
,,Draugas” švenčia 
109-ąjį gimtadienį – 2 psl.
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,,Mados skrynios” viešnia – 
Živilė Kriščiūnienė – 6 psl.

Klaidos yra atradimų vartai – James Joyce

„Dievo paukšteliai”
Kryžių kalne Šventinimo apeigos: arkivyskupas G, Gru-

šas (d.) ir kun. G. Jonikas.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Tris praėjusio savaitgalio dienas Prienų rajone, Vaz-
gaikiemio kaime įsikūrusiame „Harmony Parke” vyko
jau ketvirtasis Pasaulio lietuvių jaunimo (PLJ) susitiki-
mas. Visas tas dienas susitikimo dalyviai bendravo, da-
lyvavo diskusijose, klausėsi įdomių pranešimų, varžė-
si sporto varžybose, žiūrėjo lietuviškus naujausius
kino filmus,  klausėsi populiarių grupių koncertų ir tie-
siog puikiai leido laiką. Keliems tūkstančiams jaunimo
atstovų šventės nesugadino ir jos išvakarėse kilęs
konfliktas, kai nuo šio renginio atsiribojo keletas Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) narių (žr. prie-
dą).

Įkvepiančių istorijų puokštė

Jau pirmąją susitikimo dieną surengtos įdomios dis-
kusijos verslo, mokslo, kultūros, politikos sekcijo-
se, jaunimas susitiko su ukrainiečių rašytoju And-

rejum Kurkovu, kurio knygos „Šengeno istorija” (ne-
seniai išleistos ir lietuviškai) veiksmas vyksta Lietu-
voje, o tarp jos herojų – ir poeto Marcelijaus Marti-
naičio sukurtas personažas Kukutis. Įdomi buvo dis-
kusija apie tai, kokios grėsmės šiandien kyla Lietuvos
žiniasklaidai, taip pat ar ne be reikalo Lietuvoje pa-
staruoju metu yra apleisti socialiniai ir humanitari-
niai mokslai. – 3  psl. 

Apeigos prasidėjo šv. Mišiomis, aukojamomis pra-
ciškonų vienuolyne šalia Kryžių kalno. Mišias au-
kojo Lietuvos, JAV ir Kanados dvasininkai: Vil-

niaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Šiaulių vysku-
pas Eugenijus Bartulis, iš Toronto atvykęs užsienio
lietuvių sielovados delegatas prelatas Edmundas Put-
rimas, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonas
kun. Tomas Karanauskas ir Detroito Dievo Apvaizdos
parapijos klebonas bei JAV Lietuvių katalikų kunigų
vienybės (LKKV) pirmininkas, išeivijos kryžiaus
projekto sumanytojas ir pagrindinis vykdytojas kun.
Gintaras Jonikas.                                                    – 4  psl. 

JONAS DAUGIRDAS

Pasibaigus Dainų šventei, šeštadienio rytą, Los An-
geles choras „Los Angelai”, vyrų vokalinis ansamb-
lis „Tolimi aidai” ir būrys piligrimų rinkosi Vilniaus Šven-
taragio gatvėje priešais Katedrą, kur jų laukė du už-
sakyti autobusai, keliaujantys į Kryžių kalną. Po įspū-

dingų Dainų šventės koncertų, pasirodymų bei Val-
dovų rūmų ekspozicijos atidarymo buvo likęs dar vie-
nas itin svarbus renginys – išeivijos lietuvių pastaty-
to kryžiaus Kryžių kalne pašventinimas.

„Svarbu jausti tautos adresą”
Ketvirtą kartą susibūrė lietuvių jaunimas iš viso pasaulio  
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Sunku tuo patikėti? Bet tai tiesa. Lygiai prieš šimtą devynerius metus, 1909-
ųjų liepos 12-ąją dienos šviesą išvydo pirmasis ,,Draugo”
numeris. Tai buvo Wilkes Barre, Pennsylvanijoje –
,,angliakasių Lietuvoje”. Pradėjęs eiti kaip sa-

vaitraštis, po kelerių metų ,,Draugas” jau
buvo leidžiamas Čikagoje kaip pasau-
lio lietuviams skirtas dienraštis.
Šiandien jis pagrįstai gali didžiuotis
,,ilgiausiai be pertraukos leidžiamo
lietuviško laikraščio” titulu.

Kiekviena karta žiūrėjo į ,,Draugą”
kaip į savo tribūną, į savo gyvenimo met-
raštį, įkvėpdama jam naujos gyvybės ir su-
teikdama naujų spalvų. Dabar laikraštis –
mūsų kartos rankose. Pripildykime jį nepa-
kartojamų mūsų laikmečio istorijų apie nuo-
stabių žmonių gyvenimus ir darbus. Palikime
savo vaikams prasmingus mūsų veiklos liudi-
jimus – jie tikrai to verti.

Kitais metais švęsime apvalų ,,Draugo” gim-
tadienį – 110. Lietuvos Seimas 2019-uosius paskelbė
Pasaulio lietuvių metais. Kodėl ta proga nepaskelbus
,,Draugo” pasaulio lietuvių laikraščiu (kokiu jis ir
buvo ilgą laiką, erdvių neužvaldžius internetui)? Ir nepasi-
stengus, kad apie jį žinotų ir jį skaitytų kaip galima daugiau įvai-
rių kartų lietuvių visuose pasaulio kampeliuose?

Mes didžiuojamės vaisingu bendradarbiavimu su Lietuvių mokykla Va-
šingtone, apie kurios talentingus vaikus ir pasišventusius pedagogus sužinome

iš jų redaguojamo ,,Atžalyno”. Kaip būtų gerai, jei ir kitos lituanistinės mokyklos
pasektų jų pavyzdžiu, o ,,Draugas” taptų nuolatiniu svečiu mokytojų ir moki-
nių namuose. 

Mūsų kasdienybėje būna įvairiausių atradimų. Šį pavasarį maloniai
nustebino žinia, kad ,,Draugą” ,,atrado”, jį skaito ir apie jį dis-

kutuoja Rokiškio moksleiviai – Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos „Romuvos” padalinio skaityklos lan-

kytojai (apie rokiškiečių literatūrinę
veiklą skaitykite Redos Kiselytės str.

šio ,,Draugo” numerio 10 psl.). Žinoma,
jiems prieinami tik tie straipsniai, kurie

skelbiami mūsų laikraščio internetinėje
svetainėje. Bet kodėl – su mūsų skaityto-

jų, jų draugų ir pažįstamų pagalba – ne-
žengus  žingsnio jų link? Juk kiek Lietuvo-

je yra miestų ir miestelių gimnazijų, biblio-
tekų, kurias lanko žingeidus jaunimas, inte-

ligentai – užprenumeruokime joms ,,Draugą”.
Prisiminkime savo gimtines, savo vaikystės ar

jaunystės vietas ir padovanokime tokią dovaną
augančiai kartai. Galbūt mes praskaidrinsime kie-

no nors dienas, o gal net pakeisime gyvenimo kryp-
tį?

Be to, tai bus konkretus mūsų visų prisidėjimas
prie ,,Draugo” tapimo pasaulio lietuvių laikraščiu. Su

Gimtadieniu!

Redakcija

Valdovų rūmus nuo šiol puoš Lenkijos
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Jono Kazimiero Vazos portre-
tas. Londono aukcione Sotheby’s įsigytą
portretą muziejui padovanojo Califor-
nijoje gyvenantis teisininkas, mecena-
tas Donatas Januta. Portretas nupirktas
už maždaug 17 tūkst. dolerių.

„Norėjau prisidėti prie mūsų svar-
bių kultūros ir paveldo vertybių
grąžinimo į Lietuvą, kad turė-

tume ką palikti ateities kartoms”, – do-
vanodamas paveikslą sakė mecenatas.
D. Januta pažymėjo, jog jam svarbu,

Valdovų�rūmų�nuotraukos

kad dovana nenuguls į Valdovų rūmų
muziejaus fondus, o bus nuolat ekspo-
nuojama muziejaus lankytojams.

Išeivijos lietuvis per kolekcininką
Vilių Kavaliauską beveik prieš metus
Valdovų rūmų muziejaus direktorių
Vydą Dolinską informavo, kad šven-
čiant Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį norėtų dovanoti muziejui
reikalingų eksponatų.

Tuo metu pradėta ieškoti ne itin
dažnai pasaulio aukcionuose parduo-
damų lituanistinių vertybių. Viena jų
pasirodė šių metų gegužės mėnesio
pradžioje surengtame Londono auk-
cione Sotheby’s. Portretas iki tol buvo
privačioje kolekcijoje Vokietijoje, o į
Vilnių atkeliavo prieš pat Valdovų
rūmų pabaigtuvių iškilmes.

Lenkijos ir Lietuvos valdovo J. K.
Vazos portretą nutapė garsus XVII
amžiaus olandų kilmės tapytojas ir
architektas Peter Danckerts de Rij.
Jis ilgai gyveno Abiejų Tautų Res-
publikoje ir apie ketvirtį amžiaus dir-
bo Lenkijos ir Lietuvos valdovams.
Vienas didžiausių ir svarbiausių dai-
lininkui tekusių užsakymų buvo Var-
šuvos karališkosios pilies reprezen-
tacinės salės – vadinamojo Marmuri-
nio kambario (antikameros) – dekora-
vimas bei per 20 portretų, vaizdavusių
Jogailaičių, Vazų ir Habsburgų dinas-
tijų atstovus, sukūrimas.

Keli šios serijos portretai išlikę iki

šių dienų. Vienas jų, vaizduojantis
Švedijos karalių Joną III Vazą – Res-
publiką valdžiusios Vazų giminės at-
šakos pradininką, saugomas Lietuvos
dailės muziejuje, o jo kopija puošia
Valdovų rūmus. Valdovų rūmuose taip
pat rodoma ir kito dailininko sukurto
portreto, vaizduojančio Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės kanclerį ku-
nigaikštį Albrechtą Stanislovą Radvi-
lą, kopija.

P. Danckerts de Rij buvo priski-
riamas ir Šv. Kazimiero koplyčios su-

Valdovų rūmų kolekciją papildė išeivijos lietuvio dovana

Šiandien – 109-asis ,,Draugo” gimtadienis

Mecenatas Donatas Januta

Paskelbkime ,,Draugą” pasaulio lietuvių laikraščiu!

kūrimas bei dekoravimas, taip pat dar-
bai Valavičių koplyčioje Vilniaus ka-
tedroje ir Sapiegų funduotoje Šv. ar-
kangelo Mykolo bernardinių bažny-
čioje.

Su Lietuva siejama ir dailininko
tragiška gyvenimo pabaiga: 1661 metais
prie Vilniaus buvusiuose Rūdninkuo-
se P. Danckerts de Rij užpuolė ir mir-
tinai sužeidė plėšikai, tačiau, pasak le-
gendos, talentingas dailininkas prieš
mirtį dar spėjo nupiešti užpuolikų
portretų eskizus, pagal kuriuos šie
buvo sugauti ir nubausti.

Dailės istorikė Rūta Janonienė pa-
žymi, kad dovanotame Lenkijos ir Lie-
tuvos princo J. K. Vazos portrete meist-
riškai pavaizduotas valdančiosios di-
nastijos atstovas, taip pat jis pasižymi
giliu psichologizmu. Tai buvo pasku-
tinis valdovas, rezidavęs Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių rūmuose Vilniuje
iki jų suniokojimo ir nusiaubimo XVII
amžiaus vidurio Maskvos okupacijos
metais. 

„Autentiški, amžininkų sukurti
Jogailaičių ir Vazų dinastijos valdovų
portretai rinkoje pasirodo labai retai.
Todėl šio kūrinio, praturtinančio ir es-
mingai papildančio Lietuvos naciona-
linius paveldo rinkinius, įsigijimas
yra itin reikšmingas”, – dėkodamas už
dovaną sakė Valdovų rūmų muziejaus
direktorius V. Dolinskas.

BNS
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Atkelta iš 1 psl.

Oficialaus renginio atidarymo
metu pirmosios dienos vakare tūks-
tančiai jaunų žmonių iš viso pasaulio
giedojo šalies himną – „Tautišką gies-
mę” kartu su lietuviais įvairiose pa-
saulio šalyse.  Į renginį tiesiai iš Vil-
niaus atbėgo ir ultramaratonininkas
Aidas Ardzijauskas, visus bėgimo en-
tuziastus ir jiems prijaučiančius kvie-
tęs prisijungti prie istorinio 100 km bė-
gimo. 

„Susitikimų erdvėje” daug jaunų
žmonių susirinko pasiklausyti įdomių
asmenybių, kurios įkvepia keliauti,
sportuoti, gyventi. Daug klausimų ir
palaikymo susilaukė kunigas, Lietuvos
kariuomenės kapelionas Algirdas To-
liatas, kurio įkvepiančios paskaitos, ne-
trukus pasirodysianti jau trečioji kny-
ga visada sulaukia didžiulio dėmesio.
Kovo 11-osios akto signataras Algirdas
Kumža pasakojo apie tai, kaip, sulaukęs
40 metų amžiaus ryžosi pirmąkart
kopti į kalnus, kokie išbandymai jo lau-
kė. Žurnalistė ir redaktorė Eva Tom-
bak pasidalijo savo gyvenimo istorija,
kai ji įkūrė Lietuvoje populiarų žur-
nalą „Ieva”, kuris bankrutavo, tada ji
su šeima išvyko gyventi į Australiją,
čia atidarė kavinę, kuri irgi bankru-
tavo, tada ji atrado jogą ir ėmė jos mo-
kyti kitus. Įvairių įdomių istorijų buvo
ir daugiau.

,,Pirmyn, Lietuva!”

Antroji susitikimo diena prasidė-
jo nuo Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro Lino Linkevičiaus sveikinimų.
Ministras pasidžiaugė šio renginio
svarba, pasveikino iš viso pasaulio at-
vykusius lietuvius, kvietė juos sugrįžti
gyventi į Lietuvą ir sutiko, kad šalies
valdžia padarė dar ne viską, jog jie grįž-
tų. Jis pabrėžė, jog vos prieš kelias die-
nas Lietuva oficialiai tapo 36-ąja Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos nare, o tai labai didelis
pripažinimas šaliai, įstojusiai į stip-
riausių pasaulio ekonominių valstybių
organizaciją. 

Iš karto po šio sveikinimo su jau-
nimu susitiko du ypatingi svečiai iš
Jungtinių Amerikos Valstijų – vienas
iš mobilių pramogų rinkos įkūrėjų,
„Mobilium Global Group” vadovas
Rob Simon ir Hollywoodo kino filmų
prodiuseris David Traub. Pastarojo
žmona yra klaipėdietė, o R. Simon yra
litvakas – jo seneliai yra kilę iš Plungės.

D. Traub, prodiusavęs tokius ži-
nomus filmus kaip „Jobs” (2013)  apie
„Apple” bendrovės kūrėją Steve Jobs ar
„The Bronx Bull” (2016) kalbėjo apie
tai, kaip svarbu yra pačiam nuolat to-
bulėti, kokią reikšmę tame tobulėjime
nuo mažų dienų turi  švietimas. R. Si-

PLJS  susitikimo išvakarėse Sąjungos valdyba atsiribojo nuo šio renginio
ir pareiškė, kad jame nedalyvaus. Vienas valdybos narių, Kauno technologijos
universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius
Lašas atkreipė dėmesį, kad festivalio rengėjai naudojasi PLJS vardu bei įvaiz-
džiu, nors nei finansiškai, nei valdymo prasme nėra jai atskaitinga. „Esminis mo-
mentas – kad ta Lietuvoje esanti organizacija pritraukia labai daug lėšų ir man
norėtųsi, kad tai, kas lieka nuo tų renginių, iš esmės finansuotų Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos veiklas, o ne kažkokios atskiros organizacijos Lietuvoje
veiklas”, – svarstė A. Lašas.

„Šitas festivalis organizuojamas ne dėl valdybos, kurią sudaro aštuoni as-
menys, o tai yra daroma dėl 200 pranešėjų ir 3,5 tūkst. dalyvių, kurie atvažiuoja
iš skirtingų šalių, man tai yra svarbiausia. Man tenka apgailestauti, kad kažko-
dėl valdyba tokį sprendimą priėmė, bet tai yra jų teisė”, – aiškino susitikimo Prie-
nų rajone vadovė Ieva Davydenko.

Pasak jos, priekaištai dėl Pasaulio lietuvių jaunimo vardo naudojimo yra ne-
pagrįsti, festivalis turi Prezidentės, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų bei
didelių verslo koncernų palaikymą. Ji tikino festivalių ataskaitas teikianti tiek rė-
mėjams, tiek platinanti viešai. Be rėmėjų paramos, festivalis taip pat gauna pa-
jamų iš bilietų pardavimo.

Į susitikimą „Harmony Parke” praėjusį šeštadienį atvykęs profesorius Vy-
tautas Landsbergis taip pat kalbėjo apie šį konfliktą. ,,Daug kas manė, kad šis
visas renginys yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos renginys. Ir aš taip ma-
niau. Bet, pasirodo, kad yra kažkaip kitaip. Sąjunga nuo jo atsiriboja. Renginį
organizavo ir pinigų susirenka kita organizacija, kuri vadinasi Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimas. Susitikimas – tai nėra forumo susitikimas, o antra organi-
zacija, kuri neatsiskaito nei pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, aš nežinau, ar kam
nors atsiskaito, man rodos, kad net valstybės kontrolei nelabai, pinigų daug eina.
Kas juos skiria ir kodėl – nelabai kas gali patikrinti. Tai, žinote, PLJS yra su klaus-
tuku. Kas tas ‘s’ – ar sąjunga, ar susitikimas, gal dar atsiras koks nors sambū-
vis ar sąskrydis? Galima tokį drumstą vandenį padaryti ir žuveles gaudyti. Kad
to nebūtų, kad taip net neatrodytų, šiukštu, kad taip neatrodytų, jūsų užduotis
– praskaidrinti tą situaciją, kas čia vyksta ir kas tą daro, kas renka pinigus, kaip
juos leidžia ir kam atsiskaito”, – sakė renginyje profesorius.

Daugiau apie šį konfliktą renginio metu viešai nebuvo kalbama, kelių žmo-
nių nedalyvavimas jame įtakos neturėjo ir visi renginiai vyko taip kaip ir buvo pla-
nuota.

Reaguodama į informaciją apie galimai valstybės institucijų ir įmonių lėšomis
netinkamai finansuotą PLJ suvažiavimo renginį ir esą nesant viešų ataskaitų apie
skirtų lėšų panaudojimą, Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija liepos 18-ąją
žada sušaukti specialų posėdį.

Anot komisijos narės Rūtos Miliūtės, planuojamame posėdyje tikimasi su-
laukti PLJ susitikimo organizatorių, su jais nesutariančių PLJS   vadovų, finan-
sinę paramą skyrusių valstybės institucijų ir įmonių, taip pat jaunimo politiką for-
muojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovų. Darbotvarkėje žadama formuoti
klausimus dėl susistemintų duomenų apie skiriamą paramą, jos šaltinių, pa-
naudojimo būdų.

Ketvirtą kartą susibūrė lietuvių jaunimas iš viso pasaulio  

mon gyvame ir išradingame savo pa-
sisakyme papasakojo šeimos istoriją –
jo seneliai prieš 120 metų išvažiavo iš
Plungės į Londoną, o iš ten atsidūrė
Pietų Afrikos Respublikoje, kurioje iš
viso tada apsigyveno 70 tūkstančių lit-
vakų.

„Dėl tuometės carinės Rusijos vyk-
dytos žydų diskriminacijos, kai jauni-
mas net negalėjo siekti aukštojo moks-
lo, teko pabėgti į Afriką, kur buvo at-
rastas auksas ir ekonominis gyvenimas
klestėjo. 15 tūkstančių šeimų iš Šiaulių,
Panevėžio, Plungės, Kauno, Vilniaus,
Rietavo ir kitų miestų atvyko čia tik su
keliais būtinais daiktais, be pinigų, ir
vaikams tai buvo didžiulis šokas. Bet
žmonės įsikūrė, prasigyveno. Jūs tur-
būt nežinote, kad tarp tų litvakų buvo
ir Pietų Afrikos Respublikos vadovo
Nelson Mandela patarėjas ir dešinioji
ranka Joe Slovo iš Obelių, taip pat
Nobelio premijos laureato medicinos
srityje Sydney Brenner šeima ir daug
kitų žymių žmonių”, – pasakojo sve-
čias.            

R. Simon pabrėžė, jog jam yra labai
svarbu turėti Lietuvos pilietybę, jis
nori investuoti Lietuvoje, jis nori, kad
lietuvių diaspora čia galėtų be kliūčių
grįžti, prisidėti prie šalies gerovės kū-
rimo. „Lietuva yra Baltijos perlas, jūs
gal net nelabai įsivaizduojate, kokioje
nuostabioje šalyje gyvenate, kokias
galimybes turite. Apsilankiau Vilniaus
inovacijų ir technologijų parke ir likau
sužavėtas jūsų galimybėmis, jūsų žmo-
nėmis. Ši šalis – tai sėkmės šalis. Pir-
myn, Lietuva”, – entuziastingai kalbėjo
svečias iš JAV. 

Pilietybės klausimas 
spręsis Lietuvoje

Įdomus ir turiningas buvo susiti-
kimas, kuriame dalyvavo ir minist-
ras L. Linkevičius, ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) pirmininkė Da-

lia Henkė, ir Didžiosios Britanijos, Is-
landijos, kitų šalių lietuvių bendruo-
menių atstovai. L. Linkevičius daug
kalbėjo ir apie emigraciją bei jos prie-
žastis, ir apie dvigubą pilietybę, apie
tai, kas daroma norint ją įteisinti, ko-
kie žingsniai laukia. 

„Dvigubos pilietybės klausimą
spręsime referendume, kuris kitąmet
vyks kartu su prezidento rinkimais.
Seimas neseniai nuleido kartelę ir su-
sitarėme, kad šiam klausimui refe-
rendume užteks mažiau balsų nei iki
šiol. Žinoma, Konstitucinis Teismas
gali vėl pripažinti šį veiksmą priešta-
raujančiu Konstitucijai, bet mes ne-
galime sustoti ir privalome judėti pir-
myn, padaryti viską, kad šis klausimas

būtų išspręstas”, – sakė užsienio rei-
kalų ministras.

L. Linkevičius kalbėjo ir apie tai,
kad pragyvenimo lygis Lietuvoje kyla
– jei 2004 metais jis siekė 52 procentus
Europos Sąjungos vidurkio, tai dabar
siekia 72–75 proc. Be to, šiemet gegužę
pirmą kartą per daug metų išvažiuo-
jančiųjų gyventi iš Lietuvos skaičius
buvo mažesnis nei grįžtančių. Jis pa-
teikė ir paprastą statistiką – praėju-
siuose rinkimuose dalyvavo apie 17
tūkstančių užsienyje gyvenančių lie-
tuvių, nors skaičiuojama, kad iš viso
už Lietuvos ribų jų gyvena apie 300
tūkstančių. 

Nukelta į 10 psl.

Pasaulio lietuvių jaunimas tris dienas džiaugėsi bendravimu. A.�Vaškevičiaus�nuotraukos

Svečiai iš JAV – R. Simon (k.) ir D. Traub.
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Atkelta iš 1 psl.

Šv. Mišiose dalyvavo žymių, Lietuvai daug nu-
sipelniusių žmonių, tarp jų: buvęs Lietuvos Res-
publikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilio-
nis, Seimo narys Vytautas Juozapaitis, JAV Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir kt.
Tarp maldininkų taip pat buvo ką tik iš JAV grįžęs
buvęs Lietuvos partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.

Šv. Mišiose giedojo Kęstučio Daugirdo vado-
vaujamas ansamblis „Tolimi aidai” bei choras „Los
Angelai”. Prieš šv. Mišias „Tolimi aidai” sugiedojo
„Dangaus malonė” ir „Aras”, taip pat pagiedojo Da-
riaus Polikaičio giesmę „Esi, Dangau”, kuri buvo su-
kurta  dabartinio Vilniaus arkivyskupo įšventinimo
į kunigus proga. Solistė Kristina Petrauskaitė, JAV
lietuvaitė iš Detroito, dabar gyvenanti Vilniuje, su-
giedojo „Pie Jesu” iš Faure „Requiem” ir du „Ave Ma-
rija” kūrinius.

Pamoksle Jo Ekscelencija arkivyskupas Grušas
gražiai apibūdino Kryžiaus kalno svarbą okupuotai
Lietuvai – kryžiai būdavo atstatomi po kiekvieno so-
vietinės valdžios bandymo juos sunaikinti. Arki-
vyskupas kalbėjo taip pat apie kryžiaus reikšmę kiek-
vienam krikščioniui: asmeninius kryžius Dievas ski-
ria padėti mums atrasti kelią į gilesnį tikėjimą; ant-
roji gyvenimo palaimos monetos pusė gali būti ir kry-
žius;  žmonės net dabar neša kryžius į Kryžių kalną
ne tiktai prašyti Dievo pagalbos, bet ir dėkoti Dievui
už atsiliepimus į jų maldas ir už gautas malones. Kry-
žiaus statymas yra ir padėkos ženklas. Buvo pami-

„Dievo paukšteliai” Kryžių kalne
nėtas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas
Kryžių kalne 1993 m. ir prisiminta, kaip popiežius po
10 metų  rašė – „Ar galėčiau nesijaudinti prisimin-
damas Kryžių kalną, ir visas kančias, kurias paty-
rė Lietuvos tauta...” 

Baigiantis šv. Mišioms tarti žodį buvo pakvies-
tas kiekvienas kunigas. Choras sugiedojo „O Kris-
tau, pasaulio valdove”. Paskui visi nužygiavo iki ne-
toliese esančio Kryžių kalno, kur laukė jau pastatytas
išeivijos kryžius. 

Prie kryžiaus apeigos prasidėjo Los Angeles cho-
ro atliekama prasminga giesme „Kryžiau šventas”. 

Šiaulių vyskupas E. Bartulis gražiai apibūdino
šio kryžiaus svarbą ir reikšmę. Kun. G. Jonikas kal-
bėjo apie visus lietuvius JAV, kurie nuo XIX a. vidurio
kūrėsi Amerikoje, palikę gimtąją šalį; kiek jie sukūrė
Amerikoje lietuviškų parapijų! Taip pat prisiminė
1918–1920 m.  10 000 Lietuvos kariuomenės savano-
rių, kurių dėka iš bolševikų ir lenkų buvo atkovotas
Vilnius ir didelė dalis Lietuvos; minėjo partizanus
bei tremtinius po Antrojo pasaulinio karo.

Kryžiaus statybos projektą visų JAV lietuvių ka-
talikų vardu vykdė JAV LKKV Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo 100 metų proga. Visų prisi-
dėjusių parapijų ir misijų vardai yra surašyti len-
telėje prie kryžiaus. 

Kryžių sukūrė tautodailininkas Rimantas Pa-
unksnis, metalo kalvystės darbus (ąžuolo šakos
virš kryžiaus, ant kurių tupi sugrįžę „paukšteliai”)
atliko ,,Trys kalviai” iš Radviliškio ir kalvis Mari-
jus. Kunigas Jonikas ypatingai padėkojo Viliui Ka-

valiauskui iš Šiaulių, kuris buvo jo dešinioji ranka
Lietuvoje vykdant projektą. Visiems, prisidėjusiems
prie kryžiaus projekto, kun. Jonikas padėkojo įteik-
damas įrėmintą kryžiaus nuotrauką.

Arkivyskupas Grušas pašventino kryžių, o Los
Angeles giesmininkai sugiedojo „Kaip grįžtančius
namo paukščius”, pakviesdami visus piligrimus
prisijungti.

Komp. Kęstutis Daugirdas įkvėptai dirigavo choristams.
Tado�Aukštakalnio�nuotraukos

Prie naujojo kryžiaus  įsiamžino projekto sumanytojai, kūrėjai ir garbingi svečiai, dalyvavę
kryžiaus šventinimo iškilmėse. 

Kun. G. Jonikas dėkojo visiems, padėjusiems įgyvendinti šį
projektą.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis pranciškonų vienuolyne netoli Kryžių kalno.  Kryžių kalne iškilo JAV lietuvių šimtmečio kryžius ,,Padė-
ka ir viltis”.
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Birželio pabaigoje–liepos pra-
džioje Lietuvoje lankėsi LR gar-
bės konsulas Aspen, CO, JAV

Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų de-
partamento (U.S. Department of  Health
and Human Services – HHS) Tarpvy-
riausybinės skausmo valdymo gerosios
patirties darbo grupės (Pain Task For-
ce) narys dr. Jonas Prunskis. Per kele-
tą viešnagės dienų jis turėjo nemažai
svarbių susitikimų su mūsų šalies po-
litikos, verslo ir žiniasklaidos atsto-
vais. Šiuose susitikimuose buvo aptar-
ti Lietuvos politikos, ekonomikos, svei-
katos apsaugos klausimai.

Birželio 29–30 d. Vilniuje vykusių
susitikimų metu buvo diskutuojama
apie JAV ir Lietuvos politinę bei eko-
nominę padėtį, taip pat apie dr. Pruns-
kio naujas pareigas Washingtone. Buvo
aptartos bankininkystės perspektyvos
Lietuvoje, lietuviškos produkcijos eks-
porto į JAV galimybės, amerikietiško
verslo į Lietuvą skatinimas ir mūsų ša-
lies verslo pasiekimų tarptautinis įver-
tinimas. Susitikimo dalyviai svarstė,
kokie įstatymai turėtų būti pakeisti,
Lietuvai siekiant palankiausių verslo
sąlygų Europos Sąjungoje (ES). 

Illinois Pain Institute įkūrėjas ir
medicinos direktorius dr. Prunskis
domėjosi medicinos paslaugų kokybe
bei jų įkainiais Lietuvos valstybinėse
bei privačiose gydymo įstaigose, buvo
aptarti šiuolaikiniai skausmo gydymo
būdai.

Liepos 2 d. dr. Prunskis susitiko su
LR premjeru Sauliumi Skverneliu. Tą
pačią dieną Prezidentūroje vyko jau 7-
tasis Lietuvos garbės konsulų suva-
žiavimas, į kurį susirinko 153 garbės
konsulai iš 68 pasaulio valstybių.  Su-
sitikime su Prezidente Dalia Gry-
bauskaite aptarta geopolitinė ir sau-
gumo situacija, energetinio savaran-
kiškumo užtikrinimas, atkreiptas dė-
mesys į Rusijos keliamą grėsmę, pa-
saulio ekonomikos vystymosi tenden-
cijas ir ES iššūkius. Prezidentė padė-
kojo suvažiavimo dalyviams už jų pa-
stangas užsienio valstybėse aiškinant
Lietuvai svarbias pozicijas, dvišalių
verslo ir kultūros ryšių stiprinimą, in-
dėlį pristatant mūsų valstybės ir jos
žmonių pasiekimus visame pasaulyje.

Liepos 3 d. dr. Prunskis susitiko su
LR Sveikatos apsaugos ministru Au-
relijumi Veryga. Susitikimo metu buvo
diskutuojama įvairiomis sveikatos ap-
saugos temomis: apie sveikatos prob-
lemas JAV ir Lietuvoje bei šiuolaiki-
nius ligų gydymo būdus, apie alkoho-

Los Angeles, Portlando, Seattle, India-
napolio ir Cincinnati lietuviai sulaukė
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio
padėkos už šiltą priėmimą praėjusį pa-
vasarį.

Tuomet vyskupo E. Bartulio ke-
lionė per lietuvių telkinius pra-
sidėjo nuo Los Angeles. Balan-

džio 1 d. Šv. Kazimiero parapijoje jis
aštuoniolikai jaunuolių suteikė Su-
tvirtinimo Sakramentą. Tai buvo ne-
eilinė šventė ir vyskupui, kuris turė-
jo galimybę aplankyti ir daugiau va-
karinės pakrantės lietuvių, susipa-
žinti ir pasidžiaugti kartu. Juk ne
kasdien vyskupas iš Lietuvos lankosi
Amerikoje.

Po to buvo aplankyti Portlando,
OR, lietuviai. Šv. Mišios buvo aukoja-
mos Grotto bažnyčioje, vyko ir susiti-
kimas su vietos lietuviais. Vyskupas
nuoširdžiai dėkoja JAV Lietuvių Ben-
druomenės Portlando apylinkės pir-
mininkei Ingridai Misevičienei ir jos
vyrui Laurynui Misevičiui už puikų
kelionės organizavimą.

Toliau dvasininko kelias vedė į
Seattle, kur taip pat buvo susitikta su
vietos lietuvių bendruomene. 

Vysk. Eugenijus Bartulis ir kun. Tomas Karanauskas su Portlando, Seattle, Indianos bei Ohio
valstijų lietuviais viešnagės metu JAV.                                                Asmeninio�albumo�nuotr.

Šilti prisiminimai iš kelionės po lietuvių telkinius JAV

Susitikimas ,,Stiklių” viešbutyje su mūsų šalies politikos, verslo ir žiniasklaidos atstovais.
Iš k.:  lzinios.lt vyr. redaktorius Evaldas Labanauskas, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės komisijos narys Kęstutis Eidukonis, Seimo nariai Audronius Ažubalis, Stasys
Tumėnas, Mindaugas Puidokas, LR garbės konsulas dr. Jonas Prunskis, Krasnojarsko kraš-
to Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Antanas Rasiulis, DELFI.lt vyr. redaktorė Rasa Lu-
kaitytė-Vnarauskienė, Seimo narys Žygimantas Pavilionis ir Vytas Prunskis.

lio vartojimo mažinimo priemones. 
Buvo aptartas numatomas mi-

nistro vizitas į JAV kitų metų pavasa-
rį, oficialūs bendradarbiavimo ryšiai
tarp Chicago Medical School ir Vil-
niaus universiteto Medicinos fakulte-
to (VU MF), mokymo programos su-
kūrimas užsieniečiams anglų kalba, to-
kiu būdu sudarant sąlygas įsigyti me-
dicinos daktaro laipsnį VU MF ir Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto
Medicinos akademijoje. 

Tą pačią dieną dr. Prunskis su
šeima dalyvavo JAV ambasadorės
Anne Hall rezidencijoje Vilniuje vy-
kusiame Jungtinių Amerikos Valstijų
Nepriklausomybės dienos 242-ųjų me-
tinių minėjime. 

Lietuvos pensininkų sąjunga ,,Bo-
čiai” Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečio proga dr. Prunskiui įteikė at-
minimo medalį ,,Už nuopelnus Lietu-
vai”, o šios sąjungos Vilniaus miesto
bendrija – medalį ,,Už meilę Tėvynei ir
artimui”. „Bočiai” visuose Lietuvos
miestuose, rajonuose ir savivaldybėse

Toliausiai nuo Vakarų pakrantės
buvo nukeliauta iki Indianapolio ir
Cincinnati, kur svečiai taip pat buvo
nuoširdžiai sutikti. Vyskupą lydėjo
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos
klebonas kun. Tomas Karanauskas. 

Vyskupas E. Bartulis ir kun. T. Ka-
ranauskas siunčia nuoširdžią padėką

ir maldas visiems, prisidėjusiems prie
jų kelionės sėkmės, džiaugiasi tautie-
čių nuoširdumu ir gėrisi jų pastango-
mis skiepyti savo vaikams lietuvybės
daigus ir palaikyti krikščioniškas tra-
dicijas.

Šiaulių vyskupijos info

Nuo politikos – iki medicinos
LR�garbės�konsulo�dr.�Jono�Prunskio�susitikimai�Lietuvoje

turi 47 850 narių, kurie atlieka daug
edukacijos, ugdymo ir kultūros darbų.
Ši sąjunga 2004 metais buvo priimta į
tarptautinę AGE organizaciją ir akty-

viai dalyvauja jos veikloje.

LR garbės konsulo dr. Jono Prunskio 
vykdomoji patarėja Loreta Timukienė

JAV Nepriklausomybės dienos metinių šventiniame minėjime (iš k.): sūnus Vytas, dukra
Kristina, dr. Prunskis su žmona Terri. Asmeninio�albumo�nuotraukos

Iš k.: Garbės konsulai Thorsteinn Gislason, Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, Algimantas
Karnavičius, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir dr. Jonas Prunskis.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Valstybės vadovų ir politikų žmonų stilius visuomet
buvo laikomas elegancijos ir atstovaujamos šalies ma-
dos etalonu. Šios ypatingos moterys sugeba subti-
liai atkreipti į save dėmesį, nors tai yra tikrai nelengva
vyriškame politikos pasaulyje. Pasaulis sulaikęs kva-
pą laukdavo, kuo pasipuoš ir visus nustebins Jac-
queline Kennedy, kuriai drabužius ir nepamirštamą
įvaizdį bei stilių kūrė garsusis dizaineris Oleg Cassi-
ni. O pažvelgus į artimesnę praeitį – kiekvienas Eu-
ropos mados žurnalas stengdavosi išspausdinti kiek-
vieną buvusio Prancūzijos vadovo žmonos Carla
Bruni stiliaus iššūkį. 

Živilė Kriščiūnienė: 
Prabanga – tai kokybė ir paprastumas  

Lietuvos prezidentų ir diplomatų žmonos irgi
atrodo ne ką prasčiau ir labai dažnai netgi ge-
riau nei užsienio politikų antrosios pusės. Gal

todėl jų stilius nelieka nepastebėtas užsienio mados
žinovų bei garsių stiliaus žurnalų. Dabartinio Lie-
tuvos ambasadoriaus JAV ir Meksikai Rolando
Kriščiūno žmona Živilė taip pat sugebėjo patrauk-
ti amerikiečių dėmesį ne tik savo natūraliu lietu-
višku grožiu ir žavesiu, bet ir nepriekaištinga ele-
gancija bei išskirtiniu stliumi. Mažai kas žino, bet
Živilė Kriščiūnienė yra talentinga aksesuarų ir va-
karinių suknelių kūrėja. Jos sukurti meno kūriniai
pasižymi stipriu individualiu braižu ir išraiškingu
originalumu. Įvairių šalių politikos ir diplomatijos
atstovai negailėjo komplimentų gerb. Živilei, išvy-
dę ją per Amerikos Prezidento inauguracijos puotą
su jos pačios kurta vakarine suknele. ,,Draugui”
buvo didelė garbė pakalbinti šią intelektualią moterį
ir susipažinti su jos nepriekaištingu stiliumi bei ori-
ginalia kūryba.

Gerb. Živile, papasakokite, kaip susidomėjote drabužių
ir aksesuarų kūryba, nuo ko viskas prasidėjo?

Mano seniausi prisiminimai – senovinė mo-
čiutės ,,Zinger” siuvimo mašina kaime, kur leisda-
vau vaikystės vasaras, ir jos kalbėjimas apie audi-
nius, kuriuos atsiųsdavo dėdė iš Amerikos. Tai
buvo dar sovietmečiu, apie 1980-uosius, visuotinio
deficito laikais. Dėdė siųsdavo labai gražius šilkus,
žakardus – Lietuvoje tokių nebuvo. Keletą audinių
mama išsaugojo iki šiol – jie itin prabangūs, labai na-
tūralūs; beje, grįžtantys į madą – 2017 m. rudens-žie-
mos kolekcijose garsūs mados namai savo „haute
couture” modelius siuvo būtent iš tokių audinių.

Taigi atsimenu, kaip ji su mano mama aptari-
nėdavo audinio ,,kritimą”, pluoštą, lamdumą ir tai,
ką iš jo tiktų pasiūti. Spėliodavau, ką reiškia pasa-
kymas ,,va šis – prie kūno mielas” ,,gerai kris”. Ma-
čiau, kaip močiutė siūdavo, kaip iš tų audinių gim-
davo rūbai. Mane tai nepaprastai domino, juolab, kad
labai mėgdavau gražiai apsirengti, pasipuošti šven-
tėms. Mama nuo mažų dienų mudviejų su seserim
garderobui skirdavo daug dėmesio – nelikdavo ne-

pastebėta nei viena tais laikais vienintelių parduo-
damų trikotažinių pėdkelnių raukšlelė ar nevykęs
spalvų derinys.

Mano a. a. Tėčio mama taip pat siuvo. Tai buvo
jos amatas. Mano mokykla buvo netoli jos namų, tad
po pamokų dažnai eidavau pas ją. Ji mane išmokė
siūti siuvimo mašina. Mano kojos vos siekė siuvimo
mašinos pedalą, o aš jau siuvau. Keturiolikos bū-
dama pasisiuvau savo pirmąjį rūbą – tai buvo šor-
tai. Išmokau pati skaitydama žurnalus ir knygas.
Kartais močiutė patardavo. Kartais nepavykdavo, bet
kai pavykdavo, iškart atsirasdavo užsidegimas kitam
rūbui. Po Nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje at-
sirado didesnis audinių pasirinkimas. Siuvimas
tapo vienu mėgstamiausių mano hobių. Kai 2003 m.
išvykau dirbti į LR ambasadą Paryžiuje, pirmas
brangesnis mano pirkinys buvo siuvimo mašina.

Ar turite savo nerašytų kūrybos taisyklių bei princi-
pų?

Taip, turiu. Pavyzdžiui, viena iš jų – būtinai už-
sirašyti ar nusipiešti kilusią idėją, nes jos taip grei-
tai pabėga, kaip ir atsiranda. Gal dėl to, kad jų daug?
Kita nerašyta taisyklė – nusipiešti eskizą, tačiau ne-
silaikyt jo ,,įsikibus”, nes, pavyzdžiui, rankinės
formą padiktuoja audinys, jo kietumas, struktūra.
Kol nesusiuvi pirmųjų siūlių, negali žinoti, kokios
formos, rankenų ta rankinė ,,prašysis”. Na, ir ne-
perkraut, neįsibėgėt per daug, pajaust kuriamą
daiktą.

Kokius tikslus keliate sau kaip drabužių ir aksesua-
rų dizainerė?

Turiu du tikslus: gaminys turi būti aukštos ko-
kybės ir dvelkti prabanga dėl savo paprastumo, ne
dėl puošybos elementų.

Kur ieškote įkvėpimo kūrybai?
Įkvėpimas tiesiog ateina pats. Norėčiau, kad jis

dažniau mane aplankytų, nes vien idėjų neužtenka.
Dažniausiai įkvėpimas aplanko kelionių metu arba
laiką leidžiant gamtoje, besigrožint gėlių žiedais ar
vartant mados žurnalus, stebint žmones. Pavyz-
džiui, kai buvau Meksikoje, pusryčių metu ska-
naudama tradicines meksikietiškas kukurūzų ban-
deles stebėjau praeivius ir kavinės personalą. Akį pa-
traukė moterų palaidinės – baltos, siuvinėtos, su nė-

Živilės Kriščiūnienės kurta rankinė – jauki  ir patogi.

Ž. ir R. Kriščiūnai Prezidento D. Trump inauguracijos pokylyje.
Kriščiūnienės�archyvo�nuotraukos

Kokiu savo sukurtu kūriniu labiausiai didžiuojatės?
Vakarine suknele, kurią pasisiuvau pirmajai iš-

kilmingai vakarienei Washingtone.

Ar mėgstate nešioti savo sukurtas progines sukneles
bei rankines? 

Taip, mėgstu.

Ką kaip ambasadoriaus žmona privalote turėti savo
garderobe? Be ko negalite apsieiti dalyvaudama oficialiuose
priėmimuose?

Nepasakyčiau, kad mano garderobas labai pa-
sikeitė vyrui tapus ambasadoriumi. Visada buvau
veikli, gyvenau socialiai aktyvų gyvenimą.  Ame-
rikoje dažniau tenka dalyvauti iškilminguose šven-
tiniuose renginiuose, tad mano drabužinėje padau-
gėjo vakarinių, kokteilinių apdarų, o šiaip – kaip ir
kiekvienai veikliai moteriai privalu turėti griež-
tesnių – verslo stiliaus suknelių ir kostiumėlių da-
lykiniams susitikimams ar verslo renginiams, ele-
gantiškų laisvalaikio drabužių renginiams gamtoje.
Šiuolaikinis etiketas gerokai liberalesnis nei prieš
trejetą dešimtmečių. Labai vertinu Silicon Valley
apie 1980-uosius gimusį „business casual” stilių –
man patinka jo elegantiška laisvė, nesu griežto sti-
liaus švarkų mėgėja.

Kokį įspūdį Jums paliko Amerika ir jos mada?
Didesnį įspūdį Amerikoje man paliko jos gam-

ta nei miestai. Čia nuostabūs nacionaliniai parkai.
Amerika turi visas Žemės grožybes – nuo džiunglių
ir Lietuvą primenančių miškų Maine iki snieguotų
kalnų, dykumų, kanjonų, vandenynų, ežerų. Aš
dievinu ramybę, tad mane labiau traukia mažesni is-
toriniai miesteliai, nedidelės salos vandenyne. Didelį
įspūdį paliko Charleston (South Carolina), St. Au-
gustine (Georgia), Savannah (Georgia), Cape May

Živilės Kriščiūnienės kurta rankinė dvelkia  elegancija.

riniais, dvelkė vietos folkloru. Kaip gražu, paprasta
ir moteriška. Tai įkvėpė sukurti ilgą, baltą ir lengvą
vasarinę suknelę pajūriui.

Kas Jums yra autoritetas mados pasaulyje? 
Elie Saab, Oscar de la Renta, Giambattista Val-

li ir Coco Chanel.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vasara vilioja atostogauti. Daug kas vyksta į Lietuvą,
į ten laukiančius renginius. Puiku! Liekančių šioje At-
lanto pusėje laukia daugelis JAV parkų. Štai keletas

jų, išvardintų be jokios tvarkos.

Yosemite parkas, California. Parkas yra šios valstijos
Sierra Nevada kalnuose. Daugiau nei 150 metrų pasakiškas
Yosemite krioklys, stati granito uola ,,El Capitan” bei ka-
tedros bokštų formos uolos stebino ir tebestebina parko lan-
kytojus. Parke gausu krioklių ir kalnų. Mariposa girioje pui-
kuojasi didžiausi medžiai pasaulyje, pavadinti ,,sequoias”
milžinais.  Tik jį aplankius galima bus suprasti, kodėl dau-
geliui žmonių tai yra gražiausia vieta pasaulyje.

Yellowstone parkas, Wyoming. Iš tikrųjų parkas yra
nusidriekęs į dvi kitas šalia esančias valstijas, bet didžio-
ji jo dalis yra Wyoming valstijoje. Pirmieji kalniečiai čia
rado keistus reginius. Tai kunkuliuojantys geizeriai,
dumblo verpetai, karšti šaltiniai ir neišpasakyta gyvūni-
ja. Laikui bėgant, 1872 m., ,,Yellowstone” tapo pirmuoju na-
cionaliniu parku pasaulyje. Dėmesio centre yra vadinamas
Ištikimasis geizeris (Old Faithful), kur stipri karšto vandens
čiurkšlė pasikartodama prasimuša į padangę.

Glacier parkas, Montana. Parkas Kanados pasienyje
įkurtas 1910 m. Parke saugoma uolinių kalnų gamta ir gy-
vūnija. Tarp medžių vyrauja spygliuočiai. Būdingi gyvū-
nai: meškos, bizonai, elniai, briedžiai, ožkos ir avinai. Bū-
dingi peizažai su ledynų nusmailintomis kalnų viršūnėmis,
spygliuočių miškais, giliais kalnų ežerais, ledynais ir
kriokliais. Pro visa tai yra pravestas ant kalno briaunos pri-
siglaudęs kelelis, laikomas inžinerijos stebuklu. Parke
yra 131 ežeras. Kalnai iškyla į 3190 metrų aukštį. 

Grand Canyon parkas, Arizona. Pirmą kartą parke ap-
silankiusieji teigia, kad nieko panašaus pasaulyje nėra matę.
Tai Colorado upės išgraužtas tarpeklis, kuris tęsiasi porą
šimtų mylių. Aukščiausioje vietoje kritimas nuo tarpeklio
viršaus iki upės paviršiaus yra visa mylia. Stačiuose tar-
peklio šlaituose matyti įvairių periodų uolienos. Jų spalva
įvairuoja priklausomai nuo saulės šviesos. Visi gamtos su-
kurti ”eksponatai” yra milžiniškų dydžių. Sakoma, kad tik
apsilankęs gali išgyventi čia esantį gamtos stebuklą. 

Saguaro parkas, Arizona. Parkas susideda iš dviejų
dalių, kurias skiria Tuscon didmiestis. Abi dalys apima So-
nora dykumą. Ši dykuma yra viena didžiausių ir karš-
čiausių visoje Šiaurės Amerikoje. Parko pavadinimas kilęs
nuo kaktuso pavadinimo. Šių augalų, taip pat ir kitokių kak-
tusų, čia auga labai daug. Čia galima išvysti ne tik spyg-
liuotųjų kaktusų, bet ir retų gyvūnų, pavyzdžiui, dėmėtų-
jų pelėdų ir šikšnosparnių.

Denali parkas. Alaska. Vieno gražiausių Amerikos par-
kų centre yra aukščiausias Šiaurės Amerikos žemyno kal-
nas, oficialiai vadinamas ,,Mount McKinley”. Seniau ir pats
parkas vadinosi tuo pat vardu, bet vietiniai gyventojai at-
kovojo turėtą pavadinimą – „Denali”. Patį kalną  pamaty-
ti galima ne visada, nes dėl oro sąlygų viršūnės gali nesi-
matyti ištisas dienas ar ilgiau.  Atitraukus dėmesį nuo pa-
slaptingo kalno jį supančiuose slėniuose galima pamatyti
meškų, briedžių, ožkų bei smulkesnių žvėrelių ir įvairių pa-
ukščių, įskaitant ir erelius. 

Great Smoky Mountains parkas, North Carolina ir
Tennessee. Tai daugiausia lankomas nacionalinis parkas
JAV. Jis veikia šių dviejų valstijų kalnuose. Miškuose yra
įvairiausių medžių rūšių, beveik tiek pat, kiek visoje Eu-
ropoje. Virš parko yra melsvo atspalvio migla, nuo kurios
kilo ir pats parko pavadinimas. Šis parkas yra tarsi vais-

tažolės, padedančios atstatyti mūsų prarastą ryšį su mus gai-
vinančia gamta.  

Acadia parkas, Maine. Tai viena iš pirmųjų JAV vie-
tų, kurias kas rytą pasiekia  saulės spinduliai. Tai palygi-
nus mažas, bet gražus parkas Maine valstijoje, prie Atlan-
to vandenyno. Dauguma JAV nacionalinių parkų teritori-
jų buvo federalinės valdžios nuosavybė, tačiau dabartinė šio
parko teritorija jau yra privačiose rankose. John D. Roke-
feller, Jr, šioje vietovėje įrengė didžiausią tinklą kelelių, kur
su karietomis, dviračiais ar pėsčiomis gamtos mylėtojai gali
džiaugtis ,,Mount Desert” sala. 1919 m. ten esanti teritori-
ja tapo ,,Acadia” parku. Pats pavadinimas prancūzų kalba
reiškia ,,Dangus ant žemės”. 

Everglades parkas, Florida. Šis parkas yra pietinėje
Florida valstijoje. Jame yra daug įvairios augmenijos ir gy-
vūnijos. Parke yra labai lėtai tekanti upė, kuri kartais at-
rodo kaip pelkė ar koks didelis liūnas. Parke gyvena šim-
tai rūšių paukščių. Šis parkas taip pat žinomas kaip vie-
nintelė vieta pasaulyje, kur krokodilai ir aligatoriai taikiai
sugyvena. Apstu visokių augalų, įskaitant ir egzotiškas or-
chidėjas. Nors pradžioje Nacionalinių parkų tarnyba apie
parko steigimą šioje vietoje net nenorėjo girdėti, vietiniai
buvo įsitikinę, kad čia tikrai yra vienas įdomiausių  gam-
tos kampelių visame krašte.

Olympic parkas, Washington. Tai dar viena saugoma
išskirtinio kraštovaizdžio teritorija. Jos  centre – 2430 met-
rų aukščio kalnas, kuriame dažnos sniego audros, yra le-
dynų.

Zion parkas, Utah. Utah valstijoje yra keletas nacio-
nalinių parkų. ,,Zion” parke yra mažas tarpeklis, kurį Vir-
gin upė skaptuoja ir gilina. Žmonėms patiko ten lankytis,
o paskui juos sekė automobilių išmetamų dujų sukelta oro
tarša – migla. Kad išvengus didėjančio oro taršos pavojaus,
dabar parko lankytojai savo automobilius turi palikti lan-
kytojų centre ir iš ten autobusais vykti prie tarpeklio.

Death Valley parkas, California. Tai alinančio karš-
čio ,,tėvynė”. Prieš keletą metų  šiame parke buvo užre-
gistruota 143 F laipsniai – karščiausia vieta pasaulyje. Vie-
tomis parko teritorija atsiduria 282 pėdas žemiau jūros ly-
gio, bet čia yra ir 11,000 pėdų aukščio kalnų. Ar šio parko
nebūtų galima pavadinti pekla žemėje?

Sequoia parkas, California. Šis parkas yra Sierra Ne-
vada kalnuose. Parke yra saugomos senosios girios, kuriose
auga bene didžiausi pasaulio medžiai. Proga pasijausti nykš-
tuku.

Hawai’i Volcanoes parkas, Hawaii. Po Kilauea ugni-
kalnio išsiveržimo ir iš to kilusio pavojaus gyvybei bei tur-
tui didelė parko dalis kuriam laikui yra uždaryta. 

Isle Royale parkas, Michigan. Tai vienintelis JAV vals-
tybinis parkas, užimantis visą salą. Sala yra 45 mylių ilgio
ir apie 9 mylių pločio. Salon neįleidžiami automobiliai. Par-
kas yra ramybės ir iškylautojų rojus. Vakaro gilumoje ga-
lima girdėti vilkų staugimą. Dienos metu pro šalį gali praei-
ti briedžiai. Saloje yra vienas viešbutukas – visai ant Su-
perior ežero kranto. Ežero bangų švelnūs garsai migdo vi-
sus ten apsistojusius. Parkas didžiuojasi esantis mažiausiai
lankomas iš visų JAV valstybinių parkų, lengviausiai pa-
siekiamas turistiniu laivu. 

Įvairiuose parkuose laukia progos stovyklauti, išky-
lauti, maudytis, žuvauti, jodinėti, irstytis laiveliais. Par-
kuose taip pat vyksta gamtos pažinimo, rankdarbių pa-
mokėlės, organizuojami žaidimai vaikams. Nepamirškime
ir lauželių saulutei nusileidus. Parkuose apstu suvenyrų par-
duotuvių, muziejų, urvų, istorinių vietų, įvairių pramogų
bei užsiėmimų.

Įsimintinos vasaros! 

(New Jersey). Mėgstam savaitgaliais
nuvažiuoti į netoliese esantį Annapo-
lį (Maryland) – ten labai savotiška, at-
palaiduojanti nuotaika. Ten visada ap-
lankome savo mėgstamą knygyną, ku-
riame ruošiama kvapniausia, ska-
niausia kava Amerikoje ir gyvai gro-
jama gitara.

Mano pirmasis įspūdis buvo toks,
kad mados Amerikoje ne ką pasikeitė
nuo 2000-ųjų, kai čia buvau pirmą-
kart. Washingtone mados tiesiog nėra.
Ji yra žurnaluose ir prabangiose par-
duotuvėse, madai skirtuose rengi-
niuose, New Yorke, LA, Čikagoje. Ame-
rikiečiai labai paprastai žiūri į garde-
robą, ypač laisvalaikio. Sportbačiai, šle-
petės, džinsai, šortai, marškinėliai,
„Starbucks” kavos puodelis rankoje, –
taip atrodo Washingtonas dieną. Pietų
metu atsiranda daugiau dalykiškumo,
elegancijos – pietaut išeina biurų dar-
buotojai, vakare šalia prabangesnių
viešbučių būriuojasi puošniau apsi-
rengę žmonės. Mane nustebino apran-
gos reikalavimų nebuvimas mokyklo-
se: mergaitės į mokyklą eina dėvėda-
mos trumputėlius šortus ir avėdamos
gumines šlepetes, vaikinai netgi į eg-
zaminą eina vilkėdami pižamines ar
sportines kelnes. Vadinasi, aprangos
kultūra čia nėra svarbi, ir šioje srity-
je švietimas paliktas tėvų atsakomybei.
Vis tik apranga yra vienas iš asmens
kultūros ir pasaulėžiūros atspindžių,
tad keista, kodėl tam visiškai neski-
riama dėmesio. Turbūt todėl Amerika
tokia imli rinka padirbtiems prabangos
prekių ženklams – čia trūksta fantazi-
jos, stiliaus pojūčio. Kažkodėl manoma,
kad vakarinis rūbas ir papuošalai turi
labai blizgėti, nevertinama audinio
sudėtis, kokybė, vyrauja 3–4 pagrindi-
niai rūbo modeliai, 4–5 spalvos. Nors
Amerikoje labai gajus asmens indivi-
dualumo kultas, vis dėlto amerikiečiai
mėgsta standartą, daugeliui jų kūryba,
fantazija ir vientiso stiliaus kūrimas
tėra laiko švaistymas, nepagrįsta in-
vesticija.

Kita vertus, būtent Amerikos gat-
vės stilius įkvėpė garsius Europos ma-
dos ženklus į podiumus paleisti „in-
ventorizuotus” sportbačius, šlepetes,
panašiai kaip Meksika – espadriles. Į
madą skverbiasi komfortas.

Koks yra Jūsų gyvenimo moto?
Neturiu vienintelio ir pagrindinio

moto. Kiekvienoj situacijoj vadovau-
juosi skirtingais šūkiais, patarlėmis ar
nerašytomis taisyklėmis, tačiau daž-
niausiai sau kartoju dvi frazes: „rytas
už vakarą protingesnis” ir „nekirsk sie-
nos, kai galima pro duris įeiti”. Ir tai
visuomet būna tiesa.

Ką mėgstate daryti laisvalaikiu, kai jo
turite?

Mėgstu vaikščioti gamtoje. Daug
vaikštau. Lietingą dieną mėgstu skai-
tyti įsitaisiusi priešais didžiulį langą
svetainėje, pro kurį matyti medžiai.
Jau daug metų šoku – lankau baleto pa-
mokas Washington School of  Ballet.
Einu į muziejus – Washingtonas jais
garsus. Retkarčiais prisėdu prie for-
tepijono, na, ir žinoma, siuvu, kuriu –
tai mano laisvalaikis.

Ko palinkėtumėte mūsų skaitytojoms,
gyvenančioms JAV ir norinčioms išlaikyti lie-
tuvišką identitetą bei būti madingoms?

Linkiu būti savitoms, romantiš-
koms, drąsioms ir vasarą būtinai ap-
lankyti Vilnių.

Ačiū Jums už įdomias mintis ir atvirą
pokalbį. O mes savo ruožtu linkime Jums
ir toliau savo elegancija, žavesiu ir originalia
kūryba garsinti mūsų šalį politikos pasau-
lyje.

Dažniausiai lankomi JAV parkai

Yosemite parkas, California. Everglades parkas, Florida.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentė vetavo Referendumo įstatymo pataisas
Vilnius (Prezidentūros info,

ELTA) – Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė dėl galimo
prieštaravimo Konstitucijai grąžino
Seimui Referendumo įstatymo patai-
sas, kuriomis lengvinamos pilietybės
referendumo sąlygos ir gerokai nu-
leidžiama sprendimui priimti reika-
lingų rinkėjų balsų kartelė.

Prezidentė palaiko dvigubos pi-
lietybės suteikimo išplėtimą ir kviečia
lietuvius visame pasaulyje susitelkti
įteisinant šią galimybę konstituciniu,
teisinių abejonių nekeliančiu keliu.

„Emigracija palietė kiekvieną Lie-
tuvos šeimą, tikrai esame pribrendę iš-
plėsti dvigubos pilietybės įgijimo ga-
limybes. Kelias aiškus – Konstitucijos
pakeitimas Tautos referendume dau-
gumos piliečių valia. Nešvaistykime
laiko tuščiai ieškodami dirbtinių pa-
lengvinimų referendumui, o jau dabar
telkime žmones referendumo sėkmei”,
– pabrėžia prezidentė.

Seimo pasiūlymas specialiai pi-
lietybės referendumui sumažinti
sprendimui priimti reikalingų balsų
kartelę nuo 1,25 mln. iki 840 tūkst., pa-
sak prezidentės, kelia abejonių dėl ati-
tikties Konstitucijai ir todėl yra labai
rizikingas.

Kadangi neteisės pagrindu teisė
neatsiranda, o pagal Konstitucijos vir-
šenybės principą negalioja joks Kons-
titucijai prieštaraujantis įstatymas,
tikėtina, kad priimto įstatymo pa-
grindu organizuojamo referendumo
rezultatai teismo būtų pripažinti ne-
teisėtais ir negaliojančiais. Tuomet
dvigubos pilietybės galimybių išplėti-

mas vėl nusikeltų neribotam laikui.
Šalies vadovė ragina atsisakyti

antikonstitucinių gudrybių ir dėti ak-
tyvias pastangas atsakingai ruošiantis
referendumui, kurio rezultatai nekel-
tų jokių teisinių abejonių.

Pasak prezidentės, norint, kad re-
ferendumas įvyktų kartu su prezi-
dento rinkimais, būtina apsispręsti
dėl Konstitucijos 12 straipsnio formu-
luotės, aktyviai imtis šviečiamosios
kampanijos, kalbėtis su žmonėmis ir
raginti juos ateiti balsuoti. Ypač pačius
emigrantus, kuriems šis klausimas ir
yra aktualiausias. Pastaruosiuose Sei-
mo rinkimuose dalyvavo tik 16 tūkst.
užsienyje gyvenančių piliečių.

Prezidentės teigimu, kaip susitel-
kėme ir vieningai priėmėme Konsti-
tuciją 1992 metais, taip ir dabar turime
susitelkti, išreikšdami savo valią vie-
nu svarbiausių valstybės bei Tautos
klausimų, ją keisdami. 1992 m. spalio
25 d. referendume dėl Konstitucijos
priėmimo dalyvavo 1,9 mln. žmonių.

Seimo  pirmininkas V. Pranckietis
sako nesutinkąs su prezidentės veto re-
ferendumo įstatymo pataisomis, bet jei-
gu bus įrodyta, kad įstatymas priešta-
rauja Konstitucijai, tuomet, pasak Sei-
mo pirmininko, reikės pripažinti, kad
tokių įstatymo pataisų ir būti negalė-
jo.

V. Pranckietis pažymi, kad Sei-
mas irgi gali vetuoti prezidentės spren-
dimus, bet tai spręs parlamentarai.

„Veto gali būti atmestas, bet tai yra
tik mano nuomonė, – turime turėti ir
faktiškus Seimo narių balsus”, – sakė
Seimo pirmininkas.

D. Grybauskaitė: NATO parengtis dar geresnė
NATO šalių vadovai Briuse-

lyje vykstančiame NATO viršūnių
susitikime sutarė dėl bendrų prie-
monių, kurios sustiprintų tiek ry-
tinio flango, tiek viso Aljanso gy-
nybą.

Lietuvos vadovės Dalios Gry-
bauskaitės teigimu, NATO išlieka
vieningas Rusijos grėsmės atžvil-
giu ir stiprina atsaką jai atremti.
Didinama Aljanso kovinė pareng-
tis, numatomos konkrečios pa-
stiprinimo pajėgos ir technika,
greitinamos jų dislokavimo pro-
cedūros, kuriamos specialios ko-
mandos hibridinėms grėsmėms at-
remti.

Šalių vadovai pritarė NATO pa-
rengties iniciatyvai. Iki 2020 m. bus su-
kurtos specialiosios aukštos parengties
pajėgos. Jas sudarys 30 saugumo pa-
jėgų batalionų, 30 aviacijos eskadrilių
ir 30 karo laivų, kurie per 30 dienų at-
vyks į pastiprinimą NATO greitojo
reagavimo pajėgoms.

Taip pat pritarta NATO vadaviečių
reformai. Aljansas steigia 2 naujus
štabus JAV ir Vokietijoje, stiprina
Ramstein JAV karinių oro pajėgų bazę
Vokietijoje ir tęs kitų vadaviečių per-
tvarką. Lietuvos interesas, kad Aljan-
so struktūros būtų arčiau kylančių
grėsmių ir mūsų bei užtikrintų greitą
NATO reakciją krizės atveju.

Valstybių vadovai atsižvelgė į Lie-
tuvos poreikius. Viršūnių susitikime
pripažintas oro gynybos trūkumas
Baltijos šalyse ir pavesta NATO kari-
nei vadovybei įvertinti esamas rizikas
bei iki 2019 m. vidurio pateikti siūly-
mus tolesniems sprendimams.

Šalys įsipareigojo pagal sutartą

NATO bei ES standartą supaprastinti
ir greitinti karinių pajėgų judėjimo
procedūras. Iki 2019 m. pabaigos lei-
dimai kariniams daliniams kirsti vals-
tybių sienas bus išduodami per 5 die-
nas ir siekiama dar labiau pagreitin-
ti jų išdavimą ateityje. Lietuva šioje sri-
tyje pirmauja – diplomatiniai leidimai
išduodami greičiausiai Europoje – per
24 val.

Bendradarbiaujant su ES sutarta
gerinti kelių, geležinkelių ir kitą civi-
linę infrastruktūrą, ją pritaikant ka-
riniams poreikiams. Naujoje ES fi-
nansinėje perspektyvoje tam numato-
ma skirti apie 6,5 mlrd. eurų. Lietuvai
iš viso reikia 430 mln. eurų.

Taip pat stiprinamas atsakas į
hibridines grėsmes – tam kuriamos
specialios NATO komandos. Aljanso ly-
giu bus vedamos ir reguliarios kon-
sultacijos, kaip stiprinti atsparumą
politinėms manipuliacijoms energe-
tika.

Valstybių vadovai pakvietė Ma-
kedoniją pradėti derybas dėl narystės
NATO. 

Pasirinko JAV Aukščiausiojo teismo teisėją
Washingtonas (Lrt.lt) – Donald

Trump kandidatu į Aukščiausiojo teis-
mo teisėjus pasirinko 53-ejų Brett Ka-
vanaugh. Šiuo metu jis yra  Apeliaci-
nio teismo teisėjas Washingtone, anks-
čiau yra dirbęs patarėju George Bush
administracijoje. 

B. Kavanaugh turėtų pakeisti 81-
erių teisėją Anthony Kennedy, kuris
nusprendė pasitraukti. Teisėjo parin-
kimas gali leisti D. Trump įtvirtinti
savo politiką dešimtmečiams, gerokai

po to, kai baigsis jo valdymas.
Dėl šios priežasties B. Kavanaugh

gali įtvirtinti konservatyvių pažiūrų
persvarą svarbiausiose bylose dėl pa-
matinių vertybių, kur skilęs teismas
sprendimus priima vieno balso per-
svara. Tarp tokių yra bylos dėl teisės
į abortus, gėjų teisių, teisės turėti
ginklą, rasių santykių ir imigracijos
politikos. 

D. Trump pasirinkimą turės pa-
tvirtinti Senatas.

Nerimauja dėl D. Trump kelionės po Europą 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump liepos 10 die-
ną pradėjo kelionę po keturias Europos
šalis, Washingtono sąjungininkėms
nerimaujant, kad Amerikos lyderis
savo pareiškimais gali padaryti žalos
dešimtmečius gyvuojančiam NATO
aljansui.

Europos šalių lyderiai taip pat
baiminasi, kad per liepos 16 dieną
Helsinkyje vyksiantį susitikimą su
Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu
D. Trump gali padaryti per daug nuo-
laidų Maskvai.

JAV prezidentas atvyko į Briuse-
lį, kur kitas dvi dienas dalyvaus NATO
viršūnių susitikime. Po to D. Trump
vyks į Londoną, premjerės Theresa
May vyriausybę krečiant sumaiščiai
dėl Didžiosios Britanijos planų išsto-
ti iš Europos Sąjungos.

D. Trump spaudė NATO valstybes
vykdyti įsipareigojimus iki 2024 metų
skirti gynybai mažiausiai 2 proc. savo
bendrojo vidaus produkto. 

D. Trump, 2016-aisiais Britanijoje
įvykusį referendumą dėl „Brexit” ly-

ginęs su savo išrinkimu, į Jungtinę Ka-
ralystę pirmąkart atvyks itin neramiu
metu: protestuodami prieš Th. May
„Brexit” strategiją atsistatydino už-
sienio reikalų sekretorius Boris John-
son ir „Brexit” sekretorius David Da-
vis.

Tikėtina, kad D. Trump vizitas
išprovokuos didelių protestų Londone
ir kitur Jungtinėje Karalystėje.

Per savaitę truksiančią kelionę
D. Trump taip pat aplankys Škotiją, o
pirmadienį Helsinkyje susitiks su V.
Putinu.

Šis susitikimas bus itin atidžiai
stebimas. Maskva yra kaltinama, kad
kišosi į 2016 metų JAV prezidento rin-
kimus, kad pakreiptų kampaniją D.
Trump naudai. 

Be to, Vakarų valstybių santykiai
su Maskva yra nusmukę į žemiausią
lygį nuo Šaltojo karo dėl Rusijos vaid-
mens Ukrainos ir Sirijos konfliktuose
bei su šia šalimi siejamo incidento, kai
Britanijoje nervus paralyžiuojančia
medžiaga buvo apnuodytas buvęs dvi-
gubas rusų agentas ir jo dukra.

Atsistatydino B. Johnson
Londonas (Diena.lt) – Iš Didžio-

sios Britanijos užsienio reikalų sek-
retoriaus posto atsistatydinęs Boris
Johnson pareiškė, jog „Brexit” svajo-
nė miršta”, o Londono planai likti ar-
timam su Europos Sąjunga reiškia,
kad jis turės „kolonijos statusą”.

Buvęs britų diplomatijos vadovas
kaltino Th. May mojuojant „baltomis
vėliavomis” – esą pasiduodant dery-
bose su ES.

B. Johnson savo laiške tvirtino, jog

premjerės planai palaikyti artimus
ekonominius ryšius su Bendrija reiš-
kia, kad Britanija siekia „pusiau „Bre-
xit”, o tokiu atveju šalis turėtų ES „ko-
lonijos statusą”.

Th. May šalininkai nerimauja,
kad iš pareigų gali pasitraukti ir
daugiau ministrų, o „Brexit” idėją pa-
laikantys parlamentarai iš jos Kon-
servatorių partijos gali inicijuoti bal-
savimą dėl nepasitikėjimo premje-
re.

Mirtį Amesburyje sieja su Rusija
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos gynybos sekretorius Gavin
Williamson pareiškė, kad vienos Ames-
burio miesto gyventojos, apsinuodi-
jusios nervus paralyžiuojančia me-
džiaga, mirtis yra susijusi su Rusijos
veiksmais.

„Realybė tokia, kad Rusija įvykdė
ataką Britanijos teritorijoje, ir tai iš-
provokavo Britanijos pilietės mirtį”, –
parlamente sakė G. Williamson.

Anksčiau buvo pranešta, kad 44
metų Dawn Sturgess, trijų vaikų mo-
tina, mirė Salisberio ligoninėje.

D. Sturgess ir jos partneris 45
metų Charlie Rowley birželio 30-ąją
buvo atvežti į ligoninę kritinės būklės
iš Amesburio miestelio, esančio neto-
li Salisburio, kur kovą Sovietų Sąjun-
goje sukurta medžiaga „Novičiok”
buvo apnuodytas buvęs Rusijos kari-
nės žvalgybos pulkininkas S. Skripal
ir jo duktė Julija.

Skripaliai kelias savaites praleido
ligoninėje, bet galiausiai atsigavo.

Britanija ir jos sąjungininkės kal-
tina Rusiją mėginus nužudyti Skripa-

lius, išprovokavo aštrią tarptautinę
diplomatinę krizę.

Manoma, kad Amesburyje britų
pora apsinuodijo palietę kažkokį „No-
vičiok” užterštą daiktą. Spėliojama,
kad šis daiktas galėjo būti talpa, ku-
rioje buvo laikyta medžiaga, panau-
dota Skripaliams apnuodyti.

D. Sturgess, apnuodyta ,,Novičiok”, ligoni-
nėje mirė. Sky�News�nuotr.��

Prez. Dalia Grybauskaitė su NATO generaliniu
sekretoriumi Jens Stoltenberg. 

EPA-ELTA�nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Pardavimų etapai, kuriuose daromos klaidos

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018�metų�liepos�11�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,85�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,63�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,65�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,14�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,59�€

Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba šią savaitę žada pradėti pir-
muosius tyrimus prieš grožio salo-
nus, atsisakiusius pakeisti kainoraš-
čius, kur  nurodytos skirtingos pa-
slaugų kainos vyrams ir moterims.

Lygių galimybių kontrolierė Ag-
neta Skardžiuvienė sakė, kad įstatymą
pažeidžia tie atvejai, kai nurodoma ma-
žiausia kaina skiriasi vyrams ir mo-
terims. 

„Negalima sakyti, kad vyrų kir-
pimas kainuoja nuo 10 Eur, o moterų

kirpimas nuo 15 Eur. Jeigu mažiausia
kaina yra 10 Eur, neturėtų būti iš-
skirta lytis. Tas pats galioja manikiū-
rui, pedikiūrui, veido procedūroms, de-
piliacijoms ir kitoms paslaugoms”, –
teigė A. Skardžiuvienė.

Tarnybos duomenimis, daugu-
moje kirpyklų paslaugos moterims
teikiamos nuo 23 proc. iki 43 proc.
brangiau, o manikiūro kainos vyrams
daugumoje salonų didesnės bent de-
šimtadaliu.

„Verslo žinios”

Baus už skirtingas kainas vyrams ir moterims

„Starbucks” planuoja iki 2020
metų laipsniškai atsisakyti plastikinių
šiaudelių naudojimo savo kavinėse vi-
same pasaulyje.

Apskaičiuota, kad kasmet iš 28
tūkst. kavinių bus pašalinama daugiau

negu 1 mlrd. tokių šiaudelių. 
Bendrovės patiria spaudimą pa-

šalinti plastiką iš prekybos, nes jis di-
dina taršą ir kenkia jūrų gyvybei. 

ELTA

„Starbucks“ atsisakys plastikinių šiaudelių

Socialinio tinklo „Facebook” įkū-
rėjas Mark Zuckerberg pakilo į trečią
vietą turtingiausių pasaulio žmonių
lentelėje. 

Milijardierių sąraše, kurį sudarė
„Bloomberg”, jis į žemesnę poziciją iš-
stūmė JAV investuotoją Warren Buf-
fett. M. Zuckerberg turtas vertinamas
81,6 mlrd. dolerių, – už W. Buffett tur-
tą didesnis 373 mln. dolerių (81,2 mlrd.
dolerių). 

Pasaulio milijardierių sąraše ir šį-

kart pirmauja internetinės prekybos
milžinės „Amazon” vadovas Jeff  Be-
zos, kurio turtas vertinamas 142 mlrd.
dolerių. Antrą vietą užima korporaci-
jos „Microsoft” įkūrėjas Bill Gates
(94,2 mlrd. dolerių).

Pirmąsias tris pozicijas turtin-
giausių planetos žmonių lentelėje pir-
mą kartą užėmė verslininkai, sukūrę
savo verslą informacinių technologijų
srityje.     

ELTA

M. Zuckerberg aplenkė W. Buffett

Keturios internetinės prekybos
milžinės, įskaitant „Amazon” ir
„eBay”, pažadėjo paspartinti pavojin-
gų produktų pašalinimą iš savo sve-
tainių, pranešė Europos Komisija.

Tokia iniciatyva – dalis Europos
Sąjungos pastangų pašalinti pavojin-
gas prekes iš rinkos. 

Keturios internetinės prekybos
bendrovės, įskaitant Kinijos milžinę
„Alibaba” ir Japonijos „Rakuten”, pa-
sirašė įsipareigojimą, kad per dvi die-
nas  reaguotų į ES valstybių narių pa-

„Amazon“, „eBay“ pašalins pavojingus produktus

Pardavimas – tai sudėtingas komerci-
nių santykių tarp žmonių procesas,
kuriame žmonės keičia pinigus į prekes
ar paslaugas. Pardavimai vyksta įvairiai
– telefonu, internetu, prie derybų sta-
lo ar prie prekystalio. Tačiau visiems
šiems pardavimams galioja tos pačios
taisyklės ir pardavimų etapai.

Atlikus dešimties svarbiausių
pardavimų kompetencijų tyri-
mą, išryškėjo keturi kritiniai

pardavimo proceso etapai, kuriuose
pardavėjų kompetencijos yra silp-
niausios. Šiuose etapuose dėl žemo
kompetencijų lygio yra prarandama iki
83 proc. pardavimų sutarčių.

Kontakto su klientu užmezgimas

Paprastai vadybininkai šiame eta-
pe daro tris klaidas. 

Pirmiausia, jie pradeda pardavi-
nėti ne sprendimų priėmėjui, o įga-
liojimų neturinčiam asmeniui. Pa-
skambinus į įmonę nereikia pradėti
pardavinėti savo prekės administra-
toriui, kalbėti reikia tik su atsakingu
asmeniu, kuris vėliau spręs, ar pirkti
iš jūsų prekę.

Taip pat vadybininkai dažnai ne-
sugeba užmegzti asmeninio įtrau-
kiančio pokalbio su klientais, vietoj to
jie naudoja bendro pobūdžio frazes.
Dažnas vadybininkas iš karto pradeda
pardavinėti, pamiršęs prieš tai už-
megzti tarpasmeninį kontaktą. Pa-
vyzdžiui, dažnai vadybininkas pa-
skambinęs klientui, iš karto ima par-
davinėti, o klientas atsako, kad pasi-
ūlymas jo nedomina. Vadybininkai
prieš skambutį turėtų padaryti namų
darbus ir pasiruošti klausimus, į ku-
riuos tikėtina, kad klientas norės at-
sakyti. Tokiu būdu klientas bus įtrauk-
tas į pokalbį.

Pasipriešinimo bendravimui 
įveikimas

Šiame etape kliento pasipriešini-
mas kyla dėl ankstesniame etape pa-
darytų klaidų. Jeigu vadybininkas iš
karto nesugebėjo užmegzti draugiš-
kų santykių su klientu, natūralu, kad
žmogus bus nusiteikęs priešiškai va-
dybininko ar jo siūlomos prekės at-
žvilgiu.

Įkurs finansų koordinavimo centrą
Kinijos bei Vidurio ir Rytų Euro-

pos šalių vyriausybių vadovų susiti-
kime Sofijoje sutarta Vilniuje įkurti
„16+1” formato finansinių technologijų
koordinavimo centrą ir 2019 metais or-
ganizuoti aukšto lygio finansinių tech-
nologijų (fintech) konferenciją.

Susitikime Lietuvai atstovavęs fi-
nansų ministras Vilius Šapoka teigia,
kad  Lietuva siekia tapti Kinijos fi-
nansinių paslaugų vartais į Europą.

„Įsteigus  fintech  koordinavimo
centrą, ne tik padidinsime Lietuvos,
kaip fintech šalies, žinomumą pasaulyje
ir sulauksime daugiau investicijų bei
naujų darbo vietų. Taip pat sukursime
galimybes keistis naujausiomis žinio-
mis apie inovacijas bei priemones, už-
tikrinančias finansinį stabilumą, kovą

su pinigų plovimu ir terorizmo finan-
savimu, kibernetinį saugumą bei var-
totojų apsaugą”, – teigė V. Šapoka.

Be kita ko, renginio metu viešoji
įstaiga „Versli Lietuva” pasirašė abi-
pusio supratimo memorandumą su
Kinijos banku „Bank of  China” dėl
verslo galimybių plėtros tarp Kinijos ir
Lietuvos. 

„16+1” formatas buvo įsteigtas Ki-
nijos iniciatyva 2012 metais. Jis skirtas
plėtoti Kinijos bendradarbiavimą su Vi-
durio bei Rytų Europos šalimis. Šiuo
formatu vyksta bendradarbiavimas
transporto, investicijų, finansinių pa-
slaugų, žemės ūkio, kultūros, švietimo,
sveikatos apsaugos ir kitose srityse.

BNS

29 iš 33 kelių  – nekokybiški, iššvaistyti milijonai
Atliktas valstybinės reikšmės ke-

lių auditas parodė, kad be defektų – tik
4 iš audituotų kelių, taip pat atskleis-
tas piktnaudžiavimo ir pažeidimų mas-
tas.

Siekiant išsiaiškinti, kodėl nema-
ža dalis naujai nutiestų ar rekonst-
ruotų kelių tarnauja trumpiau nei nu-
matyta projektuose, Lietuvos valsty-
binės reikšmės kelių kokybės auditas
buvo pradėtas 2017 m. 

Pristatyti 33 valstybinės reikšmės
kelių kokybės audito rezultatai. Pagal
šiuos rezultatus, 29 iš 33 kelių – neko-
kybiški. Specialistų vertinimu, šių de-
fektų pasekmė – 5 metais, arba ket-
virtadaliu, trumpesnis nei privalo
būti, kelių tarnavimo laikas.

Kompromisai kelių kokybei buvo
daromi ne tik vykdant rangos darbus,
bet ir projektavimo metu, siekiant su-
mažinti statybos kaštus, teigiama iš-
vadose. „Pasiteisino blogiausios prog-
nozės. Patikrinus 33 kelius, tik keturi
yra geri. Daugiau nei pusė, 18, išvis ne-

galėjo būti priimti dėl pažeidimų juos
darant, bet buvo priimti. Keliai yra lūž-
tantys”, – sakė susiekimo ministras R.
Masiulis.

Iššvaistyta – 16 mln. eurų, parodė
auditas.

Ekspertai teigia, kad dėl pažeidi-
mų keliuose formuojasi provėžos ir
duobės, pastebimas greitesnis dangos
senėjimas, korėjimas ir plyšiai, kelio
dangoje kaupiasi drėgmė, didesnis ar-
domasis šalčio poveikis, mažėja kelio
laikomoji geba. Asfalto dangos pažei-
dimai atsiranda dar nesibaigus ga-
rantiniam laikotarpiui, o bendras ti-
kėtinas kelio tarnavimo laikas su-
trumpėja keleriais metais.

Tikrinti keliai statyti bei rekonst-
ruoti 2008–2017 metais. Bendra jų re-
konstrukcijos ir statybos kaina yra 67
mln. eurų. Paslėptiems defektams ga-
rantija galioja 20 metų.

Tyrimai tęsiami ir plečiami. 

Susisiekimo ministerijos info

teiktus pranešimus ir per penkias die-
nas – į vartotojų prašymus. 

Remiantis Komisija, Europos var-
totojų apsaugos agentūros praėjusiais
metais pažymėjo daugiau negu 2 200 pa-
vojingų produktų, o beveik 4 000 buvo
atšaukti, uždraustas jų pardavimas ar
importas.

Labiausiai paplitusios pavojingos
prekės yra žaislai, kuriuose dažnai
būna mažų dalių, keliančių grėsmę
vaikams. Taip pat kartais esama ne-
leistinų cheminių medžiagų.        ELTA

Kai kurių pardavimų klaidų išvengti labai pa-
prasta.         YouTube�nuotr.�

Dažnai daroma klaida – iškart siū-
lyti išskirtines nuolaidas ar patoges-
nius mokėjimo būdus vos išgirdus,
kad klientui prekė yra nereikalinga.
Pasitaiko, kad paskambinus klientui,
šis atsako, jog yra užsiėmęs, o vadybi-
ninkas jam skambinėja keletą kartų iš
eilės, sulaukdamas vis to paties atsa-
kymo. 

Dar viena dažna klaida daroma
tuomet, kai klientas prašo atsiųsti ko-
mercinį pasiūlymą, o vadybininkas, ne-
išsiaiškinęs kliento poreikių, bando
siųsti jam pasiūlymą.

Kliento abejonių ir 
prieštaravimų įveikimas

Dažnai klientas sako, jog nori pa-
galvoti, o vadybininkas sutinka jam pa-
skambinti po dienos ar savaitės. Taip
klientas yra paleidžiamas. Panaši si-
tuacija vyksta, kai klientas sako, kad
prieš priimant sprendimą jam dar rei-
kia pasitarti su kitais žmonėmis. Tokiu
atveju vadybininkas turėtų, išsiaiš-
kinti, kokius klausimus klientas nori
aptarti, kas stabdo jį patį priimti spren-
dimą.

Konkurentų pasiūlymų įveikimas

Šiame pardavimų etape vadybi-
ninkai daro dvi esmines klaidas. Daž-
nai jie kritikuoja konkurentus, o tai
klientų akyse kelia nepasitikėjimą ir iš-
šaukia norą pačiam pasitikrinti, ar
vadybininkas sako tiesą. Apie konku-
rentus reikėtų kalbėti kiek įmanoma
neutraliau. Antroji klaida – perdėtas
savo kompanijos ar jos produktų gyri-
mas, kuris klientams taip pat nesuke-
lia didelio pasitikėjimo.

„Visasverslas.lt”
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Šokoladiniai saldainiai
su vyšniomis

Reikės:
1 puodelio vyšnių be kauliukų
1 ir 1/2 puodelio kokoso drožlių
2 šaukštų medaus
100 g (3,5 oz) juodojo šokolado
1 šaukšto kokoso aliejaus
smulkintų riešutų (nebūtinai)

Uogas sutrinti iki tyrės, pa-
saldinti medumi. Į tyrę suberti ko-
kosų drožles ir gerai išmaišyti –
gausis tiršta masė. Ją paskirstyti
po silikonines saldainių formeles
(galima naudoti ir formeles iš šo-

koladinių saldainių rinkinių ar
formeles, skirtas užšaldyti ledu-
kams). Dėti į šaldiklį 30 minučių.

Garų vonelėje ištirpinti šoko-
ladą kartu su kokoso aliejumi.

Užšaldytus saldainių įdaro ga-
baliukus merkti po vieną į karštą
šokoladą. Šokoladas tuojau su-
stings. Saldainius dėti ant lentutės,
apdengtos kepimo popieriumi ir
kišti į šaldytuvą.

Pastaba: ką tik ištrauktus iš šo-
kolado saldainius dar galima pa-
barstyti smulkintais riešutais.

Skanaus!

Jūsų Indrė

MANO VIRTUVĖ

Vyšnios ir šokoladas – mėgiamas konditerių derinys.

Nustebinkite svečius savo rankų darbo saldainiais.

Žinios iš Rokiškio
Apie gilios bendrystės ženklą

REDA KISELYTĖ

Kuriantis žmogus kitaip žvelgia į pasaulį,
jam reikia kitokios aplinkos, jo ir nu-
veikti darbai kitokie... Lietuvos kaimo ra-
šytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus
nariai dažnai susiburia į kūrėjų buvei-
nę – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos „Romuvos” padalinio skai-
tyklos Lituanistikos centrą. Literatams
drauge būti gera, jie vieni kitus su-
pranta iš žvilgsnio, o tai ir yra gilios ben-
drystės ženklas. Čia gimsta unikalios
idėjos, kuriamos naujos tradicijos. Jau
antrą vasarą LKRS Rokiškio skyriaus
nariai kviečia į svečius rajono savival-
dybės merą Antaną Vagonį. Kūrėjams
rajono vadovas pasakoja įspūdžius
apie viešnages svečiose šalyse. Pernai
A. Vagonis dalijosi  įspūdžiais ir rodė
vaizdinę medžiagą apie Kiniją. Šiais
metais pasakojo apie išvyką į Švediją ir
Baltarusiją, kalbėjo apie Rokiškio ir šių
šalių bendrus projektus, valstybių, ku-
riose lankėsi papročius ir tradicijas.

Įkūrėjų popietę prasmingai įsipynė
Rokiškio miesto ansamblio „Gel-
mės” atlikėjo Eugenijaus Deksnio

atliekamos dainos, pritariant gitaros
akordams, kurie praskaidrino čia su-
sirinkusių nuotaiką. Per popietę šio
straipsnio autorė susirinkusiems pa-
sakojo apie bendradarbiavimą su už-
sienio lietuvių leidiniais. Malonu, kad
šilti ir nuoširdūs bendravimo ryšiai už-
simezgė su „Amerikos lietuviu”, „Či-
kagos aidu” ir „Draugu”.  Šio straips-
nio autorę visuomet džiugina papras-
tumu dvelkiantys „Draugo” redaktorės
Ramunės Lapas laiškai. Smagu, kad ži-
nios apie rokiškėnų literatūrinę veik-
lą pasiekia svetur gyvenančius lietu-
vius, o dar maloniau, kad gyva lietu-
vybės gija. Buvo pasidžiaugta ir dar
vienu kultūros reiškiniu, kuris gim-
nazijai yra labai svarbus. Gražų ir
prasmingą pėdsaką  į Rokiškio krašto
žemę įmynė kunigas, poetas Justas
Jasėnas. Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos „Romuvos” padalinio
bibliotekai jis dovanojo didelę, unika-
lią leidinių su autografais ir vertingų
mokslinės ir grožinės literatūros lei-
dinių kolekciją. 

Renginiui naujų spalvų įnešė dar
vienas netradicinis akcentas. Rajono
savivaldybės meras A. Vagonis pra-
ėjusių gimtadienių progomis pasvei-

kino veiklias LKRS Rokiškio skyriaus
nares Ireną Varnienę ir Gražiną Pit-
rėnienę. Glaudūs bendradarbiavimo
saitai sieja literatus su Rokiškio rajo-
no, Suvainiškio, Čedasų ir Žiobiškio
laikraštuku „Liepsnelė”. LKRS Ro-
kiškio skyriaus nariai jame skelbia
savo kūrybą, o šių parapijų klebonas
Virginijus Šimukėnas popietės daly-
viams perdavė prisiminimui religi-
nių paveikslėlių... Tai tik keli šviesūs
ir dvasingi akcentai iš literatūrinio gy-
venimo. Tai lyg vasaros uogų vėrinys
ant tvirtos, saulės įkaitintos smilgos...
O tų spindinčių uogų ne viena. Tas vė-
rinys su kiekviena diena įgauna vis
gražesnius atspalvius. 

Negalima nepasidžiaugti ir dar
vienu atspalviu ant nuoseklių darbų
vėrinio. Mus džiugina miela žinia,
kad Jonavoje vykusioje respublikinė-
je LKRS šventėje, literatei Vidai Pa-
paurėlienei suteiktas Lietuvos kaimo
kultūros šviesuolės vardas, kad Ro-
kiškio skyriaus narės Gražina Pitrė-
nienė šventės dalyvius pradžiugino
aukštaitiška tarme skaitytais eilėraš-
čiais, o Danutės Mažeikienės tekstai iš
vienos raidės, susirinkusiems dova-
nojo glėbį neblėstančių šypsenų. Sma-
gu kitiems dovanoti šypsenas, o dar di-
desnė laimė prasmingais darbais gar-
sinti savo kraštą, kad aktyvia litera-
tūrine veikla Vida Papaurėlienė gar-
sina Rokiškį už jo ribų ir, kad šiais me-
tais jai suteiktas minėtasis titulas,
džiaugsmo neslėpė ir rajono meras A.
Vagonis. Jis per rajono tarybos posė-
dį šviesuolei įteikęs padėkos raštą.
Aktyvią plunksnos sesę su šiuo gar-
bingu vardu sveikino kūrėjai: Jolanta
Augulienė, Reda Kiselytė ir Valius
Kazlauskas.

Kasdienines veiklas nuspalvina ir
kitos malonios staigmenos. Gimnazi-
jos leidinių su autografais kolekciją pa-
pildžiusi dar tik leidyklos dažais kve-
pianti kunigo, disidento Roberto Gri-
go poezijos knyga „Dangus ir dyku-
ma”. Informacijos vartotoją šildo pra-
smingas įrašas ir ypatingai daili ra-
šysena. Tai dar vienas šiltas akcentas
ant prasmingos literatūrinės veiklos
vėrinio...

Nenustygstu nepasidžiaugusi taip
pat  vienu netradiciniu reiškiniu, ku-
ris paliko neišdildomą įspūdį. Į gim-
nazijos skaityklą užsuko rusų kalbos
mokytoja Valerija Misiūnienė. Ji pa-
klausė, ar artėjantį šeštadienį nega-
lėčiau skaitykloje jos buvusiems 26 lai-
dos auklėtiniams papasakoti apie vyk-

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė Reda Kiselytė susirinkusiems pristato naujausią
„Draugo” numerį.                                                                                       Rūtos�Vilutienės�nuotraukos

domas veiklas, unikaliąją leidinių su
autografais kolekciją? Degiau entu-
ziazmu, o tik ką nuaidėjęs skambutis
suspaudė širdį. Darbas gimnazijoje
paženklina širdį ypatingu jauduliu, o
skambučiai taip pat palieka pėdsa-
kus... Atviras ir nuoširdus buvo pa-
šnekesys su buvusiais gimnazistais.
Papasakoti tikrai turėjau labai daug
ką, o laikas tirpo... Džiaugiausi, kad be-
baigiantys ketvirtą dešimtį
žmonės neraginami paliko
įrašą „Svečių knygoje”: „
...visada smagu sugrįžti. Iki
2028-ųjų, 12 b klasė (’98)”. Ir
dar ne viskas... Kadangi aš
pati jiems daug pasakojau
apie leidinius su autogra-
fais, buvę romuviečiai pa-
dovanojo spalvingą pačių
tapytą paveikslą. Medis pa-
dabintas šiltais delniukais ir
gimnazistų autografais. Bu-
vusi auklėtoja pasakojo, kad
į susitikimą kažkas atskrido
iš Briuselio, kažkas iš Ame-
rikos... Gera žinoti, kad net
svečiose šalyse gyvenan-
tiems, nesvetimi prisimini-
mai apie  gimnaziją, o tas jausmas pa-
pildo ir mūsų prasmingų susitikimų,
kilnių veiklų vėrinį. Išeidami 26 laidos
absolventai literatūros parodoje pa-
matė knygą „Žiobiškio vėjas”. Kažkas
tarstelėjo – čia apie Tavo Žiobiškį...
Kaip teigė mokytoja V. Misiūnienė, Žio-
biškyje gyvena jos buvusio auklėtinio
Mindaugo Černiaus tėvai. 

Minėtasis leidinys labai brangus
gimnazijai. Jo iniciatorius ir sudary-
tojas žurnalistas, rašytojas Jonas Lau-
rinavičius ne tik išleido knygą apie ra-
jono pedagogą, poetą Daną Kairį, bet

jis ir išmargintas prisiminimų autorių
autografais, nuo kurių dvelkia nepa-
prasta meilė... Mes iš visos širdies dė-
kojame rašytojui už prasmingas ir
nau jas iniciatyvas.

Per Knygnešio dieną gimnazistei
Ignei Tunaitytei (dailės mokytoja Inga
Vagonė) buvo įteikta dailininkės, di-
zainerės Rasos Arbas-Chamberlain
(Los Angeles) premija. Baigiantis moks-
lo matams, kūrybingoji Ignė savo dai-
lės kūrinį padovanojo premijos steigė-
jai gerb. Rasai. Nepaprastas jausmas
užvaldo gaunant nuoširdžius laiškus su
linkėjimais gimnazistei ir jos mokyto-
jai nuo gerbiamos Rasos. Tai dar vienas
spalvingas karoliukas, puošiantis pra-
smingų veiklų vėrinį. Apie kiekvieną

žmogų, jo gražius darbus galima rašy-
ti prasmingą istoriją, kurioje daug
nuoširdumo, meilės ir šilumos. Smagu,
kad tų veiklų vėrinys pasipuošia vis
naujomis spalvomis ir atspalviais, kad
pačius gražiausius gyvenimo paveiks-
lus tapo vis kiti ir jauni žmonės, kad jų
kilnūs darbai paženklinti autografais,
kurie tampa prasminga mūsų krašto
kultūros istorija.

Reda Kiselytė – Lietuvos kaimo ra-
šytojų sąjungos Rokiškio skyriaus pir-
mininkė.

Gimnazijos skaitykloje (iš k.): literatė Reda Kiselytė, Ro-
kiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis ir li-
teratė Jolanta Augulienė.
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mirė 2018 m. birželio 30 d. savo namu-
ose Los Angeles, sulaukęs 91 metų.  

Liūdi artimieji: žmona Dalia, sūnūs
Vincas ir Tomas su šeimo mis. 

Šv. Mišios už mirusiojo sielą bus auko-
jamos 2018 m. liepos 30 d., pirmadienį, 11 val. r. Šv. Kazimiero
bažnyčioje Los An   geles. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pa žįs-
tamus dalyvauti atsisveikinant su velioniu. 

Liūdinti šeima   
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www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

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

Atkelta iš 3 psl.

Net jei kitąmet jų balsuotų dvigu-
bai daugiau, o, pasak D. Henke, tai būtų
tikrai puikus rezultatas, tai vis tiek už-
sienio lietuvių balsas sudarytų tik
mažą dalį iš tų 1,3 milijono balsų, ku-
rių reikia, kad referendumas būtų sėk-
mingas. Tad viskas spręsis Lietuvoje,
ir čia turi būti padaryta viskas, kad re-
ferendumas įvyktų sėkmingai.

„Jau yra tvirtai Darbo grupės nu-
spręsta, ir tikimės, kad Seimas ru-
dens sesijoje pritars šiam sprendimui,
jog referendumas vyks dviem turais
kartu su prezidento rinkimais ir pra-
sidės kitų metų gegužės 12 dieną. Ži-
nau, kad užsienio lietuviams būna
sunkumų su registracija, nes norint
balsuoti reikia registruotis. Taip pat
jau aišku, kad iki rinkimų mums ne-
pavyks įteisinti balsavimo internetu.
Ta vadinamoji dviguba pilietybė tikrai
nėra kažkas naujo, nes jau šiuo metu
apie 25 tūkstančiai lietuvių pasaulyje
turi daugiašalę pilietybę”, – sakė PLB
vadovė.   

Vėliau pokalbyje su „Draugo” ko-
respondentu D. Henke pabrėžė, kad
PLB siekia ne dvigubos pilietybės, o pi-
lietybės išlaikymo, nes svarbu yra iš-
saugoti tai, ką žmonės gauna jau gim-
dami. „Tai, kad nutarta nuleisti refe-
rendumo kartelę, yra ir didelis Pa-
saulio lietuvių bendruomenės nuo-
pelnas, nes jau 2015 metais penkiolik-
tajame Seime buvo pasirašyta rezo-
liucija, jog mes pritariame referendu-
mui su trimis sąlygomis – jei bus su-
švelnintas referendumo reikalavimas,
jei bus įvestas elektroninis balsavi-
mas ir jei partijos susitars šiais klau-
simais – jos referendumo klausimą
įsirašė į savo programas prieš 2016
metų Seimo rinkimus”, – sakė ji.

Pirmininkė džiaugėsi, kad šiemet
Lietuva labai gražiai mini Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-metį, kad labai
sėkmingai praėjo pirmą kartą liepos 1-
ąją surengta pasaulio lietuvių organi-
zacijų diena „Šimtas Lietuvos veidų –
sujunkime Lietuvą”, kai prisistatyti ga-
lėjo įvairios užsienio lietuvių ben-
druomenės. Be to, pati D. Henke su
Hamburgo lietuvių šokių grupe „Gin-
taras” dalyvavo Dainų šventėje Vil-
niuje ir iš ten kartu su kitais išsivežė
nuostabius įspūdžius.

Lietuva – globali šalis

Audringų jaunimo plojimų atsi-
stojus sulaukė į renginį atvykęs prof. V.
Landsbergis. Kaip visada įdomiai ir
vaizdingai jis pasidalijo šių dienų ak-
tualijomis, kalbėjo apie tai, kas rūpi jam
ir kas turėtų rūpėti Lietuvai.

Priminęs, jog gyvename šalia vul-
kano, profesorius kvietė pripažinti tik-
rovę, jog Lietuva šiandien yra globali ša-
lis, nors kai kam tas ir nepatinka. „Man
atrodo, kad jums čia susirin kusiems
Lietuva rūpi. Lietuvis ir yra tas, kuriam
Lietuva svarbesnė už kitus dalykus.
Lietuvai labai svarbus ryšys, tai gyvy-
binis ryšys su pasaulio lietuvių jauni-
mu. Tai mūsų dalis, jūs esate mūsų pa-
čių jaunimas. Tai, kad jūs esate čia at-
važiavę, įrodo, kad jūs jaučiatės Lietu-
vos dalimi”, – kalbėjo V. Landsbergis.

V. Landsbergio nuomone, svarbu
yra ir tai, koks yra tas jaunimas, į kurį
dedama tiek daug vilčių. „Mes seniai,
kai steigėme, kūrėme ir gynėme tą
naują Lietuvą, galvojome, kad ką ga-
lime, tą padarysime, o paskui jau ateis
nauji žmonės. Jie darys viską geriau ir
teisingiau. Nesugadintas jaunimas,
kuris pagerins, pataisys, kas yra iš-
kreipta, sužalota. Lietuva yra labai
žaizdota po 50 metų gyvenimo nelais-
vėje. Gal ką nors įtikino, kad baudžia-
va irgi neblogai, galima gyventi ir
joje. Vienas dalykas yra laisvas ir kū-
rybingas  žmogus,  kitas  – prisitaikė-
lis  kombinatorius,  kuris  nelabai ką
sukuria tautai ir valstybei”, – sakė
jis. 

Profesorius prisiminė tą laiką, kai
Lietuva paskelbė Nepriklausomybę ir
ši naujiena apie metus buvo visų laik-
raščių pirmuosiuose puslapiuose. „Visi
žiūrėjo kaip į intrigą: ‘Kas čia bus?
Kada sovietai dabar juos traiškys?’.
Kiti žmonės jaudinosi, bijojo, kas čia
gali atsitikti. Dar kiti galvojo, kad tik
neišplistų ir nepakenktų bendram rei-
kalui, čia tie kažkokie lietuviai prasi-
manė nepriklausomybės ir laisvės. O
mums yra viskas, Lietuva bus ar ne-
bus. Tegul būna. Ir aš noriu, kad būtų”,
– teigė V. Landsbergis ir priminė, kad
kiekvienas lietuvis turi jausti savo
tautos adresą ir neužtenka kažkur
kampe pasidėti gintariuką, kuris pri-
mena Lietuvą – reikia dalyvauti šalies
gyvenime ir eiti balsuoti.

Susibūrė lietuvių jaunimas
iš viso pasaulio  

http://draugokalendorius.org

A † A
VALENTINAS BAZILIAUSKAS
mirė 2018 m. birželio 11 d. Plymouth, NH, sulaukęs 78 metų.  
Gimė 1940 m. sausio 27 d. Kybartuose, Lietuvoje.  
Nuliūdę liko: seserys Silvija Aleksiūnieneė ir Renata Bazi -

liaus kaitė, kiti giminės ir artimieji Amerikoje, Australijoje ir
Lie tuvoje.  

A. a. Valentinas buvo brolis a. a. Alfonso (Lietuvoje), a. a. Al -
gir do ir dėdė a. a. sūnėno Algirdo (Lietuvoje).  

Į Ameriką šeima atvyko 1949 metais ir apsigyveno Worcester,
MA.  Nuo 1958 iki 1962 metų Valentinas gyveno Detroit, MI, kur
1962 m. Wayne State University įgijo bakalauro laipsnį, o 1963 m.
Assumption College, Worcester, MA  – magistro laipsnį.  Nuo
1963  iki 1990 metų buvo ispanų kalbos mokytojas.  

Išėjęs į pensiją apsigyveno Rumney, NH. Labai mėgo New
Hamp shire gamtą, ypač kalnus, praleisdavo ten va saras ir lais-
vadienius. Domėjosi sportu, mėgo žiemos sportą ir žvejybą.

Velionio palaikai buvo sudeginti ir bus palaidoti Notre Dame
ka  pinėse, Worcester, MA, prie a. a. tėvų ir a. a. brolio Algirdo.

Nuliūdę artimieji

A † A
VYTAUTAS ZIGMAS

BUROKAS

Mirus brangiam tėveliui

A † A
ROMUI FABIJONUI

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai
RITAI, dukrai – mielai draugei JUDITAI su šeima, sū -
nums POVILUI ir ANDRIUI, dukrai SYLVIAI su šei -
ma, sūnui BRONIUI su šeima bei visiems arti mie -
siems. 

Liūdime kartu su jumis.

Ilgamečiai draugai: 
Marija (Andrijonaitė) ir Dennis Riley

Michael Chiaramonte
Teresė (Drūtytė) ir Linas Šoliūnai

Rita (Likanderytė) ir Antanas Rašymai
Vilija Vakarytė
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Kartu paminėkime istorinio skrydžio sukaktį

Š.m. liepos 15 d. sukanka�85�metai,�kai�iš�New�Yorko�Floyd�Bennet�oro�uos-
to�pakilo�Stepono�Dariaus�ir�Stasio�Girėno�pilotuojamas�,,Lituanica”�lėktu-
vas.�Nors�jų�skrydis�baigėsi�tragiškai,�lakūnai�pasiekė�tuo�metu�antrą�skri-

dimo�be�nusileidimo�rezultatą�pasaulyje�(6411�kilometrų�iki�katastrofos�vietos).
S.�Darius�ir�S.�Girėnas�žuvo�Vokietijos�miškuose,�Soldino�(dabartinėje�Lenkijoje)
apylinkėse,�taip�ir�nepasiekę�Kauno,�kur�jų�entuziastingai�laukė�minios�tautiečių.

Amerikos�lietuvių�inžinierių�ir�architektų�sąjunga�(ALIAS)�kartu�su�Amerikos
lietivių�taryba�(ALT’as),��JAV�Lietuvių�Bendruomenės��Marquette�Parko�apylin-
kės�valdyba�ir�Lietuvos�šaulių�sąjunga�išeivijoje�(LŠSI)�kviečia�visus�liepos�15�d.,
sekmadienį,�drauge�paminėti�transatlantinio�skrydžio�sukaktį.�

Šventė�prasidės�10�val.�r.�iškilmėmis�prie�S.�Dariaus�ir�S.�Girėno�paminklo�Mar-
quette�Parke�(ties�California�Ave.�ir�Marquette�Rd.�sankryža).�Po�11�val.�r.�iškilmingų
šv.�Mišių�Šv.�Mergelės�Marijos�Gimimo�bažnyčioje�bus�minėjimas�su�vaišėmis�pa-
rapijos�salėje.��Laukiame�visų!

Organizatoriai

www.draugas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

� LR generalinis konsulatas New Yorke kvie-
čia į susitikimą su Lietuvos aplinkos minist-
ru Kęstučiu Navicku. Susitikimas vyks liepos
17 d., antradienį, 6:30 val. v. LR generalinio
konsulato patalpose, 420 Fifth Ave., 3rd Floor,
New Yor, NY 10018. Registracija: ny.rengi-
niai@rym.lt

� Paskutinis Putnamo piknikas – liepos 22
d., sekmadienį, nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodyboje,
600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260.

Švęskime Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo ir šios seselių vienuolijos įkūrimo šimt-
mečius. 

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Westchester, IL skubiai parduodami baldai gerame stovyje: 2�sofos-lovos,
didelė�komoda�su�stalčiais,�valgomojo�stalas�su�4�kėdėmis,�virtuvės�stalas�su
4�kėdėmis,�2�kokteiliniai�staliukai�ir�kt.��Kreiptis tel. 708-562-1448.

Vasaros metu Was-
hingtono Nekal-
tojo Prasidėjimo

šventovės bazilikoje
vyksta vargonų muzi-
kos rečitaliai. Liepos 15
d. vargonų muzikos re-
čitalį čia atliks Virgili-
jus Barkauskas. Jis gros
Bacho, Sanders, Coche-
reau, Naujalio, Čiurlio-
nio, Gjeilo, Vierne ir
Guillou kūrinius.

Šį rečitalį Barkauskas skiria Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti. Šiais sukaktuviniais metais
muzikas atlieka septynis tokius kon-
certus.  

Įėjimas nemokamas, bet galima
palikti auką. Visi laukiami. Daugiau in-
formacijos: goo.gl/3d4Nb9. 

Virgilijus�Barkauskas�gimė�Lietuvoje.�Var-
gonų�ir�fortepijono�muziką�jis�studijavo�Lie-
tuvos�muzikos�akademijoje�Vilniuje�bei�Juo-
zo�Gruodžio�konservatorijoje�Kaune.��

Gavęs� JAV� Vyskupų� konferencijos� sti-
pendiją�studijas�tęsė�St.�Joseph’s�kolegijoje

Rensselaer� mieste,� India-
noje,�įgydamas�magistrą�iš
muzikos�ir�liturgijos�(su�var-
gonų�specializacija).�Čia�jo
mokytoju�buvo�žymus�var-
gonininkas� ir� kompozito-
rius�dr.�Phillip�Gehring.�

Šiuo�metu�Barkauskas
vargonauja�ir�užima�muzi-
kos�vadovo�pareigas�Veng-
rijos�Romos�katalikų�Šv.�Elž-
bietos� bažnyčioje� Melvil-
le,�New�Yorko�valstijoje.��

Virgilijus� Barkauskas
yra�surengęs�solinius�koncertus�New�Yorko
Lincoln�centro�Alice�Tully�salėje,�Washingto-
no� Nacionalinėje� katedroje,� Washingtono
Nekaltojo�Prasidėjimo�šventovės�bazilikoje,
Marijos�Karalienės�katedroje�Baltimorėje,�Šv.
Marijos�katedroje�San�Francisce,��Bostono�First
&�Second�Church�bažnyčioje,�kur�vyko�Baltų
koncertų�serija,�St.�Joseph’s�kolegijoje�Rens-
selaer�mieste,�Indianoje,�Valparaiso�univer-
sitete,�Indianoje,�Vilniaus�Filharmonijoje�ir�Ry-
gos� katedroje.� 2010,� 2015� ir� 2016� metais
Barkauskas� dalyvavo� tarptautiniuose� festi-
valiuose�Lietuvoje,�kurie�vyko�Vilniaus�Arki-
katedroje� ir� Kauno� Šv.� Mykolo� Arkangelo
bažnyčioje.��

Organizatorių info

SVEIKINAME!
Liepos 11 dieną Vilniuje baigėsi

tris dienas trukęs Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) XVI seimas. 

Antrai kadencijai PLB pirminin-
ke perrinkta Dalia Henke (Vokieti-
ja). 

Apie tai – šeštadienio numeryje
V.�Zaikausko�nuotr.   

Mišios už kun. K. Trimaką
Paminint a. a. kun. Kęstučio Trimako penkerių metų mirties sukaktį, tris sek-
madienius, liepos 15, 22 ir 29 dienomis, jo atminimui bus aukojamos šv. Mi-
šios Šv. Antano bažnyčioje Cicero. Pradžia – 8:45 val. r. Kunigo atminimui šv.
Mišios bus  aukojamos ir Lietuvoje – Švč. Trejybės bažnyčioje Musninkuose ir
Kaišiadorių katedroje. Kaišiadoryse šv. Mišios bus aukojamos ir už a. a. kuni-
gus Viktorą Rimšelį bei Ričardą Repšį.

http://draugokalendorius.org

Vargonininko  Virgilijaus Barkausko rečitalis
Sekmadienį, liepos 15 d., 6 val. v.

Nekaltojo Prasidėjimo šventovės bazilikoje Washingtone
400 Michigan Ave. NE, Washington, D.C.


