-
tantį, kaip net neprasidėjusį.

Štai taip Kovo 11-osios aktas buvo apgintas, o
Aukščiausioji taryba nepriklausomybę sparčiai įgy-
vendino.

Rengiant patį Kovo 11-osios aktą buvo svarstomi keli
variantai, tarsi trys schemos?

Vieną pasiūlė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstovas Algimantas Gureckas. Jo tekstas buvo visai
trumpas, jog ši Lietuvos TSR Aukščiausioji taryba pa-
siskelbia Seimu, kad Vasario 16-osios Nepriklauso-
mybės aktas niekada nebuvo nustojęs galioti, o jo pa-
baigoje sakoma, jog turi būti rengiamas tautos refe-
rendumas, klausiant, ar tikrai tauta nori būti ne-
priklausoma valstybe.

Kitas variantas buvo parengtas Kauno Sąjū-
džio. Tačiau jame buvo ne dokumentas, o, sakyčiau,
būtinų atlikti veiksmų eiga, t.y. susirinkusi Aukš-
čiausioji taryba renka pirmininką, sudaro vyriausybę
ir t.t.

O trečioji buvo parengta Lietuvos komunistų par-
tijos. Jų siūloma pozicija „žingsnis po žingsnio” – de-
rybos su Sovietų Sąjunga dėl aukštesnio, didesnio su-
vereniteto lygio, ir tai apiforminti sutartimi su
TSRS. Kitaip sakant – kiek nepriklausomybės turė-
sim, kiek išsiderėsim.

Kovo 11-osios išvakarėse Sąjūdžio deputatų gru-
pė vis dar diskutavo, ar kovo 11-ąją reikia skelbti ne-
priklausomybę, ar dar ne. Kai kurie siūlė – nesku-
bėkim, nepykdykim Maskvos… Kiti siūlė pradžiai pri-
imti tik deklaraciją dėl Lietuvos TSR deputatų įga-
liojimų ir įstatymą dėl šalies pavadinimo bei herbo,
o nepriklausomybę skelbti vėliau. Taip pat buvo siū-
lyta susirinkti Aukščiausiajai tarybai, perimti val-
džią, pradėti reformuoti struktūras, o po 6 mėnesių
sukviesti konstitucinę asamblėją, kuri spręstų ne-
priklausomybės klausimą. Ir tai buvo svarstoma kovo
11-osios išvakarėse!

Aukščiausiosios tarybos deputatas Kazimieras
Motieka, matydamas, kas čia vyksta, savo padėjėjos
prašo, kad ši sujungtų jį su ambasadoriumi JAV Sta-
siu Lozoraičiu Washingtone. Po kelių minučių Vy-
tautas Landsbergis pakviečiamas prie telefono. Visi
nuščiuvę laukia, ką sugrįžęs jis pasakys. O sugrįžęs
sako: Lozoraitis ragina nepriklausomybę skelbti iš
karto, viską atlikti per vieną dieną, nes esą Jungti-
nės Amerikos Valstijos tam jau yra pasirengusios. Tai
ir buvo lemiamas dalykas, kada ir kaip skelbti ne-
priklausomybę. Viskas rytoj! Viskas per vieną dieną!
Visi penki svarbiausieji dokumentai:

Nukelta į 10 psl.

M. Gorbačiovas ir G. H. W. Bush Maltoje daug dėmesio skyrė Lietuvai.

Istorinėje nuotraukoje bendraminčiai – S. Lozoraitis ir V.
Landsbergis.

Akto tekstas su signatarų parašais.
Įvairių šaltinių nuotraukos
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T E L K I N I A I

ROCHESTER, NY

PHILADELPHIA, PA

REGINA JUODEIKIENĖ

Vo bova tep, kad kuova ontra dėina Rochester, NY,
lietoviu bendruomene apėntas vare žėima iš kėima.
Dėina bova baise graži. Vėsos Užgavienių šielsmos
vyka Kings Bend Park parkė (170 West Jefferson Rd.,
Pittsford, NY 14534). Susirinka ne tik ceguonės, oba-
ga, bet i kėtė  parsirėngėle. Aktyvė dalyve bova E. Ger-
vecke lituanistines mok. vaka. 

Kuokes Užgavienes butom bovoses be Lašine-
ne er Kanapėnė. Tūs vaidmenis laba gera at-
lėka Marios Philippone – Kanapinis, Mants

Jankauskis – Lašininis. Mūsuos kap rekint, su puo-
deskuom pakuole Kanapinis numoša Lašinini. Tas
novėrta e bova visems daug jouka. Atserada bugni-
ninks, kors sukiele dedele lėrma šaukdams ,,Žeima
žeima, biek iš kėima”... Vese susirinkele išgužieje i
lauka, šaukdame ton pati. Vo laukė vesuo sava gruo-

Žiema žiema, bėk iš kiemo!
Jei nebėgsi, išvarysim,
Su botagais  išbaidysim! 

Tokiais žodžiais pasitikome gražų va-
sario 10-osios, sekmadienio, rytą Penn-
sylvanijoje, Pocono kalnuose, Indros ir
Lauryno Kalasauskų rezidencijoje. 

Vinco Krėvės lituanistinė mo-
kykla pirmą kartą rengė Užga-
vėnes. Pakiliomis nuotaikomis

ir spalvingomis kaukėmis pasidabinę
rinkomės prie  paruošto vaišių stalo. O
buvo visko! Šventės dalyviai sušilti
šaltą žiemos rytą galėjo skanaudami
karšto šokolado ar kavos, o prie kavos –
ragauti įvairių rūšių blynelių, kuriuos
iškepė mokyklos mokinių tėveliai. Bly-
nai buvo nuostabūs! Be blynelių buvo
ir kitų gardžių patiekalų.

Užkandę patraukėme prie laužo
sušilti ir stebėti mokyklėlės mokytojų,
tėvų ir vaikų parengto pasirodymo:
„Užgavėnės pas močiutę kaime”. Šalia
Kalasauskų namų esančio ežero pa-

krantė skambėjo nuo raganų ir velnių
kvatojimo! Nuo arklių žvengimo, žąsų
gagenimo ir ožkų mekenimo! O kaip gi
be Lašininio ir Kanapinio? Stebėjome
jų aršią kovą ir laukėme jos baigties,
bandydami spėti, ar pavasaris ateis
greičiau, ar žiema vis dar spyriosis ir
nenorės išeiti. Svarbiausia šventės da-
lyvė laukė savo liūdno likimo! Morė –
vienas pagrindinių Užgavėnių šventės
atributų. Liudininkų akimis Morė su-
degė labai greitai, ir visos pasaulio blo-
gybės iškeliavo su ja kartu į dausas! 

Po spektaklio dalyviai buvo kvie-
čiami neišsiskirstyti, o pasilikti dar
paskanauti blynų, pažaisti žaidimų ir
linksmai praleisti kartu tokią gražią die-
ną. Norime padėkoti visiems dalyva-
vusiems ir nepagailėjusiems blynų ir
kitų vaišių, o didžiausią ačiū tariame
Indrai ir Laurynui Kalasauskams už su-
teiktą progą prisiminti šią, nuo senų lai-
kų rengiamą šventę, taip pat spektaklio
dalyviams, kurie pripildė ją šventę juo-
ku ir barškalų garsais! 

Loreta Šilingytė

Užgavėnių šventė V. Krėvės 
lituanistinėje mokykloje 

Erikos Mateliūnienės nuotr.

Baise gražės 
Užgavienės

(apie Užgavėnes – žemaitiškai)

žybe stuovieje MUORE. Laužos jau bova užkorts er
ana buva patupdyta unt ognėis. Linksmos šuokis ap-
link lauža tėsės iki Muore sudege.

Pašormuleve lauke visė subildieje i truoba. Už-
trauke megstamiause daina ,,Unt kalna muraa”.
Skombieje gera, nes bova apie 80 dalyviu.

Užgavienes yr linksma švente, vese jau junt pa-
vasari atenont, bet lige pilna džiaugsma rek praete
puosninka laika iki šventu Velyku. Deltuo priš ton
– dedele daug i reibe jiedam ton ontradėinni priš pe-
lenu dėina. Laikonteis tradiciju mūsa šventie kve-
pieje kopūstaa su lašenes i dešruom, kumpe, gryby-
nes srioba, kleckele su mesa i dar vesokei skanies-
taa. Būčiau laba neteisinga, jego nepaminiečiau, kad

turiejom er žemaitėška šiopene su kiaules kuojom.
Vo kap gal būte Užgavienes be blynu. Bova i blynu,
ali pėnkiu rūšiu e vese baise skane. Tep kad šventė
vyka linksma. Žeima išvaryta. Pavasaris už vartu
stuov.

Džiaugamies, kad mūsa Rochester, NY, lietoviu
bendruomene nuore renkas er švent visems tep bron-
ges švėntes, paruodont er pardoudont tas tradicijes
jaunemou.

Mylam Lietova sava širdie e nieks iš mūsa tuo
negal atimte.

Regina Juodeikienė – E. Gervicko lit. mokyklos
mokytoja.

Jaunems: Giancarlo Denaroso, Liam ir Lina Clifford.

Aušra, Mike ir Liam Clifford su dviem draugais.

Regina Juodeikienė, Aušra Lelytė-Clifford, Skirmantė Juo-
deikytė-Philippone, Nida Lelis, Janice Raspudic; už jų – Zu-
zana Zlotkutė-Jenkins, Muore  ir Giedrė Logminaitė. Raspudic šeima su Muore: Poul, Janice, Lauren ir Colin.

Su Muore: Janice Raspudic, Birutė Litvinienė, Barbara Mil-
 ler ir Barbara Thomas.



šius ir Lietuvos prekių ir paslaugų eks-
portą į JAV. Savo patirtimi taip pat da-
linosi JAV veikiančios lietuvių verslo
organizacijos – Laba.la, Baltijos pre-
kybos rūmai, Baltnet, Washingtono
lietuvių profesionalų klubas.

Susitikimo dalyviai aptarė gali-
mybes ateityje sukurti nuolat veikiantį
koordinacinį mechanizmą, kurio pa-
galba būtų galima keistis informacija
apie vykstančius renginius, dalintis
idėjomis, kaip skatinti Lietuvos vers-
lo skverbimąsi į JAV, siekti įkurti stip-
rią JAV veikiančią verslo organizaci-
ją, kuri vienytų Lietuvos įmones, tu-
rinčias verslo interesų JAV, ir JAV jau
veikiančius lietuviško verslo atstovus.

Į renginį ambasadoje susirinko
Los Angeles, San Francisce, Bostone,
Čikagoje, New Yorke, Philadelphijoje,
Baltimorėje, Hereforde, Washingtone
dirbantys verslininkai.

LR ambasados Washingtone inf.
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Atkelta iš 1 psl.

Visiems atvykusiems į
ambasadą buvo sudarytos
sąlygos kartu su beveik 30
tūkstančių kiekvienais me-
tais Nacionalinį diktantą
rašančių lietuvių daly-
vauti šame konkurse ir
varžytis dėl raštingiausio
lietuvio vardo. Kiekvienais
metais yra varžomasi ke-
liose kategorijose – raštin-
giausio moksleivio, raš-
tingiausio suaugusiojo ir
raštingiausio užsienio lie-
tuvio.

Parašę diktantą, atvy-
kusieji dalyvavo ir Valsty-
binės lietuvių kalbos ko-
misijos parengtoje vikto-
rinoje apie lietuvių kalbą,
žinomas asmenybes, Lietuvos kultūrą
ir istoriją. Viktorinos nugalėtojai buvo
apdovanoti knygomis, o visi Lietuvių
kalbos šventės dalyviai – lietuviškais
suvenyrais.

Nacionalinį diktantą rašė ir grupė
Čikagos lietuvių. Jie praėjusį šešta-
dienį rinkosi Čikagos ir Maironio li-
tuanistinėse mokyklose. O Los Angeles
susibūrė net 15 įvairaus amžiaus lie-
tuvių, pasiryžusių kalbos iššūkiui.  

,,Savo klube dažnai kalbame apie
lietuvių kalbą, lyginame seną, atsi-
vežtą iš tarpukario Lietuvos, ir naują,
kasdien besikeičiančią. Šių metų dik-
tanto tekstas atspindėjo šiuolaikišką,
drąsią Lietuvą. Žinau, kad visiems šis
kalbos nuotykis buvo nelengvas, bet la-
biausiai noriu pasidžiaugti Dalia Teti,

JAV lietuviai priėmė nacionalinio diktanto iššūkį

LR generaliniame konsulate Los Angeles rašyti diktanto susirinko kelių kartų lietuviai. Tre-
čioje eilėje trečias iš k. – gen. konsulas Darius Gaidys.

Maironio lituanistinėje mokykloje – visos sąlygos susikaupti ir puikiai parašyti nelengvą
diktantą.             LR ambasados Washingtone, gen. konsulatų Čikagoje ir Los Angeles nuotr.

Čikagos lituanistinėje mokykloje atsirado nedaug norinčių patikrinti savo lietuvių kalbos
žinias. Stovi – LR konsulato Čikagoje darbuotoja Ieva Dilytė Houghton.

kuri niekada nesimokė lie-
tuviškoje mokykloje ir kal-
bą išmoko iš savo tėvų pa-
bėgėlių stovykloje Vokie-
tijoje”, – savo ,,Facebook”
puslapyje parašė renginy-
je dalyvavusi Renata Gai-
dienė, generalinio konsulo
Los Angeles žmona.

Nacionalinio diktan-
to konkursas Lietuvoje ir
užsienyje gyvenantiems
lietuviams rengiamas jau
dvyliktą kartą. Pagrindi-
nis konkurso organizato-
rių tikslas – paskatinti
žmones didžiuotis unikalia
lietuvių kalba, kalbėti ir
rašyti taisyklingai. Kon-
kursą 2006 m. pradėjo reng-
ti savaitraštis „Atgimi-
mas”. Pastaraisiais metais

pagrindinis konkurso organizatorius
– VšĮ Pilietinės minties institutas. Pro-
jektą globoja Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Lietuvių kalbos dienos, rengia-
mos vasario 16 d. – kovo 11 d., yra ta-
pusios gražia tradicija, puoselėjama
Lietuvoje ir visame pasaulyje. Šios
iniciatyvos tikslas – didinti lietuvių kal-
bos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos
mokymosi motyvaciją, prisidėti prie
lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje,
telkti bendruomenes Lietuvoje ir už-
sienyje.

Parengta pagal LR ambasados Washing-
tone, gen. konsulatų Čikagoje ir Los Angeles in-
formaciją. 

JAV ambasadoje susirinkusieji ne tik rašė, bet dalyvavo ir viktorinoje apie lietuvių kalbą. Pirmas iš k. antrasis sek-
retorius Tadas Kubilius, centre – ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.

Lietuvos ambasada
subūrė verslininkus

Kovo 9 d. Lietuvos Respublikos am-
basadoje Washingtone susirinkę
JAV lietuvių verslo organizacijų

vadovai ir verslininkai tarėsi dėl glau-
desnio bendradarbiavimo tarpusavy-
je. „Lietuvos stiprybė – talentingi ir ini-
ciatyvūs žmonės, kurie nevengia pri-
siimti atsakomybės ir įgyvendinti vi-
sai šaliai svarbių darbų. Jūsų dalyva-
vimas šiandien tai tik patvirtina – at-
ėjo laikas Lietuvos verslui būti labiau
matomam JAV rinkoje, o to galime
pasiekti tik susitelkę ir būdami vie-
ningi”, – sveikindamas susirinkusius
verslininkus sakė Lietuvos  ambasa-
dorius JAV Rolandas Kriščiūnas.

Renginio metu bendradarbiavimo
su JAV verslu patirtimi dalinosi JAV
Pramonės ir prekybos rūmų, Tarp-
tautinio privataus verslo centro bei

Amerikos Lietuvos verslo tarybos va-
dovai. JAV Komercijos departamento
atstovai papasakojo apie bendradar-
biavimo su JAV valstybinėmis insti-
tucijomis svarbą bei pristatė verslo ska-
tinimo programas. Lietuvos prekybos
tarybos vadovas pasidalino idėjomis
apie tai, kaip verslas gali tapti aktyviu
lietuvių bendruomenės JAV rėmėju. 

Užsienio reikalų ministerijos Eks-
porto ir investicijų skatinimo skyriaus

patarėjas Vidmantas Verbickas skaitė
pranešimą apie Lietuvos diplomati-
nių atstovybių indėlį į šalies ekono-
mikos vystymąsi. Globalios Lietuvos
lyderių (GLL) tinklo projektų vadovė
Lina Dusevičienė pristatė GLL reikšmę
Lietuvos ekonomikos vystymuisi. Lie-
tuvos garbės generalinė konsulė Phi-
ladelphijoje Krista Bard pasidalijo
praktine patirtimi ir patarimais ska-
tinant Lietuvos-JAV ekonominius ry-

Pokalbis prie didelio apskrito stalo.  Tribūnoje ambasadorius R. Kriščiūnas.                                                            
LR ambasados nuotr.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

2019 m. vasario 19 d. mados pa saulį paliko vienas di-
džiausių šiuolai kinės mados industrijos grandų Karl La-
gerfeld. Dizaineris buvo neatsiejama prancūzų mados namų
„Chanel” dalis. Juose jis dirbo 36 m. Karl pri kė lė ikoniš-
kus tvido kostiumėlius, mažas juodas sukneles, dygsniuotas
rankines, o jo šou Paryžiaus Didžiuosiuose rūmuose visuomet
būdavo tikras spektaklis. K. Lagerfeld buvo laikomas XX
ir XXI a. vienu svarbiausių mados vizionierių, o jo išskirtinio
įvaizdžio ženklas buvo nuolat nešiojami tamsūs akiniai nuo
saulės, juodas kostiumas ir balti marškiniai bei balti plau-
kai, surišti į uodegėlę.

Augo su knyga ir pieštuku rankose

Ne visi žino, kad ekscentriškasis prancūzų ma-
dos kūrėjas pusę savo am žiaus buvo vokietis. Jis itin
kruopš čiai kūrė mitą apie savo tik rą ją kilmę ir pri-
sistatydavo kaip Švedi jos didikas. K. Lagerfeld savo
gyve nimą apgaubė paslapčių šydu. Net jo tikrieji gi-
mimo metai nėra žinomi – 1933 arba 1935-ieji. Kaip
manoma, Karl gimė Hamburge rugsėjo 10-ąją tur-
tingo verslininko Otto Lagerfeld ir Elisabeth Bahl-
mann šeimoje. Jo tėvas kontroliavo pusę Vokietijos
ir Prancūzijos sutirštinto pieno rinkos. Dizainerio
motina buvo talentinga smuikininkė, jis yra pasa-
kojęs, kad prie pietų stalo dažnai būdavo kalbama
apie religiją ir filosofiją. Jau vaikystėje K. Lagerfeld
didžiąją laisvalaikio dalį skyrė kalboms. Aistrą
joms jis paveldėjo iš tėvo, kuris galėjo be akcento kal-
bėti 12 kalbų. O Karl išmoko „tik” anglų, prancūzų
ir italų. Taip pat vaikinukas vertino gražius daiktus,
prie kurių jį pripratino ma ma. Vos 6-erių jis laks-
tydavo ne su šortais ir marškinėliais, o visada vil kė-
davo marškinius su sąsagomis ir net mokėjo pats už-
sirišti kaklaraištį. Kartą, kai berniukas tobulino įgū-
 džius skambinti fortepijonu, į kambarį triukšmin-
gai įsiveržė mama ir garsiai užtrenkė rojalio dang-
tį: „Ge riau mokykis piešti, bent jau nebus tiek ne-
reikalingo triukšmo”. Berniu kas skundėsi, kad su
bendraamžiais jam nėra ką veikti, tad nuolat me-
luoda vo apie savo amžių. Būsimasis ma dos genijus
augo su knyga ir pieštuku rankose, nuolat daryda-
mas perskai tytos literatūros iliustracijas. Karlui iš
tiesų labai patiko piešti, ir netru kus berniukas
ėmė svajoti apie dai li ninko kelią, bet paskui suvo-
kė, kad ir išskirtinių drabužių kūrimas gali būti tik-
ras kūrybingo žmogaus pa šaukimas. 

K. Lagerfeld –
ekscentriškasis mados korifėjus

daug žadančią karjerą „Balmain” mados namuose ir
pas prancūzų ma dos dizainerį Jean Patou (1880–1936).
Drovus jaunuolis pradžioje gėdijosi net savo neį-
prastos pavardės ir vadino save Roland Karl. Pirmieji
ban dymai pristatyti drabužių kolekcijas ant podiumo
kritikų išpeikti kaip ne pakankamai prabangiai at-
rodantys. Tačiau jo klasikinės kolekcijos, su kurtos
„Fendi” ir „Chanel” mados na mams, ilgą laiką buvo
naudojamos kaip mokymo priemonė jauniems di-
zaineriams; daugybė drabužių ir ak sesuarų, turinčių
K.Lagerfeld vardą, net prabėgus daugeliui metų ne-
praranda populiarumo ir gali būti įvardijami kaip ne-
senstanti klasika. Taigi net nekeista, kad šį etapą aš-
triu liežuviu garsėjantis vokietis baigė žodžiais: „Gi-
miau ne tam, kad būčiau asistentas!”

Nuo „Fendi” – iki „Chanel”

Atsisveikinęs su Paryžiumi di zai neris išvyko į
Italijos sostinę, kur pradėjo bendradarbiauti su tokiais
prekės ženklais kaip „Chloé”, „Char les Jourdan”,
„Krizia”, „Curiel”, „Ti ziana”. Nuo 1965 m. iki pat mir-
ties jis buvo ir „Fendi” mados namų direktorius. 

1965 m. Adele ir Edoardo Fendi įkurtiems italų
mados namams vado vavusi antroji karta – penkios
Fendi seserys – pasikvietė jį kurti moteriš kų drabužių
kolekcijų. Seserys tikė josi, kad jaunas kūrėjas įpūs
naujų vėjų mados namams, kurių kolekcijų centre
ilgą laiką karaliavo tradicinės kailio variacijos. Lai-
kais, kai podiu mų grindis šlavė ilgiausi audinių kai-
 liniai, K. Lagerfeld kolekcijos stebi no dažytais, dygs-
niuotais ir skustais kailiais. Su italų mados namais
„Fen di” K. Lagerfeld dirbo 54 m., jiems sukūrė dau-
giau kaip 100 kolekcijų ir užsidirbo dvilypę reputa-
ciją. Trečio sios Fendi kartos atstovė Silvia Ven-
 turini Fendi, kuri šiuo metu atsakin ga už mados
namų aksesuarų, vyrų ir vaikų kolekcijas, sako, kad
K. Lagerfeld buvo jos mokytojas ir pavyzdys.

1983 m. prasidėjo K. Lagerfeld „Chanel” era – di-
zaineris sukurdavo šešias kolekcijos per metus vien
šiems mados namams, o kur dar kū ry ba „Fendi” ir jo
paties vardu „Karl Lagerfeld” pavadintuose namuo-
se. Ta čiau reikia pabrėžti, kad šio drabu žių dizaine-
rio unikalumas pasireiškė tuo, kad kiekvienam pre-
kės ženklui jis kūrė išskirtinius modelius, nepa-
 našius vienas į kitą. 1974 m. dizaineris sukūrė pirmąją
savo vardo drabu žių vyrams liniją ir 1979 m. buvo pa-
 kviestas dėstyti Vienos aukštojoje taikomojo meno mo-
kykloje. 1980 m. K. Lagerfeld „išrado” sijonus-šortus

Karjeros pradžia – Paryžius

1952-aisiais, baigęs Hamburgo pri vačią mokyk-
lą ir gavęs tėvų pritarimą, K. Lagerfeld išvyko tęsti
mokslų į Paryžių ir, nors neturėjo formalaus išsila-
vinimo mados srityje, greitai pradėjo kopti karjeros
laiptais. Sulaukęs 21 m. jis buvo apdovanotas tarp-
tautiniu „Woolmark” prizu, kuriuo vertinami ypač
talentingi jaunieji dizaineriai. K. Lagerfeld vilnonio,
narcizų spalvos palto eskizas buvo pripažintas ge-
riausiu, tačiau laurus jam teko dalytis su kitu ori-
ginalaus braižo kandidatu – Yves Saint Lau rent
(1936–2008). Prancūzo kokteili nės suknelės eskizas
buvo pripažintas geriausiu. Taip įvyko istorinis vė-
 liau legendiniais tapusių dizainerių ir nesutaikomų

konkurentų susitikimas. Nuo to laiko jie nepaleido
vienas kito iš akiračio. Vyrus visą gyvenimą siejo ar-
tima draugystė, tačiau tai netrukdė K. Lagerfeld ko-
legą viešai kritikuoti ir abejoti jo talentu. Po metų Y.
Saint Laurent gavo kvietimą dirbti mados namuose
„Christian Dior”. Apie 1950 m. K. Lagerfeld pradėjo

Draugai gyvenime, konkurentai ant podiumo – Yves
Saint Laurent ir Karl Lagerfeld.                 Pinterest nuotr.

Iš Chanel’1994 kolekcijos. ,,Vogue” nuotr.

ir išpopuliarino mini sijonus. 1980-aisiais K. Lager-
feld jau buvo pripažinta mados pasaulio žvaigždė. Jį
mėgo ži niasklaida, draugiją jam palaikė ki tos gar-
senybės. Nors dizaineris oficia liai dirbo „Chanel” ma-
dos na mams, tačiau jiems K. Lagerfeld nesky rė viso
savo laiko, tuo pat metu jis toliau kūrė „Fendi”, taip

,,Vanity Fair” nuotr.
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pat „Chloe”. Vis dėlto būtent „Chanel”
pavertė jį aukščiausio lygio žvaigžde.
Mirus Coco Chanel, užvaldyti galingą
korporaciją bandė daugelis garsių as-
me nybių, bet, ištikus įvairioms ne-
sėkmėms, jie šio sumanymo atsisaky-
davo. Būtent K. Lagerfeld pavyko šiam
prekės ženklui sugrąžinti buvusią šlo-
vę, pasenusį „Chanel” stilių paversti di-
 namišku ir šiuolaikiniu, pritraukti
naujų klientų ir drauge su Ch. La croix
atkurti prarastą aukštosios ma dos įta-
ką. Praėjusio amžiaus 9 de šimt metyje
prekės ženklas „Chanel” buvo pamėg-
džiojamas ir klastojamas daugiau negu
bet kuris kitas prekės ženklas per visą
mados istoriją. De šimtmečio pabaigo-
je K. Lagerfeld sti lius tapo artimesnis
garsiosios Coco Chanel stiliui. Kostiu-
mai ir „belle epoque” kirpimo vakari-
nės suknelės pelnė pasaulinę šlovę.

„Kai perėmiau vadovavimą ‘Cha -
nel’, daug kas man sakė: bėk iš ten,
‘Chanel’ jau miręs. O aš sau tariau: sma-
gu, kad jūs taip galvojate, o dabar pa-
žiūrėkime...”, – yra kalbėjęs dizai neris. 

Pirmosios jo kolekcijos pristaty-
mas mados kritikų nesužavėjo, „Wo -
men’s Wear Daily” tuomet rašė, kad K.
Lagerfeld kūryba parodė, kad jis ne-
supranta, kas yra  „Chanel”.  Vis dėl-
 to vėliau savo tvido ir perlų interpre-
tacijomis mados kaizeris iš naujo su-
kūrė „Chanel” prekių ženklą.

„Coco nekęstų to, ką aš darau.
Prekės ženklas turi įvaizdį, ir tik nuo
manęs priklauso, kaip jis atrodys da bar.
Aš darau tai, ko ji niekada ne būtų da-
riusi. Turiu palikti savo žy mę. Turėjau
paimti ‘Chanel’ tokį, koks jis yra, ir pa-
daryti tokiu, koks galėtų būti”, – kal-
bėjo K. Lagerfeld.

Jautė laikmečio dvasią

Kritikai dažnai sakydavo, kad K.
La gerfeld tiek ilgai aukštumose išsi-
laikė todėl, kad jis kaip kempinė gėrė
savo laikmečio kultūrą ir sugebėjo vi-

Chanel’2015. Pinterest nuotr.

K. Lagerfeld sukurti kvepalai.
Pinterest nuotr.

tas dizainerio po mėgis – kurti kvepa-
lus. Nuo 1975 m. Karl Lagerfeld kūrė
prekės ženklų „Chloe”, „KL”, „Jako”
aromatus. Pa ties modeliuotojo myli-
miausi kvepa lai skleidė knygos kvapą. 

Beveik visą savo gyvenimą K. La-
 gerfeld praleido Paryžiuje, kurdamas
prancūzų mados namams. Ne kartą sa-
kyta, kad vienas didžiausių jo priva-

lumų – gebėji-
mas į prancū-
zų madą pa-
žvelgti užsie-
niečio akimis.
Už gy ve nimo
n u o p e l n u s
2017 m. dizai-
neriui buvo
įteiktas gar-
bingiausias
Pa ry žiaus ap-
dovanojimas –
„Grand Ver-
 meil” medalis.

„Paryžius
jus myli – jūs
esate Pa ry-
žius”, – svei-
kindama ma-
dos kaizerį
sakė miesto
merė Anne Hi-
dalgo.

Apie di-
zainerio eks-

centriškumą liudija ir jo meilė Birmos
veislės ka tei Choupette: ji turėjo as-
meninį virė ją, stilistą, tarnaitę ir as-
mens sargybinį, ėdė iš sidabrinių indų
ir šeimi ninkui uždirbdavo nemažus

siantys su greitosios arba gatvės mados
prekės ženklais,  tačiau 2004 m. tokia
praktika buvo retenybė. Visada mėgęs
stebinti K. Lagerfeld tada pristatė ko-
lekciją su „H&M”. Limituotos kolekci-
jos prekės buvo išparduotos per keletą
minučių, ir ma dos grandui tai labai ne-
patiko. „Žmonės, kurie nė nenutuo-
kia, kas yra snobizmas, pasielgė kaip

Sklinda gandai, kad dizaineris testa-
mentu jai paliko apie 3 mln. eurų.

K. Lagerfeld netektis sulaukė di de-
lio atgarsio mados pasaulyje. Anot vie-
nos garsiausių Lietuvos dizainerių A.
Kuzmickaitės, galima sakyti, kad K. La-
gerfeld žymima epocha. „Be to, tai
unikalus atvejis, kai dizaineris visą gy-
venimą lieka aktyvūs ir kūrybingas.
Tai tikrai labai reikšminga. K. Lager-
feldas kūrė ne tik mados namams ‘Cha-
nel’, taip pat jis bendradarbiavo su
‘Fendi’, turėjo savo vardo brand’ą.
Man ypač imponuoja tai, kad jis suge-
bėjo mados namus ‘Chanel’ išlaikyti
aktualius, esminiai dalykai nesikeitė.
Šie mados namai visuomet buvo ant
bangos, nors jų įkūrėjos – Coco Chanel
– jau seniai nebėra”, – teigia dizainerė.

Lietuvos mados grandas Juozas
Statkevičius K. Lagerfeld apibūdina
kaip tikrą legendą ir istoriją bei pri si-
mena jį kaip labai šiltą asmenybę ir di-
džiuojasi turintis jo autografą. Juo du
ne sykį yra susitikę per aukštosios
mados kolekcijų pristatymus Pary žiu-
 je, tačiau vienas atvejis – išskirtinis.
„Turėjau savo žvynų suknelę New Yor-
ke, ją davė vilkėti aktorei Ni colei Rit-
chie. Jos nuotrauka su ta suk nele buvo
amerikietiškajame ‘Harpers Bazaar’, o
nuotraukos autorius – K. Lagerfeld.
Nes jis buvo ne tik madų kūrėjas, bet
ir režisierius, foto grafas. Prieš maž-
daug penkerius me tus per vieną ‘Cha-
nel’ pristatymą, jau po demonstravimo
nuėjau su žurnalu pas K. Lagerfeld ir
paprašiau jo parašo. Jis atpažino, kad
tai jo nuotrauka, o aš pasakiau, kad tai
mano suknelė. Tada iškart šiltas ben-
dravimas, pran cūziški bučiniai į žan-
dus”, – prisimena J. Statkevičius.

Lietuvos modeliui Editai Vilkevi-
 čiūtei, kuri yra viena geriausiai ap mo-
kamų modelių pasaulyje, teko su vai-
dinti K. Lagerfeld kurtame filme apie
Coco Chanel jaunystę. E. Vilke vičiūtė
yra sakiusi, kad gavusi pasiūly mą iš le-
gendinio kūrėjo nepatikė ju si tuo. Vaid-
menį filme modelis įvar dija kaip vieną
mėgstamiausių darbų.

Neseniai buvo paskelbta, kad
„Chanel” mados namų kūrybos vado-
ve taps mados studijos direktorė, ilga-
metė legendinio dizainerio K. Lagerfeld
dešinioji ranka Virginie Viard. V. Viard
į legendinius mados namus įžengė
1987-aisiais, prabėgus ketveriems me-
tams po to, kai kūrybos vadovu čia pra-
dėjo dirbti K. Lagerfeld. Pradėjusi kaip
praktikantė, neilgai trukus V. Viard jau
ėjo „Cha nel” mados kūrybos studijos
va dovės pareigas. Jos atsakomybė buvo
prižiūrėti aštuonias per metus ren-
giamas kolekcijas. Tikėkimės, kad ši
gabi moteris pa teisins savo talentingo
ir ekscentriško mokytojo viltis.

Parengta pagal Lietuvos ir 
užsienio žiniasklaidą

sada išlikti aktualus. 1994 m. jis šo kira-
vo paryžiečius ant podiumo išleidęs
Kate Moss, Carla Bruni ir Naomi Camp-
bell, kurios tradicinius „Chanel” švar-
kelius derino su ap smu kusiomis, pet-
nešų prilaikomo mis džinso kelnėmis,
masyviomis, re perių išpopuliarinto-
mis grandinėmis ar net riedučiais. 

Dizaineris noriai imdavosi uni ka-
 lių meno bei mados projektų. 2004 m. K.
Lagerfeld sukūrė kolekciją „H&M” pre-
kybos tinklui. Nors dabar niekas ne-
benustemba, kai aukštosios mados di-
zaineriai paviešina bendra darbiau-

pinigus. Vien iš reklaminės „Opel” ir
„Shu Uemura” reklamos kampanijos
Chou pette uždirbo per 3 milijonus
eurų. Ir tai neskaitant jos pliušinių ko-
pijų ir knygos „Choupette: The Priva-
te Life of  a High-Flying Fashion Cat”.
Choupette – kurią Kaizeriu vadintas di-
zaineris lygino su paslaptin gąja Greta
Garbo – taip pat tapo kulti nė figūra ma-
dos pasaulyje. Socia liniuose tinkluose
ji turi daugiau nei 170 tūkst. sekėjų.

tikri sno bai”, – vėliau komentavo jis.  
2007 m. K. Lagerfeld vėl įrodė, kad

jis yra vienas didžiausių mados vizio-
nierių. Kol pasaulinė rinka tik bandė
pavergti Azijos šalis, jis prista tė metus
planuotą, 10 mln. dol. atsi ėjusią „Fen-
di” kolekciją ant pačios Ki nijos sienos.

Dizainerio pristatomos kolekcijos
visada pasižymėdavo netradicine sce-
nografija ir akinančia prabanga. K.
Lagerfeld patiko kaskart kurti at skirą
pasaulį, kur visas dėmesys atitekdavo
ne tik drabužiams, bet ir kiekvienai, net
menkiausiai aplinkos detalei. Pavyz-
džiui, 2014 m. „Chanel” modeliai žings-
niavo tarp dviem „C” raidėmis pažy-
mėtų produktų – gumi nių pirštinių,
pusryčių dribsnių, pie no pakelių – ei-
lių specialiai pristatymui pastatyta-
me „Chanel” prekybos centre. „Chanel”
pristatymų scenose kilo raketos, tirpo
ledkalniai, modeliai žingsniavo paplū-
dimio smėliu ir po didžiule Eifelio
bokšto kopija. Šiais laikais daugelis ma-
dos namų stengia si, kad nuotraukos iš
kolekcijų pristatymų puikiai atrodytų
socialiniuo se tinkluose, tačiau K. La-
gerfeld šioje sri tyje buvo pirmasis ir,
daugelio nuo mone, nenukonkuruotas. 

Sulaukęs garbingo amžiaus K. La-
gerfeld dirbo nesudėdamas rankų ir at-
sisakydavo eiti užtarnauto poilsio. 85-
mečio išvakarėse 2018 m. K. La gerfeld
kartu su Australijos prekės ženklo
„ModelCo” kūrėjais į rinką iš leido
savo dekoratyvinės kosmetikos liniją.
Paklaustas apie užsitarnautą poilsį
dizaineris net pyktelėjo: „Pra šau, ne-
sakykite, kad aš daug dirbu. Niekas
nėra priverstas dirbti tokį darbą, ir jei-
gu jiems tai nepatinka, te gu susiranda
kitą. Jei tai per sunku, imkis kažko
kito.”

Mada – ne vienintelė aistra

Nepaisant didžiulio darbo krū vio,
jis visada rasdavo laiko pasišne ku-
čiuoti su draugais ir padaryti ke letą
meniškų nuotraukų. Šis talentingas
žmogus be drabužių dizaino turė jo ir
kitokių pomėgių – piešė, fotogra favo ir
net rašė knygas. K. Lagerfeld buvo di-
delis knygų mylėtojas, turėjo didžiulę
asmeninę biblioteką, daug vertingų
leidinių. Dizaineris net įstei gė leidyk-
lą 7L ir šalia jos vei kiantį knygyną. Ki-

Chanel’2012. K. Lagerfeld interpretacijos garsiosios Coco tema.
,,Hello Magazine” nuotr

K. Lagerfeld su savo ilgamete ,,dešiniąja ranka” Virginie Viard, dabar tapusia ,,Chanel” ma-
dos namų kūrybos vadove. ,,The Economic Times” nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentė išvyko į JAV
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė išvyksta darbo vizito į
Jungtines Amerikos Valstijas. Čia ša-
lies vadovė dalyvaus viename di-
džiausių Jungtinių Tautų (JT) kas-
metinių renginių – Moterų padėties ko-
misijos sesijos metu vyksiančiame
aukšto lygio susitikime „Women in Po-
wer”. 

Prezidentė dalyvaus Pasaulio mo-
terų lyderių tarybos susitikime. Vėliau
šalies vadovė vyks į Pennsylvanijos na-
cionalinės gvardijos štabą „Fort In-
diantown Gap” ir aplankys New Yorke
veikiantį YIVO institutą, kuriame sau-
gomi ypač svarbūs Lietuvos žydų is-
torijos dokumentai.

JT Generalinės Asamblėjos pir-
mininkės Maria Fernandos Espino-
sos Garces kvietimu Lietuvos Res-
publikos Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė dalyvaus aukšto lygio renginyje

„Moterys – valdžioje”. Jo tikslas – at-
kreipti dėmesį į pagrindines kliūtis vi-
saverčiam moterų dalyvavimui politi-
koje ir versle, skatinti moterų lyderystę
ir pasidalinti moterų įgalinimo patir-
timi.

Lietuvos prezidentė šias pareigas
perėmė prieš 5 metus. 

Vizito JAV metu prezidentė lan-
kysis Pennsylvanijoje, kur susitiks su
nacionalinės gvardijos vadu generolu
majoru Anthony J. Carrelli ir kitais ka-
rininkais. Susitikime bus kalbama
apie Lietuvos ir JAV karinį bendra-
darbiavimą, saugumo ir gynybos, at-
sako į kibernetines grėsmes stiprini-
mą.

JAV yra strateginė Lietuvos sau-
gumo partnerė, kurios karių buvimas
regione yra reikšmingas mūsų šalies
gynybai. Lietuvos kariuomenę ir Penn-
sylvanijos nacionalinę gvardiją sieja
sėkminga 25 m. trunkanti partnerystė.

Represija partizanus gali būti laikoma genocidu
Vilnius (ELTA) – Europos

Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)
atmetė partizanų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago sulaikymo
operacijoje dalyvavusio buvusio
KGB pareigūno Stanislovo Drė-
lingo skundą bei sutiko su Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo iš-
aiškinimu, kad sovietų okupan-
tų vykdytas sistemingas Lietuvos
partizanų naikinimas gali būti
laikomas lietuvių tautos genoci-
du.

Stanislovas Drėlingas buvo
nuteistas už tai, kad sovietinės
okupacijos metu būdamas Lie-
tuvos Respubliką okupavusios
SSRS represinės struktūros pa-
reigūnas, žinodamas ir suvokdamas
šios represinės struktūros vieną iš
esminių tikslų – fiziškai sunaikinti or-
ganizuoto lietuvių nacionalinio pasi-
priešinimo okupaciniam sovietų reži-
mui judėjimo narius – Lietuvos parti-
zanus, dalyvavo slaptoje operacijoje su-
laikant partizanų vadą pulkininką
Adolfą Ramanauską-Vanagą. 

A. Ramanauskas-Vanagas buvo
įkalintas KGB vidaus kalėjime Vil-
niuje, ten pat tą pačią dieną nenusta-
tytų asmenų žiauriai kankinamas ir
sunkiai sužalotas, vėliau tardomas ir
neteisėtos sovietų okupacinės valdžios
teismo – LSSR Aukščiausiojo Teismo
– 1957 m. rugsėjo 24–25 d. nuosprendžiu
nuteistas mirties bausme, o 1957 m.

lapkričio 29 d. nužudytas. 
S. Drėlingas pareikštus kaltini-

mus laiko nepamatuotais ir visiškai
nepagrįstais, nurodo, kad žino, kokie
veiksmai pagal tarptautinę teisę pri-
pažįstami genocidu, ir prie tokių veiks-
mų jis neprisidėjo. Prasidėjus nagri-
nėjamos bylos tyrimui, tikėdamas savo
nekaltumu, kiek leido atmintis, sten-
gėsi padėti pareigūnams išsiaiškinti
jiems rūpimus klausimus. Tokią savo
poziciją laikė bendradarbiavimu, ta-
čiau jo atvirumas ir geri norai tapo jam
žalingi, nes jis tapo įtariamuoju. 

A. Ramanausko-Vanago palaikai
pernai buvo rasti Našlaičių kapinėse
ir palaidoti valstybės vadovų panteo-
ne Antakalnio kapinėse.

Eitynėse – su neonacių vėliava
Vilnius (LRT.lt) – Vilniuje, per Ko -

vo 11-oios renginius, buvo iškelta su ne-
onaciais siejama trijų spalvų vėliava. Ji
ne kartą fiksuota užsienyje vykusiose
dešiniųjų ekstremistų demonstracijose. 

Lietuvos įstatymuose kalbama
apie nacistinių simbolių pagrindu su-
darytų vėliavų draudimą, tačiau poli-
cija sako, kad tai – ne šis atvejis.

Nuotraukoje Vilniuje užfiksuota
trijų spalvų – juodos, baltos ir raudo-
nos – vėliava. Ji iškelta per tautininkų
eitynes. 

Ši vėliava buvo imperinės Vokie-
tijos, egzistavusios 1871–1918 m., vė-
liava, ji vėl pradėta naudoti naciams at-
ėjus į Vokietijos valdžią 1933 m. ir
naudota iki 1935 m. Ją pakeitė jau vi-
siems žinoma nacistinė vėliava su
svastika.

Remiantis Lietuvos Respublikos

administracinių nusižengimų kodek-
so 524 straipsniu, draudžiama de-
monstruoti ne tik nacistinės Vokietijos,
SSRS ar Lietuvos SSR vėliavą, herbą ir
vėliavą, bet ir jų pagrindu sudarytas
vėliavas ar ženklus arba į juos klaidi-
nančiai panašius antikonstitucinių
organizacijų simbolius.

Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato atstovas Paulius
Radvilavičius aiškino, kad ši vėliava –
ne tas atvejis, kai vėliavą galima būtų
laikyti nuoroda į nacistinius simbo-
lius.

„Administracinių nusižengimų
kodekse aiškiai numatyta, ką įstatymų
leidėjas yra priskyręs nacistinei ir
komunistinei simbolikai. [...] Nacisti-
nė vėliava, kaip puikiai žinome, yra
raudona su baltu apskritimu, kurio vi-
duje yra juoda svastika”.

JK parlamentas vėl atmetė sutartį dėl „Brexit“ 
Londonas (ELTA) Didžiosios Bri-

tanijos parlamento Bendruomenių Rū-
mai vėl nepritarė ministrės pirminin-
kės Theresos May siūlomai sutarčiai su
Europos Sąjunga dėl „Brexit” sąlygų.

Likus 17 dienų iki oficialių „sky-
rybų” su Europos Sąjunga, Londonas

ir Briuselis vis dar neturi aiškių „Bre-
xit” sąlygų. 

Netrukus parlamente bus balsuo-
jama dėl šalies išstojimo iš ES be su-
tarties. Jei ir tai bus atmesta, deputa-
tai spręs, ar Londonui prašyti atidėti
„Brexit”. 

N. Pelosi yra prieš apkaltą D. Trump
Washingtonas (ELTA) – JAV opo-

zicijos lyderė Nancy Pelosi pareiškė
esanti prieš apkaltą prezidentui Do-
nald Trump. Be „būtinos” priežasties
tokio veiksmo esą nereikėtų imtis,
nes jis suskaldytų šalį. „Ir jis (Trump)
to tiesiog nevertas”, – pareiškė Atsto-
vų Rūmų demokratų lyderė.

Tokie N. Pelosi žodžiai gali sukel-
ti daugelio jos partijos narių, kurie yra
už apkaltą prezidentui, nepasitenki-
nimą. Politikė jau ir praeityje santūriai
atsiliepė apie galimą D. Trump nuša-
linimo nuo valdžios procedūrą. Ta-

čiau taip akivaizdžiai ji šiuo klausimu
dar nėra kalbėjusi.

Demokratai nuo metų pradžios
turi daugumą Atstovų Rūmuose ir to-
dėl gali spręsti dėl galimo apkaltos
proceso pradėjimo. Tam užtenka pa-
prastos daugumos Atstovų Rūmuose.
Tačiau sprendimą dėl prezidento nu-
šalinimo turėtų priimti Senatas, kur D.
Trump respublikonai ir toliau turi dau-
gumą. Kad prezidentas būtų nušalintas,
turi pritarti du trečdaliai senatorių. 

Todėl šiuo metu realių galimybių
D. Trump apkaltai nėra. 

D. Trump pritartų laiko sukiojimo atsisakymui
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pareiškė esąs
už tai, kad Jungtinėse Valstijose būtų
atsisakyta laikrodžių sukiojimo ir
būtų paliktas vasaros laikas. 

Respublikonų Kongreso atstovai
pateikė įstatymo projektą, kuriame
siūloma lapkritį nebepereiti prie žie-

mos laiko. Žiemos laikas yra įprastinis
laikas.

Galimas žiemos laiko panaikini-
mas JAV gali būti sudėtingas. Ne visos
valstijos ir teritorijos čia pereina prie
vasaros laiko. Jei būtų pereita prie va-
saros laiko, saulė rytais tekėtų vėliau,
tačiau vakarais ilgiau būtų šviesu.

Dauguma prancūzų nori nebesukioti laikrodžių
Paryžius (ELTA) – Daugiau nei 80

proc. Prancūzijos gyventojų palaiko
siūlymus nebekaitalioti vasaros ir žie-
mos laiko, rodo apklausos. 

Beveik 84 proc. respondentų sakė
nenorintys sukioti laikrodžių dukart
per metus, teigiama Nacionalinės
Asamblėjos pranešime. Paklausti, ku-
rio laiko – vasaros ar žiemos norėtų, 59
proc. prancūzų rinkosi vasaros laiką,
o 37 proc. – žiemos.

Europos Parlamentas ir ES vals-
tybės narės šiuo metu svarsto visos
Bendrijos mastu atsisakyti laikrodžių
sukiojimo. 

ES piliečių apklausa pernai pa-
rodė, kad 84 proc. respondentų nebe-
nori kaitalioti laiko. Europos Komisija
taip pat siūlė atsisakyti vasaros ir
žiemos laiko. Tokius siūlymus įgy-
vendinti anksčiausiai galima būtų
2021-aisiais.

Th. May pasiekė „Brexit“ susitarimo peržiūrą
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos premjerė Theresa May pa-
siekė savo kontraversiško „Brexito” su-
sitarimo peržiūrą, tikėdamasi jį „pra-
stumti” parlamente.

Prieš balsavimą parlamente dėl su-
sitarimo Th. May teigia pasiekusi „tei-
sines garantijas” su Europos Sąjunga
dėl itin ginčytino Airijos pasienio
klausimo.

Naujienos sustiprino lūkesčius,

kad išeidama iš bloko šalis turės tam
tikrą susitarimą su Bendrija.

Jeigu planas vis dėlto bus at-
mestas Didžiosios Britanijos parla-
mentarų, laukia balsavimas, ar trauk-
tis iš Europos Sąjungos be susitarimo,
kas daugelio vertinama kaip ekono-
minė katastrofa. Jeigu tai nebūtų pa-
tvirtinta, tektų balsuoti dėl pasi-
traukimo kovo 29 dieną termino pra-
tęsimo.

Imperatorius pradeda pasitraukimo iš sosto apeigas
Tokijas (ELTA) – 85 metų Japo-

nijos imperatorius Akihito pradeda ce-
remonijas ir apeigas, skirtas jo pasi-
traukimui iš sosto.

Pradžioje monarchas šventoje
rūmų Tokijuje vietoje informavo savo
protėvius apie balandžio 30 dieną nu-
matytą savo pasitraukimą. Šios cere-
monijos metu seniausios paveldimos
pasaulio monarchijos valdovas vilkė-
jo tradicinius drabužius. 

Virtinė apeigų ir ceremonijų, su-
sijusių su pasikeitimu soste, tęsis ne
vieną mėnesį. Gegužės 1-ąją į Chri-
zantemų sostą sės Akihito vyriausia-
sis sūnus Naruhito – tai ženklins nau-
jos eros Japonijoje pradžią.

Imperatorius Akihito yra pirma-
sis monarchas per 200 metų, kuris
dar būdamas gyvas užleidžia vietą
savo įpėdiniui. Gegužės 8-ąją jau jo 59
metų sūnus Naruhito imperatoriško-
sios šeimos protėviams praneš apie bū-

simus savo intronizacijos renginius.
Šių metų spalio 22-ąją Tokijuje

planuojama didelė naujojo imperato-
riaus įžengimo į sostą ceremonija bei
paradas.

KGB pareigūnas S. Drėlingas dalyvavęs A. Rama-
nausko-Vanago sulaikyme pripažintas dalyva-
vęs genocide. Alfa.lt nuotr. 

Japonijos imperatorius Akihito pradeda sos-
to atsisakymo apeigas. Wikipedia.org. nuotr.
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Spausk ENTER

Kaip susekti dingusį Android arba iOS telefoną

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų kovo 13 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Įsivaizduokite, kad vieną dieną neten-
kate tokios galybės informacijos. Pa-
metate, pamirštate arba tiesiog pava-
gia. 

Visas programėles galima su-
skirstyti į dvi grupes. Pirmoji
grupė yra programėlės, skirtos

susekti pavogtą ar kitaip dingusį tele-
foną. Į antrąją grupę patenka progra-
mėlės, kurios, be minėtų savybių, pa-
pildomai dar skirtos apsaugoti nuo
virusų ir netgi nepageidaujamo tele-
fono naudojimo. 

Sekimo ir apsaugos programėlės
veikia ryšio – GPS ar belaidžio inter-
neto stotelių – pagalba. Taip programos
gali nustatyti, kurioje vietoje yra tele-
fonas bei sekti jo kelią, jei jis yra ju-
dančiame objekte.

Sekimo programos

Pirmoji telefono sekimo programų
sąraše atsiduria „Prey Project”. Tai pa-
prasta programėlė, kuri „gaudo” tele-
fono signalus ir nustato jo buvimo vie-
tą. 

Programa pradės veikti (jos ikona
atsiras telefono ekrane) tik, kai ją ak-
tyvuosite. Galite rinktis mokamą arba
nemokamą versiją. Su mokama prog-
ramėle įrašus apie telefono buvimo
vietą gausite nuolat, o nemokama ži-
nutes siųs tik tam tikrais laikotarpiai.
Programa pritaikyta sekti ir kitus
įrenginius, pvz., nešiojamąjį kompiu-
terį.

Programėlė „Gadget Track” leidžia
sekti bei nuotoliniu būdu užrakinti te-
lefoną ir ištrinti visą jo informaciją.
Klausite „o kas man iš to, jei vis tiek ne-
atgausiu telefono?”. O tas, kad netekus
telefono gaila ne tiek paties daikto, kiek
jame esančios informacijos. „Gadget
Track” pritaikyta telefonams su „iOs”
ir „Android” operacinėmis sistemo-
mis. Beje, „iPhone” telefonuose veikia
papildoma įkalčių rinkimo funkcija –
telefonas periodiškai fotografuoja ap-
linką.

Programėlių, skirtų susekti tele-
foną, sąraše paminėsime ir „Snuko”. Ji
pritaikyta visoms operacinėms siste-
moms, tačiau puikiausiai veikia „and-
roidiniuose” telefonuose. 

Jei telefonas dingo, į jį nusiųsta
SMS ar „online” komanda aktyvuoja
„Snuko” – telefonas užrakinamas, jame
esanti informacija išsaugojama „de-
besyje”, o iš įrenginio ištrinama, o vė-
liau sekamas telefono kelias. 

Programa gali pranešti atitinka-
moms instancijoms apie telefono va-
gystę, todėl geriau jos neaktyvuokite
tuomet, jei telefoną tiesiog palikote
namuose ir norite įsitikinti, kaip jam
sekasi.

Apsaugos programos

Šio tipo programos siūlo dar ap-
saugą – galima apsidrausti nuo visų
įmanomų grėsmių, tiek nuo žmonių,
tiek nuo virusų. 

Viena tokių programų yra „Kas-
persky Mobile Security 9”. Ji leidžia šif-
ruoti duomenis, suteikia privatumo
ir ugniasienės apsaugą bei galimybę
įdiegti „tėvų kontrolės” funkciją. Te-
lefono buvimo vietą galima sekti
„Google” žemėlapiuose ir gauti tikslias
jo buvimo vietos koordinates. Vienas iš
programėlės išskirtinumų – informa-
ciją esančią telefone galima ištrinti net
jei SIM kortelė yra pašalinta. Progra-
mėlė yra mokama.

Verta paminėt ir antivirusinę
mobiliojo programėlę „Avast”. Kaip ir
„Kaspersky Mobile Security”, ši prog-
ramėlė tinka telefono apsaugai tiek
nuo vagysčių, tiek nuo kibernetinių
grėsmių. „Avast”, deja, negali su-
kurti dokumentų kopijų „debesyje”,
tačiau būtinai atsiųs jums įspėjimą,
jei SIM kortelė bus pašalinta iš įren-
ginio.

Telefono apsaugai skirtų išma-
niųjų programų yra ir daugiau – tiek
mokamų, tiek nemokamų. 

Inovacijų biuras.tele2.lt

Trys vaizdo registravimo aplikacijos  
AUTOBOY

AutoBoy yra nemokamas, asme-
ninis įvykių registravimo kelyje pa-
galbininkas. Tai aplikacija turinti visas
būtiniausias funkcijas, kurios kitose
programėlėse įprastai būna mokamos. 

AutoBoy taip pat išsiskiria pro-
tingai sukurta vartotojo sąsaja (UI), lei-
džiančia greitai ir paprastai valdyti pa-
grindiniame ekrane pateikiamas visas
svarbiausias funkcijas. 

Ši aplikacija turi papildomų nu-
statymų kaip pastovus vaizdo įrašymo
rėžimas tol kol įrenginys pajungtas
įkrovimui, ar nuotraukų fiksavimas
tuo pačiu metu vykstant vaizdo įrašy-
mui ir pan. Viena jų, tai galimybė nu-
filmuotą vaizdo medžiagą sukelti tie-
siogiai į asmeninį YouTube kanalą.

Suprantama, androido atmintį
lengva užpildyti aukštos raiškos pri-
filmuota vaizdo medžiaga, todėl būtent
tam buvo sukurtas automatinis senų
įrašų pašalinimo parinkimas, lei-
džiantis rezervuoti vietą naujų įrašų
talpinimui ir išsaugoti įrenginiui nu-
statytą laisvos atminties dalį.

DAILYROADS VOYAGER

Kūrėjai sako, kad tai lyg automo-
bilio juodoji dėžė, net ir po incidento iš-
sauganti visus įvykio aplinkybių įro-
dymus. Ji taip pat leidžia fiksuoti nuo-
traukas vaizdo įrašymo metu, tačiau iš-
skirtinai patogu, tai pagrindinių įvy-
kių atrinkimas iš visos vaizdo me-
džiagos. Vienu palietimu aplikacijoje
galima pažymėti įrašą, kuris jums at-
rodo svarbus ir atėjus laikui neturėtų
būti perrašytas nauju.

Dar viena funkcija, tai giroskopo,
kaip sukimosi sensoriaus naudojimas.
Nutikus nelaimei ir susidūrus auto-

mobiliams, aplikacija automatiškai
išsaugo vaizdo įrašą kaip svarbų dėl už-
fiksuoto smūgio.

Kartu su vaizdu, pasitelkiant
Google Maps paslaugas yra fiksuoja-
mas ir automobilio judėjimo maršru-
tas. Šios funkcijos galima nenaudoti ap-
likacijai uždraudžiant GPS imtuvo
prieigą ar išjungiant patį imtuvą. 

DailyRoads Voyager Pro versija ne-
turi naudojimą trikdančių ir dažnai
visą ekraną uždengiančių reklamų,
tačiau funkcionalumu praktiškai ne-
siskiria nuo savo nemokamos versijos.

AUTOGUARD PRO

Dar viena paprasta naudoti vaizdo
registravimo aplikacija, gebanti fik-
suoti vaizdą ir žymėti kelionės marš-
rutą vienu metu. Galima pasirinkti ko-
kią ekrano dalį skirti norimai funkci-
jai ar kurį iš matomų langų palikti kaip
pagrindinį.

Pagrindinis AutoGuard Pro ekra-
nas valdomas gan paprastai, o jame
esantys valdymo mygtukai išdėstyti pa-
togiai. Ši aplikacija taip pat turi dau-
giafunkcinį rėžimą, leidžianti tuo pa-
čiu metu iškviesti kitas aplikacijas, kai
tik paleidžiama ši programa. 

Yra ir papildomų funkcijų, galin-
čių automatiškai paleisti vaizdo įra-
šymą kai telefonas su nustatytu įren-
giniu susijungia Bluetooth ryšiu ar tie-
siog pajungiamas krovimui.

AutoGuard Pro įrašo važiavimo
greitį, kelionės maršrutą ir gatvės ad-
resus, tačiau tam reikalingas Google
Maps funkcijos įgalinimas. 

Kaip ir AutoBoy, programa lei-
džia įkelti vaizdo įrašus tiesiogiai į tu-
rimą YouTube kanalą ar pasidalinti el.
paštu.

LRT radijas

Kaip perkelti failus iš ,,Android” telefono 
naudojant ,,Xender” 

Yra daugybė būdų kaip perkelti
pavienius failus ar absoliučiai visą
,,Android” telefone esančią informaci-
ją į kitą išmanųjį telefoną ar kompiuterį.
Pateikiame vieną iš geriausiai verti-
namų, failų perkėlimo aplikaciją ,,Xen-
der”.

Ji pasižymi ypatingai lengvu val-
dymu ir palaiko iki 40mb/s greitį nau-
dojantis Wi-Fi tinklu. 

Vienas didžiausių patogumų, tai
kad ,,Xender” neriboja nuotraukų, vaiz-
do įrašų ar dokumentų apimties dydžio
ir leidžia keistis net daugiausiai vietos
užimančiais failais.

Esminis šios aplikacijos privalu-
mas, tai galimybė daryti failų perkėli-
mą tarp skirtingose operacinėse siste-
mose veikiančių telefonų. Kaip pavyz-

dys, galima akimirksniu perkelti vi-
sus adresatus, SMS ar nuotraukas iš iP-
hone į ,,Android” ir atvirkščiai.

Xender integruota failų tvarkyklė
parodo visus išsiųstus ir gautus failus,
kuriuos vietoje galima trinti, perkelti ar
atveri kitose aplikacijose.

Naudoti ,,Xender” kompiuteryje
taip pat patogu kaip ir pačiam telefone,
tik įsitikinkite, kad kompiuteris veikia
tam pačiam Wi-Fi tinkle.

Žemiau esantis video trumpai pri-
stato pagrindines funkcijas ir aiškiai pa-
rodo, kaip paprasta jomis naudotis.

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=3&v=6WpJEJqSrOg

Androidai.lt

Vaizdo registravimas – gali išspręsti kilusias problemas. Andriod.lt nuotr. 

Telefono pametimas ar vagystė – nemalonu, tačiau dar ne viskas prarasta. Scanpix nuotr.
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„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!

Atkelta iš 3 psl.

Pirmiausiai buvo priimta dekla-
racija dėl Lietuvos TSR Aukščiausio-
sios tarybos deputatų įgaliojimų – taip
atsirado Lietuvos Aukščiausioji Tary-
ba.

Antrasis priimtas įstatymas – dėl
valstybės pavadinimo ir valstybės her-
bo – taip atsirado Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausioji Taryba.

Tada buvo priimtas Kovo 11-osios
nepriklausomybės aktas, kuriame sa-
koma: Lietuvos Respublikos Aukščiau-
sioji Taryba, reikšdama Tautos valią,
nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra
atstatomas 1940 metais svetimos jėgos
panaikintas Lietuvos Valstybės suvere-
ninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lie-
tuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16
d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. ge-
gužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija
dėl atstatytos Lietuvos demokratinės
valstybės niekada nebuvo nustoję teisi-
nės galios ir yra Lietuvos valstybės
konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra
vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios
kitos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo iš-
tikimybę visuotinai pripažintiems tarp-
tautinės teisės principams, pripažįsta
sienų neliečiamumą, kaip jis suformu-
luotas 1975 metų Europos saugumo ir
bendradarbiavimo pasitarimo Helsin-
kyje Baigiamajame akte, garantuoja
žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų tei-
ses.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
ji Taryba kaip suvereninių galių reiš-
kėja šiuo aktu pradeda realizuoti visą
Valstybės suverenitetą.

Lietuvos teritorija yra vientisa ir
nedaloma ir joje neveikia jokios kitos
valstybės konstitucija, o tik Lietuvos
Respublikos Konstitucija. O ar gali
būti valstybė be konstitucijos? Negali,
todėl buvo atkurta prieškario Lietuvos
konstitucija. Ir tada priimamas įstaty-
mas dėl 1938 m. Konstitucijos galiojimo
atstatymo. Svarbu ne šios konstitucijos
turinys, o tai, jog tai paskutinė šalies
konstitucija. Tuo buvo dar kartą pa-
brėžiamas valstybės tęstinumas. Bet pa-
gal ją nebuvo galima gyventi, todėl
čia pat, po kablelio, buvo sustabdomas

Kaip buvo kuriamas Kovo 11-osios 
nepriklausomybės atstatymo aktas 

Teisininkas Vytautas Sinkevičius

kai kurių jos straipsnių galiojimas.
Nes prieškario Lietuvos valdžios ins-
titucijų tiesiog nebuvo. Todėl po 15
min. buvo priimtas įstatymas dėl lai-
kino pagrindinio įstatymo, kurio esmė
– sustabdyti iki 1938 m. veikusios kons-
titucijos galiojimą. Tų penkiolikos mi-
nučių pakako priimti Pagrindinį Įsta-
tymą. 

TSRS prezidentas M. Gorbačio-
vas, sukvietęs pačius geriausius tei-
sininkus, ilgai analizavo mūsų priim-
tus dokumentus, kol galų gale priėjo iš-
vados, kad šie dokumentai, o ypač Ne-
priklausomybės aktas, neatitinka
TSRS konstitucijos. To betrūko, kad
būtų atitikę...

Šiems mūsų priimtiems aktams jo-
kių  teisinių priekaištų nebuvo. Na,
nebent kalbininkai sakę, kad būtų
gražiau vietoj „atstatyta” rašyti „at-
kurta” valstybė. Bet ir mes apie tai gal-
vojome. Tačiau palikome taip, kaip
buvo 1918 m. Vasario 16-osios akte,
kad išliktų stilistinis vientisumas. Juo
labiau, jog šie abu žodžiai yra sinoni-
mai.

Iš tiesų buvo dėliojamas ir svars-
tomas kiekvienas žodis, žinojome, kad
galimi pavojai.

Pabaiga
Kalbino ir užrašė Vitalius Zaikauskas

Atkelta iš 2 psl.

Prieš jus stovi žmogus, kuris nie-
kada neturėjo rinktis tarp laisvės ir
mirties. Aš buvau ta ketverių metų
mergaitė, kuri drauge su mylimiausia
meška įsisuko į patalus, nesuprasda-
ma, kas vyksta už lango, kai riedėjo
tankai ir išsijungė televizorius, o tė-
tukas vilkosi striukę skubėdamas lau-
kan. Prieš jus stovi žmogus, kuris kar-
tais pamiršta, kad turi laisvę kurti,
dirbti ir samdyti. Laisvę pykti, skųstis
ir susikrauti lagaminą. Ir už nė vieną
iš šių laisvių virš mano galvos nepra-
zvimbė kulka, neteko paaukoti nei
sveikatos, nei artimo kraujo. Prieš jus
stovi žmogus. O už jo – visa karta, kuri
nepažįsta Lietuvos kitokios nei laisva.
Karta, kuri kartais gali būti karšta-
košė, netyčia nedėkinga, bet daug la-
biau tikėtina – pasimetusi ir dar neat-
radusi savęs mūsų šalies istorijoje.
Tokios mintys ir nuolatinė baimė taip
ir neužsitarnauti laisvių, su kurio-
mis atėjau į šį pasaulį, mane seka
nuolat ir rymo kaip tamsus šešėlis už
nugaros, kai su kolegomis iš nepažy-
mėtos kapo duobės mėginame iškelti
narsiausių mūsų šalies vyrų ir mote-
rų palaikus. Kai grįžusi į laboratoriją
ant tyrimų stalo anatomine tvarka iš-
dėlioju dar neatpažintą skeletą, ir jau
pirmieji žiauraus, kauluose palikusio
nukankinimo ir nužudymo bruožai
man byloja: priešais mane legenda – to-
kia kaip partizanų vadas Adolfas Ra-
manauskas-Vanagas ar Konstantinas
Kalinauskas, štai tokiomis akimirko-
mis pasijuntu maža ir nenusipelniusi
to, ką turiu…” – jaudinančiai kalbėjo
Justina Kozakaitė. 

Iškilmingo minėjimo pabaigoje
tradiciškai įteikiamas visuomeninių
organizacijų apdovanojimas – skulp-
tūrėlė „Žinia”. Šiais metais už nuo-
pelnus Lietuvai ji įteikta rezistentui,
politiniam kaliniui, Atgimimo met-
raštininkui Albinui Kentrai.

Ne laiku ir ne vietoje

Pasibaigus iškilmėms į E. Bič-
kausko pasakytas mintis labai greitai
sureagavo užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius, pabrėždamas, kad
Lietuva užsienio politikoje stengiasi vi-
sada ieškoti racionaliausių sprendimų,
Lietuvos užsienio politika, priešingai
nei mano signataras, yra išmintinga,
išlaikyta, subalansuota ir ori. L. Lin-
kevičius nesutiko su E. Bičkausko rep-
lika, kad skirti gynybai daugiau nei 2
proc. nuo BVP būtų perteklinis žings-
nis. Jis pabrėžė, kad Lietuvos sąjun-
gininkai nepalyginamai daugiau iš-
leidžia resursų valstybės saugumui
garantuoti. Ministro teigimu, sąjun-
gininkai Lietuvoje dislokuoja pajėgas,
siunčia naikintuvus oro policijai. To-
dėl šalis privalo ir pati rodyti valią gy-
nybai. 

„Mes turime suprasti, kad politinė
valia vieniems kitus ginti ir įsiparei-
goti vieni kitų gynybai nėra tik lo-
zungas, bet tą reikia parodyti konkre-
čiais praktiniais veiksmais”, – kalbė-
jo L. Linkevičius. Jis skeptiškai įver-
tino ir E. Bičkausko teiginį, kad pa-
grindinės grėsmės Lietuvos nepri-
klausomybei šiuo metu kyla ne tie-
siogiai iš Lietuvos santykių su Rusija,
tačiau „iš didžiųjų pasaulio galių tar-
pusavio santykių ir galimų konfliktų
tarp jų”.  „Mūsų situacija dramatiš-
kai skiriasi nuo tokių šalių kaip Sa-
kartvelas, kaip Moldova, kaip Ukraina,
kurios yra paraštėje tų didžiųjų kovų,
ir mes matome pasekmes”, – priešta-
ravo L. Linkevičius. 

Beje, šią nemažai kalbų sukėlusią
E. Bičkausko kalbą gana negatyviai
vertino dauguma ekspertų, žurnalistų,
analitikų, visi sakė, jog nuomonę gali
ir turi turėti kiekvienas, tačiau tokią,
kokią girdėjo visa Lietuva, išsakyti per
šventinį iškilmingą posėdį – labai abe-
jotinas signataro pasirinkimas. 

Mokslininkė J. Kozakaitė pasakė jaudinančią kalbą. LR Seimo nuotraukos

...Žmogus, kuris niekada neturėjo
rinktis tarp laisvės ir mirties

Amb. S. Lozoraitis džiaugsmingai buvo sutiktas Lietuvoje.



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

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org
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MANO VIRTUVĖ

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

Pyragas su rūkyta žuvimi 
ir špinatais

Tešlai reikės:
1 puodelio + 1 šaukšto miltų
90 g (3,5 oz) atšaldyto sviesto
1 arb. šaukštelio druskos
1 arb. šaukštelio cukraus
2 šaukštų labai šalto vandens

Paruošti smėlinę tešlą. Į dubenį
persijoti miltus, sumaišytus su druska,
įberti cukraus. Sviestą supjaustyti ne-
dideliais gabaliukais ir suberti į miltus.
Pirštų galiukais trupinti sviestą su
miltais, kol gausis biri tešla. Tuomet
įpilti šalto vandens ir formuoti tešlą į
ru tulį. Jei labai kimba prie rankų, įpil-
ti dar truputį vandens. Suminkius tešlą,
įsukti ją į maistinę plėvelę ir dėti į šal-
dytuvą valandai arba į šaldiklį 10 min.

Įdarui:
1 didelės rūkytos žuvies (menkės, la-
šišos ar kt.)
1 raudonojo svogūno
kelių saujų špinatų
1 arb. šaukštelio rūkytos paprikos
3 šaukštų krienų
3 kiaušinių
2/3 puodelio grietinės
2 šaukštų aliejaus 
druskos, pipirų
krapų

Žuvį atskirti nuo kaulų ir odos.
Pasiruošti apvalią kepimo formą

su nuimamais kraštais.
Orkaitę iš anksto įkaitinti iki 200

C (390 F).
Keptuvėje įkaitinti 2 šaukštus

aliejaus ir suberti smulkiai sukapotą
svogūną. Kepinti, kol gražiai apskrus,
užberti druskos, pipirų, rūkytos pa-
prikos. Sudėti nuplautus ir nusausin-
tus špinatus ir trumpai pakaitinti,
kol špinatai ,,sukris”. Išmaišyti. 

Tešlą dėti tarp dviejų kepimo po-
pieriaus lakštų ir plonai iškočioti. Su
apatiniu popieriaus lakštu įkelti tešlą
į kepimo formą, užlenkiant kraštus, su-
badyti šakute.

Tešlos dugną ištepti krienais, ant
viršaus uždėti svogūno-špinatų miši-
nio. Sudėlioti rūkytos žuvies gabaliu-
kus.

Į dubenėlį įmušti kiaušinius, tru-
putį paplakti, tuomet padruskinti, pa-
pipirinti, įdėti grietinę ir vėl išplakti.
Šiuo plakiniu užpilti kepimui paruoštą
pyragą.

Kepti įkaitintoje orkaitėje apie
25–40 minučių.

Iškeptą pyragą pabarstyti kra-
pais.

Valgyti šiltą.
Skanaus!

Jūsų Indrė

Šis pyragas tiks ir pietums, ir vakarienei, ir
net pasiimti su savimi į išvyką gamtoje.

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjun-
gos (ALIAS), žurnalo ,,Technikos žodis” redakcijos
il  ga mečiui ir aktyviam nariui 

A † A
ALEKSUI VITKUI

iškeliavus amžinybėn kartu liūdime ir reiškiame
nuoširdžią užuojautą sūnums PAULIUI ir RAI MUN -
DUI su šeimomis.

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) kovo 17 d. 10 val. r. minėsime ant-
rąjį Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 4:30 val.
p. p. bažnyčioje einame Kryžiaus kelią su ap-
mąstymais. Kviečiame visus dalyvauti.

� Kviečiame visus į Gavėnios susikaupimą
su svečiu iš Lietuvos, Jo Ekselencija vysku-
pu Jonu Ivanausku kovo 23 d., šeštadienį,
2:30 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje. 4 val. p. p. – šv. Mišios baž-
nyčioje. Vyskupas dalyvaus ir kovo 24 d., sek-
madienio, šv. Mišiose, kurios prasideda 11
val. r.

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus
į metinį ataskaitinį draugijos susirinkimą, ku-
ris vyks kovo 24 d. 12 val. p. p. (iškart po
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro Banio šei-

mos salės vakarinėje dalyje. Dalinsimės ži-
niomis apie nuveiktus darbus bei ateities pla-
nus. Bus vaišės.

� Balandžio 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439) Lietuvos univer-
sitetų moterų  asociacija (LUMA) rengia se-
minarą tema: ,,Šeimos ir individualus ger-
būvis. Gyvenimas pagal vertybes”. Praneši-
mus skaitys psichologė prof. Aušra Tauginienė
ir psichologė Saulena Antanavičienė. Semi-
naras nemokamas – kviečiame dalyvauti. Bus
vaišės. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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@midwaylegal.com

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo kovo
vidurio iki lapkričio vidurio.  Su apgyvendini-
mu. Kreipkitės: gintk123@gmail.com

Atkelta iš 1 psl.

LR generalinis konsulatas ir
Chicago-Vilnius Sister Cities
pakvietė Čikagos lietuvius į mi-
nėjimą, kuris prasidėjo Daley
Center pastato prieangyje. Ten
susirinko nemaža grupė lietuvių,
tarp kurių buvo nemažai įvairių
visuomeninių organizacijų at-
stovų. Prie mūsų patriotiškai
nusiteikusių tautiečių stabtelėjo
ir amerikiečių, kurie iš savo dar-
boviečių išėjo į kiemą pietų per-
traukos metu. Visus pasveikino
konsulato darbuotoja Ieva Dily-
tė. Ji pakvietė jauną solistę
Agnę Giedraitytę sugiedoti JAV
ir Lietuvos himnus.  

Lietuvos generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius į susirinkusius kreipėsi pri-
mindamas, kad jau 29 metus iš
eilės švenčiame sunkiai atgau-
tą Lietuvos nepriklausomybę.
,,Artėjantis Lietuvos Valstybės at-
kūrimo 30-metis, žmogui – ilgas,
valstybei – labai trumpas gyva-
vimo tarpsnis. Tačiau tai, kiek
mes pasiekėme per šiuos me-
tus, yra labai daug – įstojome į
NATO, ES, EBPO, esame patikimi są-
jungininkai ir tarptautinės bendruomenės
nariai. Didžiuojuosi mūsų Lietuva, kurią
kūrėme visi kartu. Nesustokime ir toliau
ženkime modernios, klestinčios Valsty-
bės keliu! Švęskime kartu, juk visi esa-
me Lietuvos vaikai!”, – kalbėjo LR ge-
neralinis konsulas.

Po konsulo kalbos į sceną vėl pakilo
solistė A. Giedraitytė – ji sugiedojo ,,Lie -
tuva brangi” bei padainavo Vytauto Ker-
nagio ,,Baltas paukštis” ir vieną tradici-
nę amerikiečių dainą. Minėjime dalyva-
vusi Cook County iždininkė Maria Pa-
ppas pasveikino lietuvius šios svarbios
šventės proga.  

Po to susirinkusieji suskubo į Daley
Plaza. Ten jie ištiesė įspūdingo dydžio –
50 metrų ilgio trispalvę ir ja apjuosė aikš-
tėje esančius tris vėliavų stiebus. Susi-
rinkusieji pagarbiai stovėdami stebėjo, kol

antra didžiulė Lietuvos vėliava buvo iš-
kelta tarp Amerikos ir Čikagos miesto vė-
liavų. 

Mūsų trispalvė pakilo tik iki pusės
stiebo, nes pagal Illinois gubernato-
riaus įsakymą, visos vėliavos pusiau
nuleidžiamos pagerbiant tą savaitgalį
gaisre žuvusį gaisrininką kapitoną Jacob
L. Ringering iš Godfrey miestelio.  Lie-
tuvos vėliava plevėsavo visą popietę iki
vakaro.

Tačiau sutemus, mūsų vėliavos
spalvos – geltona, žalia ir raudona nu-
švietė Čikagą. Lietuvos trispalvės švie-
somis suspindo Navy Pier Centenial
ratas, John Hancock Center ir Pruden-
 tial Plaza pastato viršutinė dalis. O pa-
stato, kuriame yra įsikūręs LR konsula-
tas, languose nušvito trispalvis užrašas
,,Lietuva”.

,,Draugo” inf.

Lietuvių Fondo 56-asis narių suvažiavimas
vyks balandžio 27 d., šeštadienį, 

Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

Registracija prasidės 8 val. r., suvažiavimo pradžia – 10 val. r.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos – tinklalapyje: www.lietuviufondas.org

ARŪNO MATELIO 
FILMAS

NUOSTABIEJI LŪZERIAI
KITA PLANETA

GENE SISKEL KINO TEATRE
164 N. STATE ST.

CHICAGO, IL 60601

KOVO 16 D. – 15:15 PM     KOVO 20 D. – 8:00 PM

Kovo 16 d. filmo pristatyme dalyvaus  filmo režisierius  A. Matelis.

Pokalbį moderuos žinomas režisierius

ir prodiuseris Bob Hercule.

Bilietus galite įsigyti kino teatro kasoje arba internetu

https://www.siskelfilmcenter.org/

Čikagoje plazdėjo ir švietė 
Lietuvos trispalvė

Štai ji, Lietuvos vėliava, taip išdidžiai plevėsuoja
Daley Plaza. 

Geltona, žalia ir raudona pačiame rato centre. Kiek akių tas lietuviui brangias spalvas tą
vakarą pamatė…

Vėliava rankose ir širdyse. Vidos Kuprytės ir LR konsulato Čikagoje FB nuotraukos


