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Marijampolė pasipuošė naujais 
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Išmintingiausias tas, kurį labiausiai erzina veltui praleistas laikas – Dante Alighieri 

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 1 diena

Daiva Ulbinaitė mano, kad šią knygą buvo būtina parašyti.
Roberto Dačkaus nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Liepos 6-ąją, kai lietuviai
visame pasaulyje giedojo
Lietuvos himną, ypatin-
gos iškilmės vyko Klaipė-
doje. Čia kruizinių laivų
terminale buvo kartu pa-
minėtas ir jachtos „Am-
bersail” žygio aplink pa-
saulį 10-metis. Būtent šio
žygio metu ir atsirado idė-
ja kasmet per Valstybės
dieną  lietuviams įvairiose
pasaulio šalyse giedoti
Lietuvos himną ir taip pa-
rodyti savo meilę tėvynei.

Valstybės dieną – jaudinantis
minėjimas Klaipėdoje

Pagerbtas naujos tautos 
tradicijos idėjos autorius

Šios tradicijos iniciatoriumi lai-
komas verslininkas ir buriuotojas
Raimundas Daubaras. Jis puikiai
prisimena, kad viskas prasidėjo nuo
Lietuvos vardo tūkstantmečio mi-
nė jimo. 2008 m. spalio 5 d. jachta
„Ambersail” išplaukė iš Klaipėdos,
gabendama Prezidento Valdo Adam-
kaus laiškus, kviečiančius pasaulio
Lietuvių Bendruomenes švęsti šią su-
kaktį. Kai jachta atplaukė į Austra-
liją,  ten susirinkę lietuviai ją pasi-
tiko „Tautiška giesme”. Tada ir kilo
idėja himną giedoti kasmet visur, kur
yra lietuvių. – 4 psl.

Istorinė jachta „Ambersail” tapo scenos dalimi.
A.  Vaškevičiaus nuotr.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Daiva Ulbinaitė – žurnalistė, 2009–
2019 m. LR Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės vyriausioji patarėja viešųjų

ryšių ir komunikacijos klausimais, Prezi-
dentės Spaudos tarnybos vadovė, iš la-
bai arti stebėjusi Prezidentės veiklą ir po-
litikos užkulisius, valstybei svarbių įvykių
ir sprendimų liudininkė. Knygoje „Nusto-
kim krūpčiot” ji atskleidžia vieno valsty-
bės dešimtmečio, jau dabar vadinamo
epochiniu, uždangą.

Autorė kalba apie tai, kas šiuo istori-
niu tarpsniu vyko mūsų valstybėje ir ko-
kia Prezidentė buvo politikoje, kokios
baimės kankino teisėsaugą ir ko neap-
skaičiavo energetikos oligarchai, kas yra
,,grybauskaitiška” politinė kultūra ir kaip
ribotas konstitucines Prezidento galias
praplečia asmenybės jėga. – 5 psl.

„Ji jautėsi esanti tarsi
apšaudymo lauke”
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AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Tęsinys. Pradžia – liepos 2 d. laidoje

„Jūratė” – pats išbandomas

O su agentu (ar dar bandomuoju agentu), sla-
pyvardžiu „Jūratė”, atsitiko įdomi istorija. Kaip ma-
ty ti iš konteksto, tai jaunas vyriškis, į Ameriką at-
siųstas iš Lietuvos. Nors ši medžiaga neliečia „Drau-
go”, bet gali būti įdomi „Draugo” skaitytojams kaip
koks detektyvas.

Šių eilučių autorė nesugebės išaiškinti šio de-
tektyvo, tik pateiks medžiagą. Reiktų kreiptis
pagalbos į specialistus Ypatingajame archyve

ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centre, kurie turi daugiau informacijos ir
moka skaityti KGB raštus. Pateiktos ištraukos iš
„Jūratės” ataskaitos „labai įdomios”, prašalaičiui
iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad net sensacingos, bet
paskutinė pastraipa, kurią prideda dokumentą su-
daręs ir agento informaciją „suvirškinęs” KGB
pareigūnas, viską apverčia aukštyn kojom ...agen-
tas ir toliau bus tikrinamas. Galima suprasti, kad
jis buvo išsiųstas į Ameriką patikrinimui – ar
moka dirbti ir ar viską sąžiningai pateikia ką iš-
girdo. Taigi dabar ir galvok, žmogau, kas ką tikri-
no ir aplink pirštą vyniojo – KGB-istai tikrino sa-
viškį ar Amerikos lietuviai – saugumietį. 

Ant „Jūratės” ataskaitos išrašo kampuko ran-
ka užrašyta rezoliucija: „panaudoti darbe”. Matyt,
šios rezoliucijos autoriui pasirodė, kad informaci-
ja svarbi. Dokumente rašoma, kad pagal agento „Jū-
ratė” medžiagą 1987 m. sausio mėn. gauta infor-
macija apie klerikalinį leidinį „Darbininkas” –
visi darbuotojai nusiteikę priešiškai sovietams,
nors pokalbyje apie kokius nors slaptus dalykus ne-
klausinėjo, tendencinga informacija arba apie
konkrečius asmenis nesidomėjo. Leidžia klerikali-
nę, antisovietinę literatūrą, spausdinimo technika
sena ir primityvi. 

Atskirai paminėta, kad čia yra visų emigrantų
pasaulyje kartoteka, kurioje atsispindi „pilni duo-
menys nustatyti asmenybę”. 1987 m. liepos mėn. šio-
je vietoje ranka užrašytas „draugės Firsovos” pra-
šymas su šia informacija supažindinti kažkokį
kitą „draugą”, kurio pavardė neįskaitoma; saugu-
mui kartoteka, jeigu ji iš tikrųjų tokia buvo, turė-
jo būti lobis – galima tik pagalvoti – viso pasaulio
lietuvių sąrašai su gyvenamosios vietos adresu, bet
vėlgi atšaldo pareigūno galutinis sakinys – mums
viskas buvo žinoma, agentas išbandomas; taigi ir
„kartoteka” tikriausiai – antis.

„Jūratė” pristato kai kuriuos „reakcinės išei-
vijos” atstovus. Vienas iš jų – Liūtas Grinius – moks-
linės laboratorijos, kuri užsiima raketų, skirtų ka-
riniam jūrų laivynui, trajektorijų skaičiavimu, ve-
dėjas, VLIK’o vicepirmininkas, „trečiojo buržua-
zinės Lietuvos prezidento sūnus”, g. 1926 m. Pa-
teiktas tikslus jo gyvenamosios vietos adresas. In-
formacinėje medžiagoje rašoma: „Bendraujant šal-
tiniui susidarė įspūdis, kad Grinius jį tyrė. Klaus-
damas atidžiai sekė pašnekovo reakciją. Vežiojo į Va-
šingtoną, parodė įdomesnes vietas, Pentagoną, siū-
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lė apžiūrėti vieną iš karinių bazių, kur, jo žodžiais,
laisvas įėjimas. Domėjosi pašnekovo žmona, vaikais,
išsilavinimu, hobi, darboviete. Ypač domėjosi vai-
kais, jų fizine sveikata, pažiūromis. 

Apie save papasakojo, kad jie su bendraminčiais
turi tikslą atskirti Lietuvą nuo SSRS. Skundėsi, kad
senoji emigrantų karta retėja, o jaunimas abejingas
politiniams klausimams ir VLIK’o idėjoms, todėl rei-
kia naujų emigrantų lietuvių. O tokio papildymo ar-
timiausiais metais  nenusimato. 

Grinius yra vedantysis inžinierius raketų tra-
jektorijos nustatymo srityje, plataus akiračio. Ge-
rai materialiai apsirūpinęs. Respublikoje giminių
neturi. Šeimoje 4 vaikai (smulkiau apie šeimą dau-
giau nežinoma). 

Atsisveikindamas Grinius pareiškė: ‘Apie su-
sitikimą niekam nepasakoti, nei artimiesiems, nei
artimiausiems draugams. Kai grįši (greičiausiai ‘šal-
tinis’ jaunas žmogus, nes Grinius sako – ‘grįši’, ne
‘grįšite’ – Red.) į Lietuvą, iš tavęs, kaip ir iš kiek-
vieno SSRS piliečio KGB organai paprašys infor-
macijos, kokiose vietose buvai, su kuo bendravai,
su kuo kalbėjaisi ir t.t. Jiems taip pat jokiais būdais
neprasitark, kad su manim susitikai. Apie gyveni-
mą laisvoje šalyje rašyk ir kalbėk be didelio pagy-
rimo ir susižavėjimo, su protingos kritikos ele-
mentais. Nė minutės neužmiršk, kad grįžęs tuojau
pat pateksi į  KGB akiratį, kad tavo personai KGB
teiks ypatingą dėmesį, su tavimi kalbėsis ir klau-
sinės apie JAV KGB organų pasiųsti parsidavėliai-
informatoriai, kurie dėsis tavo draugais. Jeigu ne-
žinai, tai žinok, kad pas jus taip pat į juostą įraši-
nėjami telefoniniai pokalbiai, kurie paskui per-
klausomi ir reikiama informacija atrenkama ir sis-
teminama. Todėl tavo elgesys ir tavo šeimos narių
elgesys turi būti, nors keletą mėnesių po tavo grį-
žimo, nepriekaištingas ir darbe, ir po darbo, be jo-
kių kvailysčių. Kai viskas nurims, nutils, dėk visas
įmanomas pastangas atvykti į Ameriką dar kartą.
Kadangi tu jau kartą buvai ir niekaip nesusikomp -
romitavai, antrą kartą tave turėtų išleisti leng-
viau, be didesnių trukdymų ir kliūčių. Būtų gerai,
jeigu tau pavyktų atvykti su vienu iš sūnų. Geriau,
žinoma, kad su tuo, kuris, tavo nuomone, yra pro-
tingesnis ir apsukresnis. Visų trijų jūsų tikriausiai
nepraleis, kad neliktumėte JAV. 

Patarė susitikti su VLIK’o pirmininku Kaziu
Bobeliu, bet taip susiklostė, kad tuo metu jis buvo

Europoje. O apie Bobelį sakė, kad palaiko ryšius su
CŽV. Pats apie save sakė, kad su CŽV reikalų netu-
ri, bet turi kontaktų su keletu senatorių, į kuriuos
reikalui esant gali kreiptis. 

Bobelis (pateiktas adresas – Red.) paskambino
pats ir apgailestavo, kad negalės susitikti ir pakal-
bėti rūpimais reikalais. Pokalbis buvo daugiau bui-
tinis. Pokalbio pabaigoje Bobelis rekomendavo būti
sovietų valdžiai lojaliu, nieko nedaryti, kas nepatiktų
jai ir KGB. Neprarasti pasitikėjimo ir dėti maksi-
mumą pastangų dar kartą atvykti į JAV. Ir toliau
sakė, kad per artimiausius dvejus metus įvyks es-
minės permainos. Ką jis turėjo galvoje, nepaaiškino”.

Pristatytas ir Bobelio brolis Jurgis, gamyklos, ga-
minančios radioelektroninės technikos ir raketų de-
tales eskalatoriams ir kt., savininkas. 1985 m. ga-
mykla turėjo 900 tūkst. dol. pelno.

Valdas Adamkus-Adamkavičius, Didžiųjų ežerų
regiono aplinkos apsaugos direktorius, priėmęs ka-
binete Čikagos dangoraižyje, kur jo įstaiga užima ke-
lis aukštus ir dirba 1200 darbuotojų. Ant sienos ,,Jū-
ratė” pamačiusi Černobylio nuotrauką, darytą iš
Amerikos palydovo, o taip pat Baltijos jūros prie Klai-
pėdos vietos, kur avariją patyrė anglų tanklaivis, nuo-
trauką. Agentas nusistebėjo nuotraukų tikslumu.
Adamkus prisipažino, kad jis per 2–4 val. gali gauti
kokią tik reikia nuotrauką, užtenka tik telefono
skambučio. Adamkus neva sakęs, kad Amerikos tar-
nybos apie Černobylio avariją sužinojusios 4 val. po
įvykio, bet tylėjusios, kad rusai nesužinotų ir kad
sprogimas kuo daugiau žalos padarytų. „Jūratė”
aukštai vertina pačią asmenybę – pareigūnas plataus
akiračio, taktiškas, gabus vadovas – 1985 m. gruodžio
12 d. prezidentas Reagan Baltuosiuose rūmuose iš-
kilmingai įteikė jam aukščiausią taikos meto JAV nu-
sipelniusio vadovo apdovanojimą. Palaiko ryšius su
emigrantų organizacijomis. VLIK’o atžvilgiu skep-
tiškas. Respublikoje giminių neturi. 

Informacijos pabaigoje pridėtas jau paminėtas
papulkininkio K. Petriko paaiškinimas, kad „Jūra-
tės” informacija iš esmės jiems buvo žinoma, kadangi
I skyrius ir 5 tarnyba dirba su „reakcine” lietuvių
išeivija ir kad pagal tarnybų interesus jie atlieka to-
lesnius veiksmus bei agento tikrinimą. Tas paaiš-
kinimas apie „agento tikrinimą” viską verčia aukš-
tyn kojom – tai ar žinojo šie garsūs Amerikos lietu-
viai su kuo kalba?

KGB medžiaga lieka istorijos šaltiniu

Kaip matome, KGB dokumentuose galima grei-
tai pasiklysti, ir tuo šiandien kartais bandoma pa-
sinaudoti. Štai praėjusiais metais „Respublikos”
laikraštis bandė sukurti sensaciją, paskelbdamas
neva prisipažinusiųjų bendradarbiavus su KGB,
kurių pavardės yra įslaptintos, sąrašus. Bet liko dar
daugiau neaiškumo, nes tarp neva prisipažinusių
buvo žmonių, kurie KGB laikais arba nebuvo gimę,
arba buvo dar kūdikiai. Kuo toliau, tuo daugiau KGB
medžiaga liks tik istorijos ir detektyvinių romanų
šaltiniu, nes ten minimi žmonės – persekiotojų ir per-
sekiojamųjų karta – baigia išeiti ir iš politinės are-
nos, ir iš gyvenimo. O „Draugas” vis dar gyvuoja, per-
gyvenęs ir jį sekusius agentus, ir patį KGB. 

Pabaiga



kai… Ji pasakoja, kokios buvo vienos nuostabios Ka-
lėdos, kaip po eglute rado apelsiną. Tai buvo jai tie-
siog stebuklinga dovana… Arba jausmas, kai mama
į kasas įpindavo purų didžiulį kaspiną… Juk tokių
dabar elementarių dalykų mūsų vaikystėje nebūda-
vo. Prezidentė tą apelsiną lig šiol prisimena kaip pa-
čią brangiausią dovaną…  

Šitos knygos tikslas nebuvo parašyti biografiją,
man svarbu buvo parodyti tuos dešimt metų dirbant
kartu su Dalia Grybauskaite, papasakoti, kokie buvo
sprendimai, kodėl jie atsirado, kas juos lėmė. Kad pa-
matytume, iš kur toks Prezidentės charakteris, pa-
rodyti jos elgseną, kuri nulemta dar vaikystėje su-
siformavusių vertybių. 

Knygos pirmoje dalyje kalbama apie politiką, bando-
te paaiškinti kodėl buvo tokie, o ne kitokie sprendi mai, ta-
čiau knygoje paslapčių vis  vien lieka…

Žinoma. Kaip sako vienas Užsienio politikos
patarėjas, kai kurie dalykai diplomatijoje gali būti at-
skleisti tik po penkiasdešimties metų, kai jie jau ne-
beturės įtakos nei tarptautiniams santykiams, nei vi-
suomenės lūkesčiams. 

Prieš mūsų pokalbį perskaičiau vieno buvusio Prezi-
dentūros darbuotojo atsiliepimus apie knygą. Jis sakė, kad
pažįstant Prezidentę iš arčiau susidaro vienoks įspūdis, o
matant ją viešumoje – visiškai kitoks. Kuo tai paaiškintu-
mėte? 

Dažnai tenka girdėti tokius žodžius, kad Prezi-
dentė vienokia atrodo per televiziją, ir visai kitokia
bendraujant su žmonėmis betarpiškai. Betgi televi-
zija rodo tokią, kokios yra žinios, t.y. Prezidentės
sprendimus ar komentarus, Nerodo, kokia ji yra žmo-
gus. Žinios skirtos parodyti oficialią Prezidentės po-
ziciją. Žinoma, dirbant su Prezidente, ją pamatai ki-
toje šviesoje. Susitikimuose su žmonėmis ją mato kva-
tojančią, besistebinčią, viskuo besidžiaugiančią – la-
bai empatišką. Tą ir bandžiau atspindėti knygoje. No-
rėjau parodyti, kokia ji yra su savo darbuotojais, ko-
kia susitikimuose su žmonėmis, kokia oficialiuose vi-

zituose ir kitur. Kam įdomu sužinoti, kokia yra D.
Grybauskaitė kaip žmogus, tikrai ras šitoje kny-
goje. 

Politinės kultūros kartelė aukštai buvo iškelta jau
Prezidento Valdo Adamkaus kadencijose. D. Grybaus-
kaitė ją pakėlė dar aukščiau – kaip tai pavyko?  

Prezidentei visada buvo labai svarbi politinė
kultūra, padorumas ir skaidrumas. O tai mūsų ša-
lyje labai didelė problema. Skaidrumas buvo vie-
nas svarbiausių kriterijų formuojant savo ko-
mandą ar parenkant kandidatus į teisėjus, pro-
kurorus, ministrus. Ne mažiau svarbu ir profe-
sionalumas. Taip, tikrai, šita kartelė užkelta aukš-
tai. Ir ne tik skiriant pareigūnus – atsakomybė jau-
čiama ir stebint jų tolimesnę veiklą. Juk nei vie-
nas ministras ar pareigūnas, įsipainiojęs į kokias
nemalonias istorijas, savo noru nepasitraukdavo.
Kaip tik apie tai paskutinioji knygos dalis. Prezi-
dentė visada pabrėždavo, kad Valstybės tarnybo-
je egzistuoja ne tik teisinė, bet ir moralinė bei po-
litinė  atsakomybė.

Nukelta į 11 psl.

Atkelta iš 1 psl.

Čia paaiškėja, už ką ,,Plieninę magnoliją” kei-
kė Vladimiras Putinas ir gyrė Donald Trump, ko-
dėl nebuvo gerta šampano su Barack Obama, ko-
kių patarimų reikėjo Angela Merkel, dėl ko Lietu-
vos Prezidentei skambindavo NATO generalinis
sekretorius ir kokios asmeninės vertybės ir nuo-
statos suteikė Lietuvai svorio daugiau, nei leidžia
mūsų šalies dydis. Įvairiomis aplinkybėmis atsi-
skleidžia ir kokia Prezidentė buvo kasdieniame gy-
venime, kas ją graudino iki ašarų, kam skyrė ži-
buokles ir kodėl taip pamėgo karališkąją mėlyną
spalvą.

Garsusis Prezidentės posakis „Nustokim
krūpčiot” – ne vien knygos pavadinimas. Tai gy-
venimo filosofija, vertybių pamatas, paskatinęs
daugelį politinių ir žmogiškųjų sprendimų, ne vie-
ną įkvėpęs pasitikėti savimi ir netgi imtis to, kas,
regis, neįmanoma. Kalbamės su knygos ,,Nusto-
kim krūpčiot” autore Daiva Ulbinaite.

Ar džiaugiatės savo knyga? 
Kažkokio pakylėjimo su knygos išleidimu ne-

išgyvenau. Nes man rodės, kad tiesiog būtina sudė-
ti į knygą svarbiausius ir rezonansinius įvykius,
sprendimus, ties kuriais per tą dešimtmetį kartu su
Prezidente buvo dirbta, paaiškinti, kas tuomet ne-
buvo iki galo visuomenei paaiškinta, kadangi tada
to nebuvo įmanoma padaryti. O dabar matyti, kad tie-
siog būtina tai padaryti – papasakoti ir paaiškinti.
Knyga gimė neplanuotai, prasidedant paskutinie-
siems Prezidentės kadencijos metams – mes grįži-
nėjome iš vienos darbinės kelionės – užsienio vizi-
to. 6 ar 8 valandas oro uoste teko laukti skrydžio. Šne-
kėjomės su Prezidente ir kitais patarėjais apie tai,
kokie buvo tie devyneri prezidentavimo metai. O juo-
se buvo visko – pačių įvairiausių nutikimų,
įvykių. Mes sakėme: Prezidente, surašykit į
knygą visą šitą savo patirtį, ji gali būti naudin-
ga ir ateities kartoms. Tačiau Prezidentė atsakė,
kad ji rašyti nerašys, nes nieko nesižymėjo, die-
noraščių nerašė. Bet jeigu jūs norit, sakė ji, tai
patys parašykit. 

Kadangi rašymas man nėra svetimas, esu
žurnalistė, todėl galvoje ir ėmiau dėlioti to de-
šimtmečio įvykius. Iš tiesų knygos rašymas
buvo didžiulė atsakomybė.

Pirmiausia, padariau laiko juostą – kokie
svarbiausi tais metais buvo įvykiai. Norėjau į
knygą sudėti kertinius Lietuvos ir pasaulio įvy-
kius, parodyti, ką dirbo Prezidentė ir jos ko-
manda, kad būtų iš to pasimokyta, kad būtų pa-
sidalinta patirtimi, kuri kam nors kada nors ga-
lėtų būti naudinga. 

O Prezidentė ar jau perskaitė knygą? 
Nežinau. 

Kadangi nesate išmesta iš darbo, tai gal dar ne-
perskaitė?

(Juokiasi) Mes Prezidentei parodėme sig-
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„Ji jautėsi esanti tarsi apšaudymo lauke”
nalinį knygos egzempliorių – savaitę prieš jai pasi-
rodant knygynuose. Koks jos įspūdis apie knygą – mes
dar nekalbėjome.Tik sakė, kad labai įdomu bus kaip
tave kiti mato iš šalies.

Man įspūdingiausios vietos, kai jūs paaiškinat, kas ir
kodėl buvo taip, o ne kitaip, apie ką viešai niekada nebu-
vo paaiškinta. Kad ir apie CŽV kalėjimą Lietuvoje, arba ko-
dėl Prezidentė atsisakė vykti į Prahą susitikti su tuomet ten
viešėjusiu JAV prezidentu Barack Obama? Taip pat jaudi-
nantys D. Grybauskaitės vaikystės ir paauglystės metų ap-
rašymai. 

Aš turėjau galimybę Prezidentę plačiau pakal-
binti įvairiom temom, kad ir ilgai laukiant skrydžio
oro uostuose – išsikalbėdavom.

Jos šeima Vilniuje gyveno kukliai, tačiau Pre-
zidentė to nesureikšmina. Kaip ji sakydavo – alkanas,
turėjęs mažiau galimybių žmogus kartais net labiau
vertina tai, ką duoda gyvenimas. Ji negalėdavo išei-
ti kur nors su savo bendraamžiais, nes neturėjo tuo-
met labai brangių džinsų, kuriuos turėjo labiau pa-
siturintys jos draugai. Tai suteikė jos gyvenimui at-
skirties. Bet ji pabrėžė, kad tais metais gyveno kny-
gomis, labai daug skaitė ir tai pakeitė jai jaunystės
pramogas, pasilinksminimus, vakarėlius. O skaitė la-
bai daug ir įvairios literatūros. Radusi knygoje išnašą
nepatingėdavo pasidomėti plačiau, nes jos nuvesda-
vo į dar didesnius žinių tolius. Būdama keturiolikos
metų susidomėjo filosofija. Dėlto vaikystės nepri-
teklius nebuvo labai jau didelė bėda. Betgi soviet-
mečiu mes visi gyvenom ne pertekliuje. Prezidentės
vaikystės epizodus į knygą sudėjau tam, kad paro-
dyčiau, kas formavo jos charakterį, pasaulėžiūrą ir
kodėl ji dabar tokia. Juk vaikystėje ji išmoko apsiginti
pati ir apginti kitą. Šios savybės augant ir bręstant
vis stiprėjo, dėlto ir išsiugdė stiprų charakterį. 

O Prezidentė savo vaikystę prisimena su nostalgija? 
Ji sako – vaikystė – pats nuostabiausias gyveni-

mo etapas. Laikas, kai viskas stebina, kai visko ieš-

D. Ulbinaitė (d.) su patarėjais Skaiste Baranauskiene ir Liudu Zakarevičiumi.Prezidentė D. Grybauskaitė ir jos vyr. patarėja viešųjų ryšių ir komunikacijos klausimais
D. Ulbinaitė daug laiko praleido kartu. Kauno diena.lt nuotr.

Filmo ,,Valstybės paslaptis” pristatyme. Su rež. Donatu Ulvydu.
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Liepos 6-ąją Prezidentūroje Prezidentė Dalia
Grybauskaitė R. Daubarui įteikė Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžių.
Šis apdovanojimas – tai įvertinimas reiškinio, kurį
sukūrė visa tauta. 

„Dabar turbūt bet ko paklausus, su kuo jam aso-
cijuojasi liepos 6-oji, 21 valanda, atsakytų, kad tai –
laikas ‘Tautiškai giesmei’. Vos per dešimtmetį tau-
ta sukūrė modernią tradiciją, kuri suvienija lietu-
vius visame pasaulyje, ir šiandien mes, kaip ini-
ciatoriai, netgi nebegalėtume sudaryti žemėlapio, kur
„Tautiška giesmė” bus giedama – tiesiog tų vietų neį-
tikėtinai daug”, – kalbėjo atsiimdamas apdovanoji-
mą R. Daubaras. 

Jis džiaugėsi, kad kasmet vis daugiau įvairių or-
ganizacijų, savivaldybių atstovų, pasaulio lietuvių
bendruomenių įsitraukė į šios tradicijos kūrimą. Ty-
rimai parodė, kad pernai net 80 procentų visų  ap-
klaustųjų Lietuvos himno giedojimą įvardijo kaip
ryškiausią Lietuvos šimtmečio minėjimo renginį, ku-
ris pralenkė net Vasario 16-ąjai skirtus minėjimus. 

Pasak idėjos iniciatoriaus, akivaizdu, jog per de-
šimtmetį lietuviai patys labiau pradėjo mylėti savo
šalį, jie aktyviau renkasi į tokius renginius, jie są-
moningesni ir supranta, kad patys yra šios šalies
žmonės. R. Daubaras įsitikinęs, kad himno giedoji-
mas pakeitė mūsų supratimą apie mus pačius, atsi-

Valstybės dieną – jaudinantis minėjimas Klaipėdoje

rado daugiau pozityvumo ir laisvės, o Lietuva yra ge-
rokai stipresnė nei prieš dešimtmetį.

Prisimintas jachtos žygis aplink pasaulį

„Tūkstantmečio odisėja” buvo skirta Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti. Tada prieš dešimt
metų devynis mėnesius plaukusi jachta „Ambersail”
nuplaukė 43 145 jūrmyles ir, apjuosusi Žemės rutu-
lį, aplankė 26 lietuvių bendruomenes, išsidėsčiusias
įvairiuose žemynuose. Su jomis liepos 6 d. lygiai 21
val. Lietuvos laiku vieningai buvo giedama ,,Tautiška
giesmė”.

Ruošiantis šiai dešimtmečio sukakčiai ir iškil-
mėms, Prezidentas V. Adamkus Vilniuje susitiko su
vienuolika legendinės jachtos „Ambersail” įgulų ka-
pitonų. Kapitonai dėkojo Prezidentui už paramą
prieš dešimt metų organizuojant šį istorinį plauki-
mą. Prezidentui jie įteikė atminimo dovaną – tiesų
jūrinį mazgą. Tai buvo tarsi mainai, nes V. Adamkus
prieš dešimt metų buriuotojams įteikė Lietuvos
Respublikos Prezidento vėliavą. 

„Sveikinu jus visus su dešimtmečiu. Man atro-
do, kad nuo pat pirmųjų žingsnių jau buvo aišku, kad
tai bus istorinis žygis. Su dideliu malonumu prisi-
menu pirmuosius pasikalbėjimus ir žingsnius. Jūs
įvykdėte valstybinę funkciją – kreipėtės į po visą pa-
saulį išsibarsčiusius lietuvius. Tai buvo pirmas
mūsų vienybės, noro būti viena, nedaloma tauta
žingsnis. Jūs pasiryžote apiplaukti aplink pasaulį,
tai buvo ne tik impulsas Lietuvos buriavimo sportui,
bet ir paskatinimas jaunajai kartai”, – kalbėjo tame

susitikime V. Adamkus.
Prieš dešimtmetį „Ambersail” žygį pradėjo Klai-

pėdoje, po to buvo Kylis Vokietijoje, Kanarų salos,
Cape Town Pietų Afrikos Respublikoje ir Australija.
Į Jungtines Amerikos Valstijas užsukusi jachta ap-
lankė tris šios šalies miestus – New Yorką, Miami ir
Bostoną, ir visur buvo šiltai pasitikta vietos lietuvių. 

Legendinė jachta – šventės dalyvė

Klaipėdos uoste, kruizinių laivų terminale, kur
vyko šventė, buvo pastatyta įspūdingo dydžio – apie
40 metrų  pločio ir 27 metrų aukščio scena, kurios da-
limi tapo legendinė „Ambersail” jachta. Minint pa-
saulio lietuvių metus čia koncertavo tie, kurie turi

R. Daubarui – valstybės apdovanojimas. R. Dačkaus nuotr. Prezidentas V. Adamkus Vilniuje susitiko su vienuolika legendinės jachtos „Ambersail” įgulų kapitonų.

Klaipėdos meras V. Grubliauskas atlieka „What a wonderful world”. A.  Vaškevičiaus nuotraukos

Minia susirinkusiųjų gieda Lietuvos himną.
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LAURYNAS MISEVIČIUS

Kitąmet sukanka 130 metų nuo JAV sukurto vieno po-
puliariausių sporto žaidimų pasaulyje evoliucijos
pradžios. Žinoma, kalbu apie krepšinį. Lietuvoje
krepšinis įgavo pagreitį prieš 80 metų, kai tuometi-
nėje sostinėje Kaune vyrų rinktinė antrą kartą tapo
Europos čempione. 

Vienas labiausiai ,,pamišusių” dėl šio ,,oran-
žinio kamuolio šokių” žmonių Lietuvoje jau
keli dešimtmečiai yra joniškietis Leonas

Karaliūnas. 2009 m., Lietuvos Tūkstantmečio proga,
jis įgyvendino neregėtą projektą – sukūrė unikalų
krepšinio muziejų. Š. m. liepos 6-ąją, Valstybės die-
nos proga, 400 metų jubiliejų atšventusioje šio Šiau-
rės Lietuvos miesto savivaldybėje pažymėti Krep-
šinio muziejaus dešimtmečio rinkomės šio žaidimo
gerbėjai ne tik iš įvairių Lietuvos miestų, bet ir iš Lat-
vijos, Ukrainos bei tolimojo Portlando, Oregono, kur

7 savo karjeros metus žaidė ir Lietuvos krepšinio fe-
deracijos prezidentas Arvydas Sabonis. Kartu su Lie-
tuvos krepšinio legenda apžiūrėjome specialią pa-
rodą, skirtą 1939 m. Europos čempionams, po to drau-
ge su kitais svečiais sveikinome L. Karaliūną ir Jo-
niškio miestą su tokiu ypatingu pasiekimu! 

Tuo tarpu mažasis Rokas-Sabonis Misevičius ir
,,dėdė Sabonis” pirmą sykį susitiko ,,akis į akį” ir ta-
rėsi dėl tolimesnio bendradarbiavimo kuriant Krep-
šinio namus ateities kartoms Laikinojoje sostinėje.
Pasaulio lietuvių vardu šių eilučių autorius išreiš-
kė L. Karaliūnui didelę padėką už sporto šakos Nr.
1 Lietuvoje įamžinimą, perdavė ŠALFASS organi-
zacijos auką-paramą muziejui ir pažadėjo 47 PLB at-
stovų pastovų dėmesį krepšinio paveldui Joniškyje.
Šventinį vakarą vainikavo ,,Tautiškos giesmės” gie-
dojimas – kaip ir visur Lietuvoje bei visame plačia-
me pasaulyje!

Laurynas Misevičius – PLB Sporto komisijos pir-
mininkas.

Šių metų birželio 21 d. Vytauto Didžiojo universite-
te (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete
(PMDF) vyko diplomų teikimo šventė.

Jos metu PMDF Viešosios komunikacijos ka-
tedros profesorė Kristina Juraitė įteikė VDU
Viešosios komunikacijos bakalaurei Rasitai

Kunikauskaitei Lietuvių Fondo Zenono Rekašiaus
vardinę stipendiją. Rasita šiais metais apgynė pui-
kiai įvertintą diplominį darbą tema „Socialinių
tinklų kuriamo pasaulio pavojai ir pagundos: ką apie
tai kalba žurnalistai?” Ji jau dirba žurnaliste „Kas
vyksta Kaune” redakcijoje.

Rekašių šeimos a. a. Zenono Rekašiaus (1928–
2011) atminimui įsteigto vardinio fondo stipendijos
skiriamos gabiems, gerai besimokantiems VDU
studentams, studijuojantiems žurnalistiką.

Zenonas Rekašius buvo garsus išeivijos žurna-
listas, liberalios minties mėnraščio „Akiračiai”
įkūrėjas ir redaktorius, aktyvus „Santaros-Švie-
sos” veikėjas, Lietuvos puoselėtojas ir patriotas. 

Lietuvių Fondas nuoširdžiai sveikina Rasitą
Kunikauskaitę sėkmingai apgynusią bakalauro
diplomą ir linki jai kūrybinės sėkmės.

LF informacija

lietuviškas šaknis, save laiko lietuviais – Jurgis Di-
džiulis, Eduardo Gimenez, Oneida Kunsunga, Darius
Mileris-Nojus, Sasha Song, Edgaras Lubys ir kiti. 

Staigmeną parengė ir Klaipėdos meras Vytautas
Grubliauskas – pritariant Lietuvos kariuomenės
karinių oro pajėgų orkestrui, jis trimitu atliko ne-
mirtingąją Louis Armstrong dainą „What a won-
derful world”. 

Kai 9 val. v. čia nuskambėjo Lietuvos himnas, jį
kartu su susirinkusiais traukė ir po daugiau nei sa-
vaitės plaukimo į Lietuvą grįžusios jachtos „Am-
bersail 2” įgula, atplaukusi išties ekstremaliomis są-
lygomis iš Talino. Šią jachtą pakrikštijo olimpietė
Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt. 

Šventės išvakarėse „Ambersail 2” atsišvartavo
Talino jūrų uoste ir pajudėjo Lietuvos link – lietuvių
jachtos laukė beveik paros kelionė per Baltijos jūrą.
Šeštadienį trumpam stabtelėję pailsėti Liepojoje,
buriuotojai Klaipėdą planuoja pasiekė apie 8 val. va-
karo. Dalis buriuotojų šią kelionę pradėjo dar praėjusį
trečiadienį, kai laivas iš Klaipėdos pajudėjo į Švedi-
ją, kur birželio 30-ąją vyko „AF Offshore Race” lenk-
tynės. Ten lietuviai iškovojo antrąją vietą, o kiti ko-
mandos nariai prisijungė Taline. 

Nepaisant vėjuoto ir lietingo oro, Klaipėdos
kruizinių laivų terminale susirinko daug žmonių.
Juos pasveikino ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pirmininkė Dalia Henke, pabrėžusi, kad visi
esame viena tauta, viena Lietuva. Ypatingas sutapi-
mas yra tai, kad šiemet minimi ir Pasaulio lietuvių
metai.

Zenono Rekašiaus stipendiją Rasitai Kunikauskaitei (d.) įteikė VDU Viešosios komunikacijos katedros vedėja prof. dr.
Kristina Juraitė. Lino Krisiukėno nuotr.

Joniškietis Leonas Karaliūnas ,,pamišęs" dėl krepšinio. 

Valstybės dieną neužmirštas krepšinis

Įteikta Zenono Rekašiaus stipendija

Emocingai kalbėjusi D. Henke sakė, jog „esame
Pasaulio Lietuva – nebeskirstome į mes ir jūs. ‘Tau-
tiškos giesmės’ iniciatyva ypatingai gerai atspindi tai,
kokia esame didinga, kasmet vis stiprėjanti tauta, ir
tai, kaip gebame kurti modernią, demokratišką Lie-
tuvą per tarpusavio ryšį, per aktyvumą, norą vie-
nytis”. Ji R. Daubarui įteikė PLB vėliavėlę.

Reginys buvo išskirtinis dar ir tuo, kad ekrane
buvo galima stebėti sveikinimus iš tų pačių vietų, kur
prieš dešimtmetį jie pirmąkart susibūrė „Tautiškai
giesmei” – iš New Yorko, Londono, Almerijos Ispa-
nijoje, Berisso Argentinoje, Cape Towno Pietų Afri-
kos Respublikoje, Kylio Vokietijoje, Oslo, Rygos, Sao
Paulo Brazilijoje ir kitų miestų. 

Taip pat buvo parodyti ir istoriniai kadrai, kai
prieš dešimtmetį jachta išlydėta iš Klaipėdos, visi ga-
lėjo išgirsti Prezidento V. Adamkaus sveikinimą. Ypač
visus sujaudino lietuvės iš Australijos žodžiai –
sveikinime ji sakė, kad kai giedamas Australijos him-
nas, ji prideda ranką prie širdies, o kai Lietuvos – ver-
kia.

Organizatoriams šios šventės išvakarėse teko
skubiai ieškoti išeičių, nes pajūryje siautęs stiprus
vėjas penktadienio popietę nulaužė 22 metrų aukščio
tautinei vėliavai skirtą vėliavos stiebą. Stiebas 2009
m. buvo pastatytas jachtai „Ambersail” grįžus iš
„Tūkstantmečio odisėjos” ir tuomet čia buvo iškel-
ta 40 kvadratinių metrų trispalvė, kurią buriuotojai,
kvietę lietuvių bendruomenes giedoti „Tautišką
giesmę”, apiplukdė aplink pasaulį. Didžioji Lietuvos
trispalvė buvo iškelta ant jachtos „Ambersail” stie-
bo. 

PLB pirmininkės D. Henke sveikinimas.

Susitiko Sabonis su …Saboniu.  L. Misevičiaus nuotraukos
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Jeigu augote Lietuvoje Atgimimo laikais, puikiai
žinote, ką reiškia dėvėtų drabužių parduotu-
vės. Kai jos tik atsirado, žmonės pulte puldavo jose

apsipirkti. Mano draugės sugebėdavo atrasti tikrų tik-
riausių „lobių”, jau nekalbant apie tai, ką gabesnės
mergaitės galėdavo perkonstruoti iš visai paprastų
drabužių. Vėliau šios parduotuvės buvo užmirštos, ta-
čiau prieš gerą dešimtmetį atsirado kito pobūdžio par-
duotuvėlės, kuriose buvo pardavinėjami „vintažiniai”
drabužiai. Šios parduotuvės būtent ir skirtos origi-
naliems, nieko nebijantiems ir norintiems iš minios
išsiskirti žmonėms. Čia galima rasti praėjusio de-
šimtmečio garsių dizainerių drabužių ir netgi retų bei
originalių egzempliorių. Viena iš unikalesnių tokio tipo
vintažinių parduotuvių yra ir Vilniaus senamiestyje
– Šv. Mykolo gatvėje įsikūrusi „Šarka daiktų kelionės”
parduotuvė. Šios parduotuvės įkūrėjos yra trys ma-
dingos moterys – sesutės Justė ir Onė kartu su ma-
myte Jurgita. Klientus ši trijulė lepina itin kruopščiai
atrinktu asortimentu, savo pačių perkonstruotais ir
patobulintais mados užmirštais daiktais bei nau-
jais, originaliais savo kurtais drabužiais. Plačiau apie
savo originalų užmojį sutiko papasakoti viena iš
„Šarkos” įkūrėjų ir itin gražaus senovinio lietuviško
vardo savininkė Onė Maldžiūnaitė.

Kaip Jūsų šeima ir Jūs pati įsitraukėte į drabužių vers-
lą?

Šeima ir yra šio verslo atsiradimo priežastis. Kai
abi su sese viena po kitos persikėlėme į Vilnių, mama
jautėsi vieniša. Pati viską keisti ir ieškoti naujo dar-
bo nenorėjo, todėl kartu sukūrėme jai darbo vietą –
drabužių parduotuvę. 

Parduotuvės ašis yra mano sesė, kuri baigė
kostiumo dizaino bakalaurą ir visada svajojo apie
savo drabužių liniją bei parduotuvę senamiestyje.
Mes su mama apie šią ašį sukomės savaip, vis labiau
susidraugaudamos su mada. Aš pati pirmaisiais vers-
lo metais dar studijavau visiškai nesusijusius moks-
lus ir gan ilgai nenorėjau giliau veltis į „Šarkos” rei-
kalus. Tik kai ėmiausi drabužių persiuvimo (refas-
hion), mečiau kitas veiklas ir verslui atidaviau visą
savo laiką.

Trys atradimai įkūrus verslą...
Nė viena iš mūsų nesame rimta verslininkė.

Daug ką darome iš nuojautos, – visa laimė – kol kas
nuojauta neapvilia. Įvertindamos savo jėgas neda-
rome drastiškų sprendimų, atsargiai judame pirmyn. 

Kaip radote savo nišą? Juk drabužių versle konkurencija
Lietuvoje yra gana didelė. Kiek laiko gyvuoja Jūsų par-
duotuvė?

Tuo metu, kai atsidarėme, konkurencija gal ir

nebuvo tokia didelė, kokia yra dabar. Šių metų
kovo mėnesį šventėme aštuntąjį gimtadienį. Po tru-
putį subūrėme nuolatinių klientų ratą. Vilnius nėra
didelis miestas, čia puikiai tinka „reklama” iš lūpų
į lūpas. Todėl stengiamės dėl kiekvieno gaminio ir
dėl kiekvieno pirkėjo. Taip diena iš dienos plečiasi
mūsų klientų ir draugų ratas.

Kokiai auditorijai yra skirtas Jūsų boutique?
Pačios mėgstame ieškoti – įdomaus daikto na-

mams, netikėto drabužio, kokybės ir ilgaamžiškumo,
originalumo. Žinote, apie šarkas sako, kad jos ren-
ka blizgančius daiktelius ir tempia juos į savo lizdą.
Mes darome labai panašiai, tik mūsų „tempiami”
daiktai blizga savaip – kokybe ir orginalumu. 

Ar yra toks drabužis, su kuriuo buvo labai sunku skir-
tis?

Jokio drabužio nesugalvoju. Kai ką nors persi-
uvu, ir man daiktas labai patinka, svarstau, ar jį pa-
silikti sau. Dažniausiai nugali noras, kad drabužis
papuoštų kitą žmogų, kad šis iškeliautų ir rastų nau-
jus namus.

Mano pačios spintoje dauguma drabužių man
tikrai brangūs. Atsirenku drabužius, su kuriais
jaučiuosi gerai. Kartais vieną sezoną labai mylėta su-
knelė kitą vasarą jau neberanda progos išeiti iš spin-
tos. Tokius drabužius parduodu arba atiduodu. Net
ir mėgstantiems dažnai keisti išvaizdą dabar yra tik-
rai daug galimybių naudoti neskriaudžiant gamtos.
Tam buriasi mainytuvių bendruomenės, organi-

Parduotuvė 
ne tik „šarkoms”

,,Šarkoje” niekada nerasite masinės gamybos prekių.         Onės Maldžiūnaitės nuotraukos 

Parduotuvėje „Šarka daiktų kelionės” yra ir
naujų (mūsų pasiūtų) ir persiūtų (linijos ,,Nulis
0+0=1”) ir dėvėtų (vintažinių, lietuvių dizainerių
kurtų ar tiesiog įdomių) drabužių. Interjero deta-
lės, papuošalai ir aksesuarai taip pat įvairūs – ir au-
toriniai darbai, ir sendaikčiai iš įvairių Europos
kampelių. Mums nesvarbu, iš kur daiktas atkelia-
vo, svarbu – ar jis kokybiškas, įdomus ar gražus
mūsų akiai. „Šarkoje” niekada nerasite masinės ga-
mybos prekių.

zuojami blusturgiai, veikia komiso parduotuvės. 

Ką laikote didžiausiu pasiekimu savo veikloje?
Rodos, visi pasiekimai dar prieš akis! 
Kiekvieną kartą, kai kas nors pasako, kad žino

persiūtų drabužių liniją ,,Nulis 0+0=1”, labai nus-
tembu ir nudžiungu.

Esate taip pat įdomaus internetinio puslapio „nuliai.lt”
kūrėja. Kaip gimė idėja pradėti rašyti apie „mados išjuoktus

Iš kairės: Justė, mama Jurgita ir Onė.
Parduotuvės klientai lepinami kruopščiai atrinktu asorti-
mentu.
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Neseniai pasibaigęs šeštasis „Malonny” (MaLonNy:
Marijampolė – Londonas – New Yorkas, aut. Ray Bart-
kus) meno simpoziumas Marijampolėje paliko dar ke-
turis naujus įspūdingus piešinius. Meno simpoziumo
uždarymas paminėtas tradicine ekskursija po pa-
veikslais išmargintas miesto erdves. Jos metu kiek-
vienas norintis galėjo pamatyti menininkų pieši-
nius ir išgirsti jų istorijas. Darbų pristatymas sulau-
kė didelio susidomėjimo. Į peržiūrą kartu su meni-
ninkais susirinko apie 200 miesto gyventojų.

Jau antrus metus simpoziumo programoje jau-
niems menininkams atsirado galimybė pasi-
reikšti kuriant didelio formato paveikslus ant

miesto pastatų sienų. Šiemet tokia erdve tapo Ri-
manto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pasta-
tas. Ši jaunųjų menininkų programa – labai svarbi
tiek Marijampolei, tiek jauniesiems kūrėjams. „Tie-
siog negaliu patikėti, kad manimi pasitikėjo ir su-
teikė tokią progą. Tai didžiausias mano tapytas dar-
bas ir kartu didelis ir svarbus įvykis mano gyveni-
me”, – džiugesio neslėpė „Malonny’6” konkurso
nugalėtoja Radvilė Krušnauskaitė.

drabužius”? Kas, Jūsų nuomone, yra „mados išjuokti dra-
bužiai”?

Kai „Šarkoje” atsirado vis daugiau persiūtų
drabužių, klientai ir draugai pradėjo raginti kažkaip
reklamuotis, skelbti apie šią ekologišką liniją. Pa-
maniau, kad žmonėms gali būti įdomus drabužio „at-
gimimo” procesas. Todėl pradėjau fiksuoti gaminį
prieš ir po bei gamybos eigą. Dažnai persiuvant rū-
bus viskas vyksta ne „pagal planą” (nors ir to plano
nelabai būna). Bekerpant ir besiuvant pats drabužis
„prašosi” siuvamas vienaip ar kitaip, gimsta naujos
mintys ką dar galima pakeisti. 

Pasiilgote meno – važiuokite į Marijampolę

„Mados išjuoktais” drabužiais vadinu tuos, ku-
rie dar puikiai atlieka savo paskirtį, yra nenudėvė-
ti ir nesugadinti (kartais net nenešioti!), tačiau aiš-
ku, kad jų niekas nebenupirks, nes šį sezoną jie „ne-
bepataiko” į madą. Kartais tai puikus kašmyro
megztinis ar prabangi šilko suknelė. Dažnai reikia
tik šiek tiek pridėti ranką, „padėti” šiems drabu-
žiams: pakeisti suknelės ilgį ar nuimti pūstas megz-
tinio rankoves. Ir jie gali ieškoti naujo šeimininko!

Tokių paprastų pataisymų nefiksuoju ir į BLO-
Gą” nekeliu, tačiau jų padarau ne vieną per dieną!

Koks Jūsų pačios stilius? Ar pati vilkite tokiais dra-
bužiais?

Sunku įvardinti savo stilių, nes mėgstu ekspe-
rimentus. Geriausiai jaučiuosi derindama minima-
listinį modernų kirpimą su šiek tiek vintažo. Vin-
tažinius drabužius dažniausiai pakoreguoju pagal
savo figūrą ir skonį. Visi drabužiai mano spintoje yra
geros kokybės: dauguma audinių natūralūs, o jei į
spintą priimu sintetiką, ji turi būti labai geros ko-
kybės, ir tai dažniausiai būna vintažas.

Kuo Jūsų internetinis dienoraštis „nuliai.lt” skiriasi nuo
kitų tokio pobūdžio BLOGų?

Aprašau ir parodau drabužių pokyčius, parodau,
kaip vienas drabužis virsta kitu – nauju, kartais vi-
sai kitos paskirties rūbu. 

Tikiuosi, kad mano BLOGas galėtų virsti pa-
skatinimu ir kitiems. Dažnai techniškai pakeisti dra-
bužį nėra sunku, tereikia drąsos ir kantrybės.

Ko galėtumėte palinkėti „Draugo” skaitytojams, no-
rintiems, bet nedrįstantiems nešioti ,,mados išjuoktų dra-
bužių”?

Drąsos! Atėjo puikūs laikai, kai galime nešioti
ką tik norime. Niekas neprivalo vaikytis madų,
svarbiausia – gerai jaustis. Drabužiai šiais laikais
tampa ir požiūrio išraiškos priemone, todėl linkiu
skaitytojams aplenkti masinės prekybos centrus, būti
išrankiems, nebijoti dėvėtų drabužių, nebijoti eks-
perimentuoti ir žaisti.

Kiekvieną drabužį galima prikelti naujam gyvenimui.

Drabužiams reikia šiek tiek ,,padėti”…

Radvilės piešinį „IN.side.OUT” pristatė akor-
deonistas Vytenis Danielius, kuris specialiai šiam
darbui sukūrė kompoziciją. Pasak jaunosios kūrėjos,
jos darbas „kalba apie mokyklą ir kiekvieno ten be-
simokančiojo kuriamą vidinį paveikslą išorei. Apie
tai, kad visų gyvenimas yra sudarytas iš skirtingų
detalių, tačiau kiekviena dalis yra reikalinga,  o svar-
biausia – piešinys kalba apie tai, kad tu esi tas, ku-
ris kuria arba griauna, stato sienas ar apnuogina šir-
dį. Būna IN arba OUT pusėje.”

Antrojo piešinio autorius – New Yorke gyve-
nantis Ely Elysee. Savo darbą jis pavadino „S-Pill”.

Kūrėjas atskleidė, kad jį įkvėpė lokacija – ant po-
liklinikos pastato atsiradusia freska siekiama pa-
kviesti susimąstyti apie būtinybę naudoti medika-
mentus, o kartu ir kalbėtis apie vaistų sukeliamas
priklausomybes. Pristatydamas jo kūrinį susirin-
kusius grojimu pasveikino Marijampolės pučiamų-
jų orkestro vadovas Audrius Pučinskas.

„Niekas taip nedemonstruoja žmogaus pažei-
džiamumo ir saviraiškos kaip pražiota burna. Išsi-
žiojama valgant, geriant, kvėpuojant, žiovaujant, rė-
kiant, išreiškiant nusistebėjimą ar paliepus gydy-
tojui. Vaistai ir pražiota burna šiame paveiksle sim-
bolizuoja žmonių pažeidžiamumą ir jų  priklauso-
mybę nuo išorinių elementų”, – apie savo darbą pa-
sakojo menininkas.

Marijampolės kultūros centro merginų šokio
grupė „Le|Nos”, vadovaujama Martynos Tekoriūtės,
pristatė projekto prezidento Ray Bartkaus nutapytą
kūrinį „Starway”.

R. Bartkus piešdamas laiptus ir kitus erdvinius
architektūrinius elementus šalia tikrų laiptų ir sie-
nų kuria siurrealistinę, išmušančią iš vėžių erdvę,
kurioje tampa neaišku, kas yra tikra, o kas – iliuzi-
ja. Taip dailininkas kvestionuoja realybės suvokimą.

Vaizdiniai keičia mūsų pasaulio su-
vokimą ir realybės pojūtį. Ant laiptų
yra užrašas „HE | AVEN” – žiūrovas
pats gali nuspręsti, kur laiptai veda –
ar į „Heaven” (liet. rojus), ar į „Hell”
(liet. pragaras).

Pasivaikščiojimo „Nuo paveikslo
prie paveikslo” pabaigoje organizato-
riai visiems turėjo staigmeną ir neti-
kėtai pristatė ketvirtą, neplanuotą,
meno simpoziumo „Malonny’6” kūri-
nį. „Malonny” įkūrėjas R. Bartkus ne-
tikėtoje erdvėje – viešbučio „Mercure
Marijampolė” restorane – savo rankų
atspaudais nutapė didelį katiną, pava-
dintą „P.Š.B – Pranciška Ščiukaitė-
Butlerienė”. Toks pavadinimas pasi-
rinktas Marijampolės miesto įkūrė-
jos P. Ščiukaitės-Butlerienės garbei,
mat moteris labai mylėjo kates.

Renginio pabaigoje R. Bartkus pa-
žadėjo sugrįžti kitais metais ir visus
maloniai kvietė į „Malonny’7”.

Šių metų meno simpoziumas „Ma-
lonny’6” sulaukė išskirtinio dėmesio –
jis tampa vis labiau žinomas ir įdomus
ne tik žiniasklaidai, bet ir plačiajai vi-
suomenei.

Meno simpoziumo forume buvo
gvildenama drąsi idėja – meno centro
Marijampolėje steigimas. Apie tai pa-
sikalbėti susirinko Lietuvos šiuolai-
kinio meno kuratoriai ir globėjai: MO
muziejaus įkūrėjas Viktoras Butkus,
tarptautinės meno mugės „ArtVilnius”
įkūrėja ir direktorė Diana Stomienė,
„ArtVilniaus” meno vadovė Sonata
Baliuckaitė, Šiuolaikinio meno centro

(ŠMC) direktorius Kęstutis Kuizinas, Lietuvos išei-
vijos dailės fondo vykdomoji direktorė Ugnė Bu-
žinskaitė, Stasio Eidrigevičiaus meno centro projekto
vadovė Lina Blažytė ir Marijampolės miesto archi-
tektas Arvydas Bekeris. Pastarojo teigimu, meno
centras Marijampolėje gali atverti duris jau greitai.
Šį pranešimą palydėjo audringi plojimai.

Per visus 6 „Malonny” meno simpoziumus Ma-
rijampolės sienos jau pasipuošė net 22 meno kūri-
niais, kuriais pasigrožėti čia atvyksta šimtai mies-
to ir šalies svečių.

Parengta pagal welovelithuania.com

Ant  vieno iš Marijampolės namų sienos– ir jaunosios kūrėjos Radvilės Kruš-
nauskaitės kūrinys.

Niujorkiečio Ely Elysee darbo ,,S-Pill” pristatymas. Dainiaus Čėplos nuotr.

Projekto sumanytojas Ray Bartkus prie savo kūrinių ,,Starway” ir ,,P.Š.B. – Pranciška Ščiukaitė Butlerienė”. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vyksta diplomatų metinis susitikimas
Vilnius (URM inf.) – Liepos 8–12

dienomis Vilniuje vyksta tradicinis Už-
sienio reikalų ministerijos organi-
zuojamas Lietuvos diplomatinių at-
stovybių, konsulinių įstaigų ir atsto-
vybių prie tarptautinių organizacijų
vadovų metinis susitikimas, kuria-
me didelis dėmesys skiriamas regio-
niniams saugumo iššūkiams ir eko-
nominei diplomatijai.

Liepos 8 dieną Lietuvos atstovybių
vadovai susitiko su Lietuvos ministru
pirmininku Sauliumi Skverneliu ir už-
sienio reikalų ministru Linu Linke-
vičiumi. Ministro ir diplomatinių at-
stovybių vadovų susitikime aptarti
šiais metais diplomatinės tarnybos
nuveikti darbai ir Lietuvos užsienio
politikos laukiantys iššūkiai.

Ministras pirmininkas Saulius
Skvernelis kalbėdamas apie Lietuvos
ateitį akcentavo, jog 2018 metai – pir-

Lietuvoje daugėja nuolatinių gyventojų
Vilnius (ELTA) – Lietuvoje liepos

pradžioje fiksuota 790 nuolatiniais gy-
ventojais daugiau nei birželio pra-
džioje – beveik 2 mln. 792 tūkst., rodo
išankstiniai Lietuvos statistikos de-
partamento duomenys. Tai trečias iš ei-
lės mėnuo, kai fiksuojamas nuolatinių
gyventojų skaičiaus padidėjimas.

Vis dėlto per metus (šių metų lie-
pos pradžioje, palyginti su praėjusių
metų liepos pradžia) nuolatinių Lie-
tuvos gyventojų skaičius sumažėjo
kiek daugiau nei 9,5 tūkst.

Primenama, kad praėjusių metų
sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 mln. 808
tūkst. nuolatinių gyventojų, tačiau
rugsėjį nuolatinių gyventojų skai-
čius Lietuvoje smuko žemiau nei 2,8
mln.

Vidaus reikalų ministerijos duo-
menimis, gyventojų skaičius Lietuvo-
je pastaraisiais metais nuolat mažėja:
2015 m. šalyje buvo 2 921 920, 2016 m. –
2 888 558, 2017 m. – 2 847 900; 2018 m. pra-
džioje – 2 808 901 gyventojas. Šių metų
pradžioje – 2 793 986.

Sukčiai siūlo investuoti į kriptovaliutas 
Vilnius (LB inf.) – Lietuvos bankas

(LB) perspėja apie sukčius, siūlančius
investuoti į kriptovaliutas ir taip ban-
dančius išvilioti žmonių pinigus.  

Bankas pranešė, kad melaginga in-
formacija skelbiama puslapyje del-
fi.naujienosjums.com, kuris siekia imi-
tuoti naujienų tinklalapį delfi.lt

Pasak LB Investicinių paslaugų
priežiūros skyriaus vadovo Audriaus

Šilgalio tipinis apgavystės požymis –
kai straipsniuose pateikiamos „sėkmės
istorijos”, kuriose žmonės neva staiga
praturtėja

Lietuvos bankas skelbia, kad pus-
lapis delfi.naujienosjums.com  ir ki-
tos svetainės, į kurias veda nuoro-
dos,  yra įtrauktos į juodąjį sąrašą.
Taip pat imtasi priemonių, kad ši sve-
tainė būtų blokuojama.

Atvyko naujasis apaštalinis nuncijus
Vilnius (ELTA) – Liepos 9 dieną

Lietuvos vyskupai ir Užsienio reikalų
ministerijos atstovai Vilniaus oro uos-
te pasitiko popiežiaus Pranciškaus
paskirtą naująjį Šventojo Sosto atsto-
vą, arkivyskupą Petar Rajič.

Arkivyskupas P. Rajič į Lietuvą
grįžta po dviejų dešimtmečių, 1996–
1998 metais jis ėjo nunciatūros Vilniuje
patarėjo pareigas.

Arkivyskupas P. Rajič gimė To-
ronte (Kanada) 1959 m.  Kunigystės
šventimus priėmė 1987 metų birželio 29
dieną. Gavęs kanonų teisės daktaro
laipsnį, 1993 m. pradėjo dirbti Švento-
jo Sosto diplomatinėje tarnyboje. 

Nuncijus įprastai yra skiriamas ne
tik Lietuvai, bet ir kitoms dviem Balti-
jos valstybėms. Jis reziduoja Vilniuje.

Kariuomenei perduotos kovos mašinos „Boxer“
Rukla/Jonavos rajonas (KAM

inf.) – Rukloje liepos 9 d. oficialiai
pristatytos ir Lietuvos kariuomenei
perduotos pirmosios pėstininkų kovos
mašinos „Boxer”.

Renginyje dalyvavo kovos mašinas
gaminusio Vokietijos konsorciumo
„Artec” bei tarptautinės įsigijimų or-
ganizacijos OCCAR atstovai, Krašto ap-
saugos ministerijos ir Lietuvos ka-

riuomenės vadovybė.
Šarvuočių gamintojai juos vadina

„Boxer”, tačiau Lietuvai tiekiamos
pėstininkų kovos mašinos vadinsis
„Vilkais”.

Už 385,6 mln. eurų Lietuva įsigis 88
šarvuočius, jie bus pristatyti iki 2021
metų pabaigos. Planuojama, kad per
šiuos metus Lietuvą pasieks iš viso 15
kovos mašinų.

Kinija ragina atšaukt ginklų pardavimą Taivanui
Pekinas (BNS) – Kinija paragino

Washingtoną „nedelsiant atšaukti” po-
tencialų 2,2 mlrd. dolerių vertės gink-
luotės pardavimą Taivanui.

„Jungtinių Valstijų ginklų parda-
vimas Taivanui... rimtai pažeidžia
‘vienos Kinijos’ principą,.. (juo) labai
kišamasi į Kinijos vidaus reikalus ir
(jis) kenkia Kinijos suverenumui ir
saugumo interesams”, – pareiškė kinų
užsienio reikalų ministerijos atstovas
Geng Shuang.

Pentagonui pavaldi Gynybos sau-
gumo bendradarbiavimo agentūra
(DSCA), Kongresui buvo pranešė apie
galimą 108 tankų „M1A2T Abrams”,
maždaug 250 oro erdvės gynybos raketų
sistemų „Stinger” bei su šia ginkluote

susijusios įrangos pardavimą Taivanui.
JAV įstatymų leidėjai turi teisę per

ateinančias 30 d. išreikšti nepritarimą
sandoriui, bet veikiausiai to nedarys.

DSCA teigimu, siūlomas parda-
vimas „padės modernizuoti gavėjo pa-
grindinį tankų parką, didindamas jo
galimybes reaguoti į dabartines ir bū-
simas grėsmes regione bei  stiprinti
savo gynybos potencialą”. 

Tuo metu raketos „sutvirtintų
JAV užsienio reikalų politiką ir na-
cionalinį saugumą, padedamos page-
rinti gavėjo – svarbios politinį stabi-
lumą siekiančios užtikrinti jėgos –
saugumo ir gynybos pajėgumus, taip
pat karinę pusiausvyrą ir ekonominę
pažangą regione”, nurodė agentūra.

Neįsileido Rusijos naujienų agentūrų  
Londonas (ELTA, „Draugo” inf.) –

Rusijos RT ir „Sputnik” naujienų agen-
tūroms buvo uždrausta dalyvauti Di-
džiosios Britanijos rengiamoje konfe-
rencijoje apie žiniasklaidos laisvę. Į šią
savaitę Londone vyksiantį renginį su-
sirinks maždaug 60 ministrų, 1  000
žurnalistų bei visuomenės atstovų. 

Didžiosios Britanijos užsienio rei-
kalų ministerija atsisakė RT ir „Sput-

nik” suteikti akreditacijas į renginį dėl
to, kad šios agentūros aktyviai skleidė
politiniais siekiais paremtą dezinfor-
maciją.   

RT ir „Sputnik” kaltinami pažei-
dę nešališkumo taisykles savo laido-
mis, parodytomis po Anglijos mieste
Salisburyje įvykdytos cheminės at-
akos prieš buvusį dvigubą rusų agen-
tą Sergejų Skripalį ir dukterį.

Prancūzija įves ekologinį mokestį lėktuvų bilietams
Paryžius (BNS) – Prancūzijos vy-

riausybė planuoja įvesti iki 18 eurų
mokestį lėktuvo bilietams į visus skry-
džius, vykdomus iš Prancūzijos oro
uostų,  o surinktomis lėšomis bus  fi-
nansuojami mažesnės taršos trans-
porto projektai, antradienį pranešė
transporto ministrė Elisabeth Borne.

Įvedus mokestį, kuris įsigalios
nuo 2020 metų, bus taikoma 1,5
eurų rinkliava ekonominių klasių bi-
lietams skrydžiams šalyje ir Europo-
je, o didžiausias mokestis bus taikomas
verslo klasės keliautojams, keliau-
jantiems už bloko ribų, pareiškė mi-

nistrė.
Tikimasi, kad nauja priemonė

leis surinkti maždaug 182 mln. eurų
per metus, kurie bus investuoti į eko-
logiškesnio transporto infrastruktūrą,
ypač geležinkelius.

Mokestis bus taikomas tik skry-
džiams iš šalies, o ne skrydžiams į
Prancūziją.

Panašus mokestis buvo įvestas
Švedijoje 2018 metų balandį, pagal
kurį kiekvienas bilietas papildomai ap-
mokestinamas iki 40 eurų suma, sie-
kiant sumažinti oro transporto povei-
kį klimatui.

Egiptas prašo surasti Tutanchamono skulptūrą
Kairas (BNS) – Egiptas papra-

šė tarptautinės kriminalinės policijos
organizacijos – Interpolo – surasti 3
tūkst. metų senumo skulptūrą, vaiz-
duojančią jaunąjį Egipto faraoną Tu-
tanchamoną.

Nepaisant Egipto pasipiktinimo,
praėjusią savaitę  aukcione „Chris-
tie's” Londone ši 28,5 cm aukščio rudo
kvarcito relikvija iš Karalių slėnio
buvo parduota už 4,75 mln. svarų.

Tai buvo vienas prieštaringiausiai
vertinamų „Christie’s” aukcionų pa-
staraisiais metais.  Informacija apie
skulptūros pirkėją neskelbiama.

Tačiau praėjus kiek mažiau nei sa-
vaitei po aukciono Egipto nacionalinis
senienų susigrąžinimo komitetas
(NCAR) paskelbė, jog šalies prokurorai
paprašė Interpolo išduoti orderį, kad
būtų galima susekti šią relikviją dėl ga-
limai trūkstamų dokumentų.

Egipto pareigūnai norėjo sustab-
dyti aukcioną ir siekė šios vertybės su-
grąžinimo.

Buvęs senienų ministras Z. Ha-
wass sakė, kad minima vertybė tik-
riausiai buvo pavogta 8-ajame de-
šimtmetyje iš  Karnako šventyklų
komplekso.

Nuncijus Petaro Rajič pasitiktas Vilniaus
oro uoste.     Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Britanijos ambasadorius traukiasi iš pareigų
Londonas (BNS) – Jungtinės Ka-

ralystės ambasadorius JAV Kim Dar-
roch pareiškė atsistatydinantis po
skandalo, kuris aptemdė Washingtono
ir Londono santykius. „Esant dabar-
tinei padėčiai man nebeįmanoma tęsti
savo vaidmens kaip norėčiau”, – sakė
diplomatas.

JAV prezidentas D. Trump pareiš-
kė daugiau neketinantis bendrauti su
ambasadoriumi K. Darroch, kai iš nu-
tekintų diplomatinių pranešimų pa-
aiškėjo, kad jis JAV administraciją lai-
ko „neišmanančia” ir „išskirtinai ne-
veiksminga”. Virtinėje „Twitter” ži-
nučių D. Trump piktai užsipuolė K.
Darroch ir teigė, kad Jungtinės Vals-
tijos nebuvo geros nuomonės apie am-

basadorių
ir jis čia
n e b u v o
m ė g s t a -
mas. Pre-
z identas
taip pat
p a ž ė r ė
k r i t i ko s
Th. May –
kaltino  ją
s u k ė l u s
sumaištį
dėl šalies
pasitraukimo iš Europos Sąjungos. 

Theresa May išreiškė palaikymą
diplomatui, patekusiam į kontrover-
sijos  sūkurį.

mi metai po nepriklausomybės atkū-
rimo, kai ženkliai sumažėjo išvyks-
tančių iš Lietuvos skaičius ir padidė-
jo grįžtančių į Lietuvą skaičius.  2019
m. sausio – gegužės mėnesį į Lietuvą at-
vyko daugiau žmonių nei emigravo, o
teigiamas migracijos neto stebimas
paskutinius keturis šių metų mėne-
sius.

Vyriausybės vadovas paragino
ambasadorius aktyviau kviesti mūsų
bendrapiliečius užsienyje sugrįžti į
Lietuvą, kurti ateitį gimtojoje šalyje.
Pasak S. Skvernelio, bendromis pa-
stangomis, kartu su pasaulio lietuvių
bendruomenėmis būtina toliau ieško-
ti pačių efektyviausių būdų išsaugoti
tautiečiams pilietybę.   

Lietuva šiuo metu turi 41 diplo-
matinę atstovybę, 8 atstovybes prie
tarptautinių organizacijų ir 12 konsu-
linių įstaigų.

Kim Darroch. 
EurActiv nuotr.
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Spausk ENTER

6 išmaniojo telefono supergalios, apie kurias nežinojote 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų liepos 10 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,11 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Ekspertas Arnoldas Lukošius
paaiškina, kaip aktyvuoti 6 re-
čiau žinomas, tačiau tiek „And-

roid”, tiek „iOS” telefonuose sly-
pinčias supergalias. 

1. Vairuojate? Telefonas atsakys į ži-
nutes už jus 

Telefono naudojimas vairuojant
yra viena dažniausių nelaimių ke-
liuose priežasčių. Šiuolaikiniai išma-
nieji geba atpažinti, kada esate už vai-
ro, ir gali automatiškai atsakyti į visas
tuo metu gaunamas žinutes. Įjungus
šią funkciją, kiekvienas, parašęs jums
vairuojant, gaus atsakymą, kad šiuo
metu esate užsiėmęs ir susisieksite
vėliau. 

Kaip aktyvuoti? „iOS” telefono
nustatymuose pasirinkite „Do Not Dis-
turb” (liet. Netrukdyti) ir aktyvuokite
mygtuką „Do not disturb while dri-
ving” (liet. Netrukdyti vairuojant).
„Android” išmaniojo nustatymuose
pasirinkite skiltį „Sound” (liet. Gar-
sas), o joje – „Do Not Disturb” (liet. Ne-
trukdyti). Tuomet spauskite: „Turn
on automatically” (liet. Įjungti auto-
matiškai), „Add rule” (liet. Pridėti tai-
syklę) ir „Driving” (liet. Vairavimas). 

2. Kalbantis ir skaitantis ekranas 
Išmanusis už jus gali ne tik išsiųsti

žinutes, bet ir skaityti. Pavyzdžiui:
SMS žinutes, elektroninį laišką ar pa-
sirinktą straipsnį. Šia funkcija itin
patogu naudotis vairuojant arba tuo-
met, kai akims reikia poilsio. Beje, te-
lefonas pagal jus gali pritaikyti ir skai-
tymo tempą – jį galima sulėtinti arba
pagreitinti. Kaip aktyvuoti? „iOS” te-
lefono nustatymuose pasirinkite skil-
tį „General” (liet. Bendrieji), tuomet
spauskite: „Accessibility” (liet. Priei-
ga), „Speech” (liet. Kalba) ir „Speak
Screen” (liet. Ekrano įgarsinimas).

Kai funkciją aktyvuosite, atsidarykite
bet kokį tekstą, dviem pištais per-
braukite ekraną nuo viršaus iki apa-
čios ir telefonas pradės skaityti. „And-
roid” išmaniojo nustatymuose pasi-
rinkite skiltį „Accessibility” (liet. Pri-
eiga) ir spauskite mygtuką „Select to
Speak” (liet. Teksto įgarsinimas). Po to,
ekrane atsiras žmogaus figūrą vaiz-
duojanti ikonėlė – kai ją paspausite, te-
lefonas pradės skaityti. 

3. Akių apsauga 
Pastebėjote, jog po ilgesnio nar-

šymo jūsų akys pavargsta? Tuomet
pasirinkite jas mažiau varginantį te-
lefono ekrano apšvietimą. Tai padaryti
galima išmaniajame įjungus specialų
šiltų, gintarinių atspalvių filtrą. Šią
funkciją verta naudoti ir vakare, kai
nenorite, kad ryški ekrano šviesa pa-
žadintų miegančius šalia. Kaip akty-
vuoti? „iOS” telefono nustatymuose pa-
sirinkite skiltį „Display & Brightness”
(liet. Ekranas ir šviesa), o joje spaus-
kite mygtuką „Night Shift” (liet. Nak-
tinis režimas). „Android” išmaniojo
nustatymuose spauskite mygtuką
„Display” (liet. Ekranas), o tuomet –
„Night Light” (liet. Naktinė šviesa). 

4. Vietoje adreso – SMS žinutė 
Norite greitai pranešti artimie-

siems, kur esate, tačiau nežinote tiks-
laus adreso? Ne bėda, jūsų išmanusis
viską padarys už jus – užfiksuos ir iš-
siųs vietos koordinates, tiksliai pažy-
mėtas žemėlapyje. Tam net nereikės
įsirašyti jokios naujos programėlės, ši
patogi funkcija jau yra jūsų telefone.
Kaip aktyvuoti? „iOS” telefone atida-
rykite pasirinktam adresatui skirtos
SMS žinutės langą ir spustelėkite ap-
valią informacijos ikonėlę. Tuomet
pasirinkite skiltį „Send My Current Lo-
cation” (liet. Siųsti mano dabartinę bu-
vimo vietą). „Android” išmaniajame
atidarykite programėlę „Google

Lietuviai sukūrė produktą, paspartinantį aptarnavimą ir atsiskaitymą restoranuose

Manote, kad viską žinot apie savo telefoną? Klystate. Kauno diena nuotr.

Atsiskaitymo sprendimus preky-
bos vietoms siūlanti JAV kompani-
ja „Shift4 Payments”, turinti pada-
linį Lietuvoje, restoranų rinkai pri-
statė analogų neturintį sprendimą
– visapusį svečio aptarnavimą ne-
nuėjus nuo jo staliuko „SkyTab”.

Atsiskaitymo sprendimus pre-
kybos vietoms siūlanti kom-
panija „Shift4 Payments”, tu-

rinti padalinį Lietuvoje, restoranų rin-
kai pristatė analogų neturintį spren-
dimą – visapusį svečio aptarnavimą ne-
nuėjus nuo jo staliuko („pay-at-the-
table”) „SkyTab”.

„SkyTab” šį mėnesį oficialiai star-
tavo JAV. „SkyTab” sprendimas iš-

skirtinis tuo, kad leidžia restoranų
svečiams greitai ir patogiai padalinti
sąskaitą visiems svečiams po lygiai,
nustatyti norimą arbatpinigių sumą,
įvertinti aptarnavimo kokybę, atsi-
spausdinti ar atsiųsti sąskaitą el. paš-
tu. Šis sprendimas sklandžiai integ-
ruojasi su kitais atsiskaitymo spren-
dimais, o klientui patogi mokėjimo są-
saja palaiko bekontaktes (NFC), lusti-
nes (EMV) ir magnetines (MSR) kor-
teles. 

„Šis revoliucinis JAV rinkai mo-
kėjimų sprendimas iš esmės keičia
atsiskaitymų restoranuose ar baruose
verslą. Galint susimokėti, laisvai pa-
sidalinti sąskaitą ar bet kada pakore-
guoti užsakymą, norisi ir dažniau lan-
kytis restorane ar užsisakyti daugiau

Maps”, paspauskite ikonėlę, nurodan-
čią dabartinę buvimo vietą, ir palai-
kykite, kol ekrane iššoks jūsų kontak-
tų lentelė. Tada pasirinkite su kuriuo
adresatu iš sąrašo norėtumėte pasida-
linti savo buvimo vieta ir spauskite
„Share” (liet. Dalintis). 

5. Prireikė padidinamojo stiklo? 
Rasite jį telefone Jei norite įskaityti

smulkų šriftą ar atidžiau įsižiūrėti į
nuotrauką, savo telefono kamerą gali-
te nesunkiai paversti padidinamuoju
stiklu. Beje, ši funkcija reguliuojama –
pagal poreikį galėsite ne tik priartinti,
bet ir nutolinti ekrane matomą vaizdą.
Kaip aktyvuoti? „iOS” telefono nusta-
tymuose pasirinkite skiltį „General”
(liet. Bendrieji), tuomet spauskite „Ac-
cessibility” (liet. Prieiga) ir pasirinki-
te „Magnifier” (liet. Didinimas). Norė-
dami aktyvuoti funkciją, tris kartus pa-
spauskite pagrindinį „Home” (senes-
niuose modeliuose) arba „Side” (nau-
juose modeliuose) mygtuką. „Android”
išmaniojo nustatymuose pasirinkite
„Accessibility” (liet. Prieiga) ir spaus-
kite mygtuką „Magnification” (liet. Di-
dinimas). Tuomet atidarykite kamerą
ir tris kartus spustelėkite ekraną. 

6. SOS signalas – akimirksniu 
Šiuolaikiniai išmanieji gali padė-

ti ir nelaimės atveju. Naujausiuose
„Iphone” modeliuose galima nustaty-
ti, kad telefonas automatiškai pa-
skambintų pagalbos tarnyboms pa-
spaudus šoninį arba vieną iš garso
mygtukų. Be to, skambučiui pasibai-
gus, įrenginys iš anksto nurodytiems
kontaktams išsiųs tikslios jūsų buvimo
vietos koordinates. „Android” telefonai
turi panašią funkciją – jie neskambina
tarnyboms, bet tris kartus paspaudus
įjungimo mygtuką, automatiškai išsi-
unčia SOS žinutes jūsų pasirinktiems
kontaktams. Kaip aktyvuoti? „iOS”
telefono nustatymuose pasirinkite skil-
tį „Emergency SOS” (liet. SOS signalas
nelaimės atveju). Čia pat galėsite nu-
rodyti ir artimųjų kontaktus, kurie
turėtų gauti jūsų buvimo vietos nuo-
rodą nelaimės atveju. „Android” iš-
maniojo nustatymuose pasirinkite skil-
tį „Advanced features” (liet. Išplėstinės
funkcijos) ir spauskite mygtuką „Send
SOS messages” (liet. Siųsti SOS žinu-
tes). Tuomet beliks suvesti pasirinktų
adresatų kontaktus.

Delfi.lt

Lietuvių sukurta programėlė septynmyliais žingsniais plinta JAV. „Shift4 Payments“ nuotr.

patiekalų bei gėrimų. Džiaugiamės
tuo, kad prie jo vystymo stipriai pri-
sidėjo ir Lietuvos komanda. Vilniaus
biure nuo pagrindų sukūrėme ir toliau
vystome platformą operacinei sistemai
„Android”, – teigia „Shift4 Payments
Lithuania” vadovas Tadas Vizgirda.

Be mokėjimų, „SkyTab” sprendi-
mas turi funkciją, leidžiančią resto-
ranams sumažinti nepasitenkinusių
klientų skaičių. Pavyzdžiui, klientams
po apmokėjimo siūloma įvertinti res-
torane gautas paslaugas. Jeigu reitin-
gas yra mažesnis už iš anksto nustatytą
ribą, restorano vadovybei iš karto iš-

siunčiamas pranešimas, kad jie galėtų
sušvelninti klientų nepasitenkinimą
jiems dar neišėjus iš restorano ir gal-
būt pakeisti nepalankų vertinimą.
Taip pat daug lengvesnis tampa ir res-
toranų padavėjų darbas, ne tik dėl to,
kad jie gali priimti apmokėjimą čia pat
prie staliuko, nes nereikia bėgti iki pa-
grindinio kasos aparato, bet ir dėl to,
kad „SkyTab” leidžia priimti pakar-
totinius užsakymus, o užsakymo in-
formacija automatiškai atspausdinama
virtuvėje ar prie baro.

Elektronika.lt
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SUKTINUKAI KASDIENAI

Suktinukai su lašiša

Reikės: 
tortilijos lakšto
tepamo ,,Philadephia” sūrio
rūkytos lašišos filė
špinatų lapelių (arba salotų)
maltų pipirų

Tortiliją ištepti sūriu, ant viršaus
iškloti špinatų arba salotų lapus ir
uždėti lašišos gabaliukus, pabarstyti
maltais pipirais. Tuomet tortiliją su-
sukti, apvynioti maistine plėvele ir
bent 2 valandoms dėti į šaldytuvą. Su-
pjaustyti norimo dydžio griežinėliais.

Suktinukai su varške 
ir krabų lazdelėmis

Reikės:
tortilijos lakšto
varškės (sausos)
krabų lazdelių
pomidoro
česnakao
majonezo
krapų arba petražolių

Supjaustyti pomidorą ir krabų
lazdeles kubeliais, sudėti varškę, pa-
barstyti smulkintais krapais ar petra-
žolėmis, įdėti majonezo ir viską iš-
maišyti. Tortilijos lakštą ištepti šia
mase ir susukti į ritinį. Apvynioti
maistine plėvele ir bent 2 valandoms
dėti į šaldytuvą.

Suktinukai su krabų lazdelėmis

Reikės:
tortilijos lakšto
krabų lazdelių
virto kiaušinio 
virtos morkos
paprikos
fermentinio sūrio
česnako
majonezo (arba grietinės)

Ant tortilijos lakšto užtepti majo-
nezo, sumaišyto su susmulkintu čes-

Sumuštiniai suktinukai
Paprasta, skanu, patogu pasiimti priešpiečiams į darbą, įdėti vaikui į stovyklą, su-
sipakuoti važiuojant į gamtą ar patiekti kaip elegantišką užkandį svečiams. Suk-
tinukus visi mėgsta, jų įvairovė – begalinė, jiems pagaminti tinka viskas: tunas,
sūris, kalakutiena, krevetės, įvairios daržovės, salotos ir t. t. Štai kelios idėjos.

Liepos 6 dieną Čekijoje, Karlovy
Vary pasibaigusiame tarptautinia-
me kino festivalyje įvyko ir lietu-

viško filmo pasaulinė premjera. Tai re-
žisieriaus Karolio Kaupinio debiutinis
ilgametražis filmas „Nova Lituania”,
pasakojantis apie tarpukario geogra-
fijos profesoriaus Kazio Pakšto pa-
stangas sukurti atsarginę Lietuvą.
„East of  the West” konkursinėje prog-
ramoje dalyvavęs filmas nepaliko abe-
jingų – buvo išparduoti abu seansai. 

„Didžiausias premjerinis malonu-
mas ir siaubas viename – žiūrėti į
žmones, žiūrinčius tavo filmą. Karlovy
Vary žiūrovai, vieni nuostabiausių
Europoje, tą siaubą sumažina radika-
liai. Džiaugiuosi, kad turėjau galimy-
bę savo filmą pristatyti šiame kino
festivalyje ir laukiu, kaip mano filmą
priims ‘neatsarginė’ Lietuva”, – po
premjeros sakė režisierius K. Kaupinis.

Atspirties  tašku  filmui  tapo  K.
Pakšto ir Juozo Tūbelio susitikimas
1938-aisiais, kai J. Tūbelis tuomet buvo
vienintelis Vyriausybės žmogus, rim-
tai susidomėjęs K. Pakšto „atsarginės
Lietuvos” idėja.  

„Užsikabinau nuo K. Pakšto idėjos
apie atsarginę Lietuvą, kuo labiau gi-
linausi, tuo man darėsi kiti dalykai įdo-
mesni. Įdomu darėsi kaupiamoji nuo-
jauta, kad ateina pabaiga, vyravusi

1939 metais, ir žmonių reakcija”, – pa-
sakojo režisierius.

Nors filmas apie atsarginės Lietu-
vos idėją egzotiškuose kraštuose, filme
egzotikos nepamatysime.  „Yra viena
scena kaip aliuzija, bet nėra nei na-
mukų tropikuose, nei mokyklų. Filmas
daugiau apie svajonę, apie idėją”, – aiš-
kino K. Kaupinis. 

„Jau kitą dieną po antrosios filmo
peržiūros Karlovy Vary sulaukėme
net trijų tarptautinių filmo recenzijų –
tai patvirtino mūsų nuojautą, kad apie
filmą be galo daug kalbama tiek tarp
festivalio dalyvių, tiek žiūrovų. Iš au-
ditorijos bei kolegų pasisakymų jau-
čiame, jog filmas iš visos programos iš-
siskyrė savo originalumu tiek tema-
tiškai, vizualiai, taip pat – subtilaus pa-
sakojimo prasme. Visas šis dėmesys –
didelis įvertinimas filmui ir mums,
kaip kūrėjams”, – pirmaisiais įspū-
džiais iš festivalio dalijosi filmo pro-
diuserė Marija Razgutė.

Filme vaidina: Aleksas Kazanavi-
čius, Vaidotas Martinaitis, Valentinas
Masalskis, Rasa Samuolytė, Eglė Gab-
rėnaitė, Roberta Sirgedaitė, Julius Ža-
lakevicius. 

Režisierius K. Kaupinis kine de-
biutavo prieš penkerius metus trum-
pametražiu filmu „Triukšmadarys”.

,,Draugo” inf.

Filmas apie ,,atsarginę Lietuvą” –
Karlovy Vary festivalyje

Karolis Kaupinis (v.) su komanda.                                                              Organizatorių nuotr.

naku. Tuomet dėti per pusę perpjautas
krabų lazdeles, sutarkuotą kiaušinį, su-
smulkintą papriką, sutarkuotą morką
bei sūrį. Susukti į ritinėlį, suvynioti į
maistinę plėvelę bei dėti į šaldytuvą
(galima palaikyti per naktį).

O štai sudėtingesnis receptas, kuris
puikiai tiks kaip pagrindinis patie-
kalas 

Tailandietiškų vištienos
salotų suktinukai 

(8–12 porcijų)

Reikės:
3 viščiuko krūtinėlių, supjaustytų
ketvirčiais
1 1/2 puodelio tarkuotų kopūstų ir
morkų mišinio
3 svogūno laiškų, smulkiai su-
pjaustytų
3 šaukštų smulkintos kalendros (ci-
lantro)
3 šaukštų kapotų sausai skrudintų
žemės riešutų
3 šaukštų žemės riešutų sviesto
3 šaukštų sojos padažo
3 šaukštų žalios citrinos sulčių
3 šaukštų rudojo cukraus
3 šaukštų sezamo aliejaus
1 1/2 arb. šaukštelio smulkiai ka-
poto česnako
žiupsnelio raudonosios paprikos
4–6 10 colių skersmens tortilijų
salotų lapų

Dideliame puode užvirti vande-
nį, sudėti vištienos gabaliukus ir vir-
ti 10–15 minučių, kol mėsa išvirs. Išim-
ti ir atvėsinti. Visiškai atvėsusią viš-
tieną supjaustyti 1/2 colio dydžio ku-
beliais ir suberti į dubenį.

Tarkuotus kopūstus su morkomis,
svogūnų laiškus, kalendrą ir riešutus
suberti į dubenį su vištienos kube-
liais.

Kitame dubenėlyje išplakti riešu-
tų sviestą, sojos padažą, žaliosios cit-
rinos sultis, cukrų, sezamo aliejų, čes-
naką ir papriką iki vientisos masės.
Gautą masę užpilti ant vištienos su dar-
žovėmis ir išmaišyti.

Kiekvienos tortilijos apatinę pusę
iškloti 4–5 salotų lapais. Uždėti kelis
šaukštus vištienos salotų. Užlenkti šo-
nus ir suvynioti nuo apačios į viršų.
Kiekvieną tortiliją perpjauti per pusę. 

Skanaus! Tikiuosi, kad šie receptai
įkvėps jus sukurti savo variantus iš
mėgstamų produktų. Džiaukimės va-
sara!

Jūsų Indrė

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurgAiAKiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI
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Birutė Putrius 
„The Last Book Smuggler”

Naujausias rašytojos Birutė Putrius romanas ,,The Last Book

Smuggler” (Paskutinis knygnešys) ap-
rašo spaudos draudimo laikotarpį Lie-
tuvoje, kada knygnešiai slapta gaben-
davo į Lietuvą rusų caro uždraus tą lie-
tuvišką spaudą. Romanas parašytas
anglų kalba. Pagrindiniai veikė jai: se-
nas knygnešys Viktoras, jo vaikaitė Ada
ir Adą įsimylėjęs jaunuolis Jo nas. Knyg-
nešystė persipina su mei lės ir išda-
vystės intriga. Rašytoja vaizdingai ap-
rašo lietuvių pasipriešinimą spaudos
draudimui ir kartu į siuže tą įpina ma-
giškojo realizmo žanro elementų.

Birutė Putrius, Čikagoje užaugu-
 si, o dabar Californijoje gyvenanti lie-
tuvė rašytoja, gerai išstudijavo šį įdomų Lietuvos istorijos laikotarpį. Jos
senelis Mykolas Putrius buvo knygnešys, o iš savo tėvelio rašytoja gir-
dėjo daug pasakojimų apie tuos laikus. Šie pasakojimai pažadino ra-
šytojos vaizduotę.  

Romaną ,,The Last Book Smuggler” galite įsigyti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Kaina – 20 dol.  (Illinois valstijos pridė-
ti nės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu –
5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.

Atkelta iš 3 psl.
Tai gal čia ir buvo priežastis, kaip jūs

knygoje rašote, kad „nebuvo nei vieno Sei-
mo ar Vyriausybės, kuri mėgtų D. Gry-
bauskaitę”? 

Kai kam Prezidentės reiklumas ro-
dėsi pernelyg didelis. Prisiminkime ne-
pasitenkinimą, kai Prezidentė iš mi-
nistrų reikalavo anglų kalbos mokėji-
mo. Betgi tai buvo 2013-ieji metai, kai
Lietuva pirmininkavo Europos Są-
jungos Tarybai. O kaip būtų atrodę
mūsų ministrai, nekalbėję  angliškai?
Tai nebuvo kabinėjimasis „va šiaip
sau”. Arba kai skambėjo „juodasis” vi-
ceministrų sąrašas. Prezidentė prašė iš
tarnybų informacijos apie valdininkų
skaidrumą. O kaip kitaip? Patikėti
valstybės valdymą abejotinos reputa-
cijos žmonėms? Tai tuomet ir buvo
daug nepasitenkinimo, nes jiems pa-
sirodė, jog buvo per aukštas jiems ke-
liamo reiklumo lygis. Taip pat nereik-
tų pamiršti, kad D. Grybauskaitė siū-
lė labai reikšmingus įstatymus dėl ko-
rupcijos, kurie nebūdavo sutinkami
audringais džiaugsmo plojimais. Nors

tikrai negalima sakyti, kad trūko ben-
drystės su Seimu ir Vyriausybe. Jos
buvo užtektinai, kad Valstybės raidai
sprendimai būtų priimti.  

O jums netekdavo stebėti Prezidentės
reakcijos į premjerų, ministrų ar Seimo na-
rių kartais nemandagius, nepagarbius žo-
dinius išpuolius jos atžvilgiu. Kaip ji rea-
guodavo?

Prezidentė laikėsi nuostatos, ir
visai komandai buvo pasakyta, kad rei-
kia nustoti žiūrėti, kas čia svarbesnis
– nieko nedemonizuoti ir nieko neiš-
aukštinti, su visais ieškoti bendros
kalbos, kad įgyvendintume savo sie-
kius. Prezidentė – itin dalykiškas žmo-
gus. Ji niekada neeskaluodavo konf-
liktų, bet ieškodavo sprendimo ir  nie-
kad nesiveldavo į rietenas. Jokių as-
meniškumų nesu mačiusi. Jokių ir
niekad! Valstybės ir žmonių interesai
jai visada buvo svarbiausia. 

O kaip komanda žiūrėdavo į išpuolius,
patyčias, piktus komenarus socialiniuose
tinkluose Prezidentės atžvilgiu? 

Mes, komanda, reaguodavom jaut-
riai. Skaudindavomės. Pati Preziden-
tė nereaguodavo. D. Grybauskaitė, dar
eidama į rinkimus žinojo, kur eina, su-

vokė, kas jos laukia, suvokė, kad bus
tarsi po padidinamuoju stiklu, vie-
niems patiks, kiti nekęs… Ji jautėsi
esanti tarsi apšaudymo lauke ir turė-
jo su tuo susigyventi.  Prezidentė gerai
žinojo savo užsibrėžtus tikslus ir ne-
dvejodama ėjo link jų. O pastangų ją su-
menkinti buvo visada, per visus dešimt
metų. Nes ji nepakluso nei vienai in-
teresų grupei, jokiam spaudimui, jo-
kiems nešvarių žmonių reikalavi-
mams.

Jeigu politikas nepaklūsta oligar-
chų, įtakos grupių spaudimui, tai jie
imasi visokių ginklų. Kaip įmanydami
stengėsi menkinti Prezidentę, bandė
parodyti – štai kas tau bus, jeigu tu
mūsų neklausysi, jei nevykdysi mūsų
reikalavimų… Apie tai yra ir mano
knygoje. Tuo Prezidentė buvo stipri,
kad su jokiomis interesų grupėmis
nesusisaistė ir buvo visiškai savaran-
kiška, niekam nieko neskolinga, at-
skaitinga buvo vien tik Lietuvos žmo-
nėms. Ir daugiau niekam! 

O per tą dešimtmetį darbo kartu ar esa-
te matę Prezidentę sutrikusią, pasimetusią,
nežinančią kaip pasielgti?

Turbūt vienintelį kartą – per Gar-
liavos įvykius. Mes visi nežinojom
kaip yra, kas vyksta iš tiesų, buvo vi-
suotinė isterija, visuomenė susiskal-
džiusi, o reaguoti buvo būtina, nes
Lietuva virte virė. Bet reaguoti taip pat
buvo ir pavojinga. Atsakymo neturėjo
niekas, niekas negalėjo patarti. 

O ar matėt ją šelmišką?
Oi, tikrai! Kartais net negalėdavau

savo akimis patikėti, ką matau, kad čia
ta pati mūsų Prezidentė! Ir pašmaikš-
taudavo, ir pakvatodavo, ir staigmenų
mums iškrėsdavo… 

Smagiai knygoje aprašėt Prezidentei su-
rengtą gimtadienį.

Gimtadienio išvakarėse parašėm
žinutę į Prezidentės telefoną: „Prezi-
dente, norėtume jus pakviesti į neto-
liese esančią kavinę gimtadienio pus-
ryčių”. Visi stovim  ir nedrįstam siųs-
ti. Vis dėlto, sukaupę drąsos, išsiuntė-
me. Tą pačią akimirką gaunam atsa-
kymą: „Kur ta jūsų kavinė?” Iškart ir
atėjo. Taip mes ją pasveikinom!

Eidavom drauge valgyti ledų ar pa-
sivaikščioti, pasibūti su žmonėmis. O
ir pačiai Prezidentei patinka staigme-
nos – patinka mums padovanoti po ko-
kią smulkmeną, parveždavo visiems
lauktuvių iš vizitų... 

O kodėl susiklostė tokie santykiai su
Prezidentu V. Adamkumi? Neseniai kalbė-
damas per radiją jis sakė, kad D. Gry-
bauskaitė nėra jam paskambinusi.

Nenorėčiau komentuoti Prezi-
dento V. Adamkaus pasakymo, bet,
kiek aš žinau, D. Grybauskaitė svei-
kindavo jį su gimtadieniais, nusiųsdavo
jam šilauogių ar medaus iš savo sodo,
lankė ligoninėje. Man rodos, jų santy-
kiai draugiški ir pagarbūs.

Dėkui jums už mums skirtą laiką. Sėk-
mės jums!

„Ji jautėsi esanti tarsi
apšaudymo lauke”

Brangiai motinai

A † A
JUOZAPATAI KAIRIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš-kia -
me mūsų klubo pirmi ninkei RŪTAI SIDABRIENEI.

Beverly Shores lietuvių klubas

Šventiškai nusiteikusios ir pasipuošusios –
Prezidentė D. Grybauskaitė ir jos patarėja
D. Ulbinaitė. R. Dačkaus nuotr.

D. Ulbinaitės knygą ,,Nustokim krūp-
čiot” galima įsigyti zmonesknygos.lt,
o dokumentinį filmą ,,Valstybės pa-
slaptis” apie Prezidentę D. Grybaus -
kaitę  – zmonescinema.lt 
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„Draugo” laikraščio išlaidoms sumažinti aukojo:
100 dol. Audronė Norušis, Homer Glen, IL.
60 dol. Stasys Milašius, Carlsad, CA.
50 dol. Ann Smilgys, Orland Park, IL; Birutė Jodwalis, Lemont, IL; Va-

lerie Austras, Melrose, MA; Paul C. Mileris, Omaha, NE; Laima Braune,
Oak Brook, IL; Emily Valančius, Orland Park, IL; Danutė Surdėnas, Turn-
ersville, NJ.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

www.draugofondas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

PAS MUS
IR

APLINK MUS
� Š. m. liepos 28 d., ketvirtą mėnesio sek-
madienį, 1 val. p. p. šv. Mišios Jaunimo cent-
re Jėzuitų koplyčioje neįvyks. Apie kitų šv.
Mišių laiką pranešime vėliau.

� Prasidėjo PLC kino filmų pievelėje se-
zonas! Filmai bus rodomi: liepos 12 d., lie-

pos 26 d., rugpjūčio 9 d., rugpjūčio 23 d.
ir rugsėjo 6 d. Renginio pradžia – 7 val. v.
(filmas prasideda saulei nusileidus). Vieta –
PLC pikniko aikštė. Filmai nemokami. Ren-
ginio metu veikia baras. Pirkdami gėrimus
ir užkandžius, jūs remiate Pasaulio lietuvių
centrą.

IeškoMe BAltIjoS kelIo DAlyvIų
Latvijos televizija kuria dokumentinį filmą apie 1989 m. vykusį Baltijos kelią.
Jei turite ką papasakoti apie tos dienos įvykius, savo albume saugote nuo-
traukas, primenančias tą įvykį, ar atminčiai pasilikote laikraščio skiautę su kvie-
timu prisijungti prie Baltijos kelio, kviečiame pasidalinti savo istorija. Jūsų laiš-
kų laukiame el. paštu lvna@archyvai.lt.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Esu Martyna Kučinskaitė, baigiau Vytauto Didžiojo univer-
siteto bakalauro studijas (fortepijono ir lietuvių kalbos spe-
cialybės), o nuo rugsėjo atvykstu į Brooklyn College (CUNY)
studijuoti fortepijono magistrantūroje. Ieškau gyvenimo vie-
tos. Norėtųsi rasti netoli Brooklyn College. Būtų idealu ras-
ti butą su fortepijonu arba pianinu. Tikrai aplinkinių gyven-
tojų nevarginsiu – daugiausia laiko praleisiu universitete.

Siūlyti: darius.kucinskas@ktu.lt

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą 86-ąsias
metines paminėsime sekmadienį,
liepos 21 d., 10 val. r. susirinkę
prie didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno
paminklo Marquette Parke. 
Kviečiame visas lietuviškas or-
ganizacijas dalyvauti šventėje.
Šv. Mišios bus aukojamos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje 11 val. r. Išeivijos šauliai ir
skautai dalyvaus iškilmingoje
procesijoje. Po šv. Mišių visus
maloniai kviečiame į parapijos
salę. Bus vaišės.

Renginį ruošia ALIAS, ALT’as ir

JAV LB Marquette Parko apylinkės

bendruomenė.

Naujai susikūręs lietuvių klubas Michiana-Nemunas kviečia visus
lietuvius ir jų draugus dalyvauti klubo veikloje. 

Steigiamasis susirinkimas vyks liepos 20 d., šeštadienį, 11 val. r. (CST)
Michiana Village Hall, 4000 Cherokee Trail; Michiana, MI. 

Laukiame atvykstant ir įvairių organizacijų atstovų. 
Po trumpo susirinkimo – linksma gegužinė! 

Pageidaujantiems – pasiplaukiojimas burlaiviu ir mėlynių rinkimas.

Daugiau informacijos tel. 269-469-4062 (Vilija) arba el. paštu vrk15@att.net

AČIŪ!
„Draugas” didžiuojasi, kad pasitikdamas sukaktį, kurios
nesulaukė nė vienas kitas lietuviškas laikraštis, 110 metų,
galėjo suskaitmeninti ir atverti pasauliui savo turtingus
istorinius archyvus. Šis projektas artėja prie pabaigos. 

Prie archyvų skaitmeninimo proceso ženkliai prisidėjo ir 
Lietuvių Fondas su savo finansine parama.

Iš širdies dėkojame Fondui už šio darbo svarbos 

suvokimą ir suteiktą galimybę jį įgyvendinti. 

„Draugo” leidėjai ir redakcija

Prisijunkite prie mūsų, kartu prisimindami unikalų istorinį įvykį – Baltijos

kelią. Veiksmo vieta – vakarinė pieva prie Kapitolijaus pastato Washington,

DC. Laikas – penktadienis, rugpjūčio 23 d., nuo 1 iki 2 val. p. p.

Laukiame visų tautų atstovų! 

Pasižymėkite savo kalendoriuose – antrasis Baltijos šalių
kino festivalis New Yorke vyks lapkričio 7–10 dienomis.
Scandinavia House, New York, NY 10016. 
Sekite pranešimus svetainėje: www.balticfilmfestival.com


