
Mados skrynioje – Vilmos Rakickas
mezginiai – 6 psl.

Kino švytėjimai: dailininkė 
Nomeda Saukienė – 10 psl.
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Tapyti nelabai sunku, jei nemoki. Bet jei moki, tuomet kitas reikalas – Auguste Renoir

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 92 dienos

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Balandžio 4 dieną Kaune iškilmingais renginiais

buvo paminėti Lietuvos Tarybos pirmininko, Lie-

tuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos

metai ir Prezidento institucijos įkūrimo 100-osios

metinės. Būtent 1919 metų balandžio 4-ąją įvyko pir-

mieji rinkimai, praėjus daugiau nei metams po Lietu-

vos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. vasario 16

dieną. Pirmąjį Lietuvos valstybės prezidentą prieš

šim tą metų rinko Lietuvos Valstybės Tarybos nariai, o

jau vėliau prezidentą iš savo atstovų rinko I, II ir III Sei-

mo nariai. 

Minėjimas istorinėje salėje

Minint šią neeilinę sukaktį Kaune, Maironio 27 nu-
meriu pažymėtame name, salėje, kurioje A. Smetona ir
buvo išrinktas bei balandžio 6 dieną inauguruotas (dabar
šiame pastate vei kia Mykolo Romerio universiteto viešo-
jo saugumo akademija) įvyko Stasio Lozoraičio senjorų
akademijos ir Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos suorga-
nizuotas renginys. Iškilmingai pasipuošę renginio svečiai
išklausė priesaikos tekstą, kurį A. Smetona perskaitė prieš
šimtą metų, žiūrėjo dokumentinius kadrus apie pirmąjį
Lietuvos prezidentą. – 2 psl.

Balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius
Jungtinėse Amerikos Valstijose Rolandas Kriščiūnas
iškilmingai perdavė Vilniaus miesto garbės piliečio

apdovanojimą 43-iajam JAV prezidentui George Walker
Bush. Prezidento vardu apdovanojimą atsiėmė Lindsay
Lloyd,  Žmogaus laisvių iniciatyvos G. W. Bush Institute
direktorius.

„43-iasis JAV prezidentas Bush yra vienas myli-
miausių Amerikos prezidentų Lietuvoje. Jo vardas dau-
geliui Lietuvos piliečių asocijuojasi su mūsų šalių tvirta
draugyste ir Amerikos įsipareigojimu Lietuvos žmonių

saugumui”, – sakė R. Kriščiūnas įteikdamas apdovanoji-
mą.

„Ant Vilniaus Rotušės sienos įrašyti tuometinio JAV
prezidento G. W. Bush žodžiai, ištarti Vilniuje 2002 m., pui-
kiausiai simbolizuoja jauni mui  ypatingus sąjunginius Lie-
tuvos ir Amerikos ryšius”, – pridūrė ambasadorius.

„Prezidentas Bush dėkoja už šį svarbų įvertinimą, kurį
yra garbė jam priimti”, – sakė Lloyd, pridūręs, kad G. W.
Bush  iki šiol su geriausiomis emocijomis prisimena
savo vizitą Vilniuje 2002 m.

– 3 psl. 

Iš k.: Joseph Kim, Žmogaus laisvių iniciatyvos G. W. Bush Institute direktoriaus padėjėjas; Lindsay Lloyd,  Žmogaus laisvių iniciaty-
vos G. W. Bush Institute direktorius ir LR ambasadorius JAV  Rolandas Kriščiūnas. LR ambasados Washingtone nuotraukos

Prezidentas G. W. Bush – Vilniaus garbės pilietis

Iškilmingai paminėtas 
A. Smetonos 

inauguracijos 100-metis

Prezidentas Antanas Smetona
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„Būtent čia, šioje salėje nuskam-
bėjo priesaikos žodžiai. Šiandien čia
būnant apima ypatingas jausmas, ir ga-
lime džiaugtis, kad autentiška salė,
nors per tą šimtą metų kažkiek pasi-
keitusi išliko iki mūsų dienų”, – sakė
Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pir-
mininkas Raimundas Kaminskas, pa-
citavęs to meto spaudos straipsnius
apie Antano Smetonos išrinkimą pir-

muoju Lietuvos Respublikos prezi-
dentu.  

Lietuvos Seimo narys, Žmogaus
teisių komiteto pirmininkas Valeri-
jus Simulik savo kalboje pabrėžė ypa-
tingą A. Smetonos vaidmenį Lietuvos
istorijoje ir priminė, kad Seimas šiuos
metus yra paskelbęs Antano Smetonos
metais.  Susirinkusius į iškilmingą
minėjimą sveikino prezidento brolio
anūkė Sigita Smetonaitė-Petrauskienė,
pasidžiaugusi, kad jų šeimoje būta to-
kios išskirtinės asmenybės. Ji pabrėžė,

kad A. Smetona visiems laikams liko
kaip valstybingumo, laisvės ir nepri-
klausomybės simbolis. 

Prezidento giminaitė dėkojo Lie-
tuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijai,
priėmusiai sprendimą 2019-uosius pa-
skelbti A. Smetonos metais. Kauno šv.
Jurgio konvento kunigas Saulius Pau-
lius Bytautas pabrėžė, kad į valdžią A.
Smetona atėjo pačiu laiku, kai valsty-
bei reikėjo tvirtos rankos, ir jis tapo tar-

nystės Lietuvai pavyz-
džiu.

Renginio dalyviai iš-
klausė Vilniaus univer-
siteto istorijos fakulteto
doc. dr. Aurelijaus Gie-
dos paskaitos ,,Antano
Smetonos pirmojo prezi-
dentavimo šimtmetis”,
juos sveikino vienas iš
Lietuvos Sąjūdžio kūrėjų
Arvydas Juozaitis, pasi-
dalinęs savo įžvalgomis.
Buvo parengta laikotar-
pio  tarp  dviejų  karų
periodinės spaudos apie
A. Smetoną paroda, vyko
koncertas. 

Atvyko ir prezidentų giminaičiai

Dar vienas ypatingas renginys
vyko ir LR Istorinėje Prezidentūroje
Kaune, kur buvo pristatyta specialiai
šiai progai išleista kolektyvinė mo-
nografija „Prezidento rūmai Kaune”.
Renginyje dalyvavo ir gausus autorių
kolektyvas, ir daug svečių, taip pat kai
kurių knygoje aprašytų asmenų gimi-
naičiai. Specialiai iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, Lemonto į iškilmes at-
vyko prezidento Aleksandro Stulgins-

Iškilmingai paminėtas 
A. Smetonos
inauguracijos 100-metis

Knygos ,,Prezidento rūmai Kaune” pristatyme dalyvavo daug svečių.

A. Smetonos brolio anūkė Sigita Smetonaitė-
Petrauskienė.

kio anūkė Jūratė Norvilienė su vyru
Algiu, apsilankė ir Kaune gyvenantys
Smetonų bei Grinių artimieji, taip
pat rūmuose dirbusių tarnų ir tar-
nautojų palikuonys. 

Renginį, kurį vedė Istorinės Pre-
zidentūros vadovė Renata Mikalajū-
naitė pradėjo jaunosios Kauno Antano
Smetonos gimnazijos vokalinio an-
samblio atlikėjos. Vedėja pakvietė visą
autorių kolektyvą į sceną, taip pat
prie jų prisijungė knygos dizaineris ir
recenzentai. Nuskambėjus vieno ar
kito laikotarpio himnui, kiekviena
autorė pristatė tą laikotarpį, kurį ap-
rašė naujojoje beveik 400 puslapių
knygoje. 

Šešių autorių parašyta kolektyvi-
nė monografija „Prezidento rūmai
Kaune” neapsiriboja vien tik prezi-
dentiniu laikotarpiu, nors jam aprašyti
skirta didelė knygos dalis. Pastatas, ku-
riame buvo įsikūrę LR prezidentai
auksiniu vadinamu laikotarpiu, kuris
tęsėsi šiek tiek ilgiau nei 20 metų,
skaičiuoja jau 175-uosius metus, kurie
yra ir Kauno, Lietuvos ir netgi Euro-
pos istorijos metai. 

Apima 175 metų istoriją

Anot R. Mikalajūnaitės, Kauno
gubernatoriai, Rusijos imperatoriš-
kosios šeimos nariai, pasaulyje žymi

dailininkė impresionistė Marijana Ve-
riovkina, Vokietijos kaizeris Vilhel-
mas II, Bavarijos princas Leopoldas ir
vokiečių okupacinės valdžios atsto-
vai, visi 1919–1940 m. LR prezidentai,
būsimasis popiežius Pijus XI, mario-
netinis prezidentas Justas Paleckis,
Reichskomisariato darbuotojai ir vo-
kiečių nacionalsocialistų darbininkų
partijos nariai, pionieriai ir mokyto-
jai, o galiausiai muziejaus darbuotojai
bei lankytojai – štai kokia įspūdinga ir
įvairiaspalvė kompanija yra gyvenu-
si, dirbusi ar viešėjusi istoriniuose rū-
muose Kaune, šiandien vadinamuose
Istorine Lietuvos Respublikos Prezi-
dentūra. 

LR Prezidento rezidencija nuo
1919 iki 1940 metų tapo vienu labiausiai
atpažįstamų Kauno pastatų, neabejo-
tinu politinės galios centro simboliu.
„Užtenka vienos akimirkos, užtenka
prisiminti, kur esi, kad pasijustum
esąs pačiame visos valstybės organiz-
mo centre, – tada pajunti ir supranti,
kad čia yra visos valstybės širdis, kad
iš čia visai lietuvių tautai trykšta jos
gyvybei taip išganinga Tautos Vado,
Valstybės Prezidento, valia ir energi-
ja”, – šiuos Mykolo Žilinsko žodžius po
jo apsilankymo Prezidento rūmuose ci-
tavo institucijos vadovė. 

R. Mikalajūnaitė teigia, kad po
aukso amžiaus – nepriklausomos Lie-

Gausus knygos autorių kolektyvas. A. Vaškevičiaus nuotraukos 

Iš Čikagos atvykę A. Stulginskio anūkė J. Norvilienė su vy-
ru Algiu.
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Mažai tikėtina, kad gegužę vyksiančiu
referendumu būtų pakeista dvigubą
pilietybę ribojanti Konstitucijos

nuostata, rodo reprezentatyvi gyventojų
apklausa.

Jos duomenimis, suteikti galimybę
Lietuvos pilietybę turėti visiems lietu-
vių kilmės asmenims, nepriklausomai
nuo to, ar jie yra įgiję kitos šalies piliety-
bę, yra linkę 46,6 proc. respondentų.

Daugiau nei ketvirtadalis – 27,8 proc.
– respondentų yra prieš Konstitucijos kei-
timą. Jų nuomone, Lietuvos pilietybė gali
būti suteikiama tik asmenims, atsisakiu-
siems kitos šalies pilietybės, rodo Vil-
niaus politikos analizės instituto (VPAI)
užsakymu atlikta apklausa.

Neapsisprendusiųjų pilietybės klau-
simu yra 16,3 proc., neketinančių dalyvauti
– 9,3 proc., teigiama instituto pranešime.

Įvertinus tik referendume ketinančių
dalyvauti piliečių atsakymus, daugybinei
pilietybei pritartų 62,6 proc. respondentų,
nepritartų – 37,4 proc. respondentų.

Anot pranešimo, Lietuvos pilietybės
išsaugojimui įgijus kitos šalies pilietybę
labiausiai pritaria jauniausi (18–30 metų)
respondentai – 67 proc., mažiausiai – vy-
resni nei 70 metų respondentai – 49 pro-
centai.

Institutas skaičiuoja, kad ir su itin
aukštu referendume dalyvauti ketinančių
piliečių rodikliu – jis siekia 74 procentus
apklaustųjų –  referendume keliamam
klausimui pritarta nebūtų.

Konstitucijos straipsnį dėl pilietybės
galima pakeisti, jei tam referendume pri-
tarė daugiau kaip pusė piliečių, turinčių
rinkimų teisę. 

„Esant 62,6 proc. pataisos rėmėjų,
Konstitucijos pakeitimui reikalinga re-
kordinė artima 85 proc. rinkėjų mobiliza-
cija. Žvelgiant į paskutines Lietuvos rin-
kėjų aktyvumo tendencijas, tokia rinkėjų
mobilizacija mažai tikėtina”, – teigiama
VPAI pranešime.

Kaip pažymi institutas, 84,74 proc.
registruotų rinkėjų dalyvavo tik visuoti-
nėje 1991 vasario 9 dienos apklausoje dėl
Lietuvos nepriklausomybės. O, pavyz-
džiui, pastaruosiuose dvejuose preziden-
tiniuose rinkimuose balsavo tik kiek dau-
giau nei pusė registruotų rinkėjų, o esant

tokiam aktyvumui, Konstitucijai pakeis-
ti reikėtų beveik 100 proc. paramos.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų
apklausą Vilniaus politikos analizės ins-
tituto užsakymu vasario 15–26 dienomis
apklausė viešosios nuomonės tyrimų kom-
panija „Baltijos tyrimai”.

Apklausti 1 035 pilnamečiai Lietuvos
gyventojai.

Gegužės 12 dieną su prezidento rin-
kimais Lietuvoje vyks referendumas dėl
dvigubos pilietybės instituto išplėtimo.

Referendume piliečių bus klausiama,
ar jie sutinka leisti dvigubą pilietybę as-
menims, išvykusiems į šalis, atitinkančias
„euroatlantinės integracijos kriterijus”.
Konkrečios šalys būtų nustatytos įstaty-
mu.

Šiuo metu dviguba pilietybė, išskyrus
tam tikras išimtis, nėra leidžiama emig-
rantams, Lietuvą palikusiems po nepri-
klausomybės atkūrimo ir įgijusiems kitos
šalies pilietybę.

BNS

Visi Lietuvos piliečiai, planuojantys
balsuoti užsienyje, raginami registruotis
balsavimui. Registracija vyksta per Vy-
riausiosios rinkimų komisijos (VRK) pusla-
pį:  https://www.rinkejopuslapis.lt/elekt-
ronine-registracija ir užtrunka vos kelias mi-
nutes. Įsidėmėtina, kad visi rinkėjai, pa-
geidaujantys balsuoti užsienyje, turi re-
gistruotis iš naujo – net ir tie, kurie jau buvo
įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkėjų są-
rašus praėjusiuose rinkimuose ar referen-
dumuose. Rinkėjo registracijos prašyme ga-
lima pasirinkti balsavimą paštu arba as-
meniškai atvykstant į Lietuvos Respublikos
diplomatinę atstovybę. Los Angeles re-
gistruotis balsavimui paštu galima iki ge-
gužės 3 d., Čikagoje – iki gegužės 4 d., Was-
hingtone – iki gegužės 7 d. Nusprendę bal-
suoti ne paštu JAV gyvenantys rinkėjai savo
balsą galės atiduoti mūsų šalies ambasa-
doje ir konsulatuose. Kaip įprastai, balsa-
vimas taip pat bus organizuojamas Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL. 

Atkelta iš 1 psl.

2018 m. rugpjūčio mėn. 29 d. Vilniaus
miesto Taryba nusprendė suteikti Vil-
niaus garbės piliečio vardą 43-ajam JAV
prezidentui, minint 16 metų sukaktį nuo
pirmojo ir iki šiol vienintelio JAV prezi-
dento apsilankymo Vilniuje.

„Mums, vilniečiams, garbė atsidėko-
ti už G. W. Bush  priimtus reikšmingus
sprendimus, padėjusius mums augti, jis
vienas pirmųjų drąsiai stojo laisvės ir de-
mokratijos siekiančiųjų pusėn. Manau, ne-
suklysiu sakydamas, kad JAV ir Lietuva
jau daugiau nei šimtą metų yra ne tik po-
litinės sąjungininkės. Mūsų valstybės
eina išvien, ne tik kurdamos bendrą poli-
tikos ir saugumo sistemą, bet ir saugoda-
mos bendras ir kultūros vertybes, atver-
damos sienas menininkams, pasikeisda-
mos meno iniciatyvomis ir projektais. Ir,
žinoma, kartu minėdamos ir švęsdamos

svarbiausias mūsų tautų ir valstybių
šventes. Manau, kad tai – pati tikriausia
Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų
draugystės ir pagarbos išraiška”, – sakė
Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Vilniaus miesto garbės piliečio vardas
– aukščiausias įvertinimas, kurį miestie-
čiai gali inicijuoti ir suteikti asmeny-
bėms. Garbės piliečiu gali tapti Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai.
Valdant 43-ajam Prezidentui, JAV nuo-
sekliai rėmė NATO atvirų durų politiką
narystės siekiančioms demokratinėms
valstybėms. Lankydamasis Lietuvoje 2002
m. lapkričio 23 dieną, tuometinis Ameri-
kos prezidentas G. W. Bush  pasakė įsi-
mintiną kalbą daugiatūkstantinei miniai,
susirinkusiai prie Vilniaus rotušės. „Kiek-
vienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu,
taps Jungtinių Amerikos Valstijų prie-
šu”, – kalbėjo jis.

LR ambasados Washingtone inf.

Prezidentas G. W. Bush –
Vilniaus garbės pilietis

tuvos Respublikos (1918–1940 m.) –
atėjo ilgas okupacijų periodas.
Rūmų sienos stebėjo ir sovietų
okupantų atstovų Vladimiro De-
kanozovo bei Nikolajaus Pozdnia-
kovo šantažą bei laikinai Prezi-
dento pareigas ėjusio Justo Palec-
kio blaškymąsi ir neviltį, rūmų
virsmą į Aukščiausiosios Tary-
bos Prezidiumo namus ir „sava-
norišką” Lietuvos įsiliejimą į „so-
vietinę šeimą”. Sovietų terorą nu-
traukusi vokiečių kariuomenė taip
pat greitai parodė tikrąjį savo vei-
dą ir „veiklos programą”. Planas
kolonizuoti Lietuvą buvo vykdo-
mas ir iš buvusių Prezidento
rūmų – čia įsikūrė Ostlando Reich-
komisariatas, vėliau  – Vokiečių
nacionalsocialistų darbininkų par-
tijos štabas, kuris rūpinosi pir-

mųjų atkeltų kolonistų įsikūri-
mu.

Po kelerių metų vokiečiams
teko trauktis – sugrįžo sovietai, o
Lietuva liko nusiaubta ir nuste-
kenta. Prezidento rūmai kurį lai-
ką stovėjo apleisti, apgaubti neži-
nios ir iš jos kylančių legendų, kol
naujieji okupantai nutarė, kad lai-
kas ištrinti lietuvių atsiminimus
apie buvusią nepriklausomybę ir
jos simbolius. Buvusiuose Prezi-
dento rūmuose įkurdintos dvi ideo-
logizuotos institucijos: iš pradžių
Pionierių namai, o vėliau iki pat
Nepriklausomybės atstatymo juo-
se veikė Mokytojų namai. Ir tik
1988-aisiais  prasidėjus Sąjūdžiui
buvo sugrąžinta derama pagarba
1918–1940 metų Lietuvos Respub-
likos Prezidentams ir Prezidentų
rezidencijai Kaune, sodelyje pa-
statytos Prezidentų skulptūros,
rūmai buvo restauruoti. 

Rengs dar vieną pristatymą

2005-aisiais lankytojams duris
atvėrusi Istorinė Prezidentūra pa-
sakoja išimtinai apie 1918–
1940  metų LR, patį svarbiausią
šių rūmų ir Lietuvos istorijos lai-
kotarpį. Tačiau rengiantis Pir-
mojo Lietuvos Valstybės Prezi-

dento Antano Smetonos metams ir
Prezidento institucijos 100-mečiui
Istorinė Prezidentūra nutarė šias
istorines datas pasitikti su daug
platesniu pasakojimu – per 175 me-
tus rūmai matė tiek įvykių ir vie-
tinio bei pasaulinio masto veikėjų,
kad būtų nuodėmė nepasidalyti
tomis istorijomis su muziejaus
lankytojais ir skaitytojais. 

Jau prieš kelerius metus kilo
idėja turtingą istoriją sudėti į kny-
gą, ir šį darbą atliko autorės, ku-
rios šiuose rūmuose dirba, kaž-
kada dirbo ar vykdė istorinius ty-
rimus: dr.  Vilma Akmenytė-Ruz-
gienė, dr. Ingrida Jakubavičienė,
Renata Mikalajūnaitė, Justina Mi-
nelgaitė-Plentienė, Marija Navic-
kaitė ir Raimonda Rickevičienė.
Knygos redaktorė – Renata End-

zelytė, dailininkas ir ma-
ketuotojas – Andrejus Re-
povas.

Knygos pristatymo me -
tu buvo pasidalinta ir įdo-
miais istoriniais faktais,
pasakojimais, netikėtomis
detalėmis. Renginio svečiai
sužinojo, kad rūmuose prieš
Antrąjį pasaulinį karą gimė
vienintelis kūdikis – prezi-
dento Aleksandro Stulgins-
kio dukra Aldona. Šis pre-
zidentas kaip Steigiamojo
Seimo pirmininkas nuo
1920 iki 1922 metų ėjo LR
prezidento pareigas ir buvo
vos 35-erių metų amžiaus,
tad šio rekordo jau niekas

nepakartos, nes dabar pagal LR
Konstituciją prezidentui turi būti
sukakę 40 metų.

„Draugo” korespondento pa-
kalbinta prezidento A. Stulginskio
anūkė Jūratė Norvilienė sakė, kad
jai didžiulis džiaugsmas tokią die-
ną lankytis Prezidentūroje ir pri-
siminti savo senelį. Paklausta, ko-
kie jausmai ją apima, viešnia iš Či-
kagos teigė, jog labai didžiuojasi
savo seneliu, kuris buvo kietas, už-
sispyręs, ištikimas savo idealams,
kuris nepasitraukė iš Lietuvos ir
išgyveno tremtį.

„Aš vis galvoju, kokie jausmai
turėjo virti jo širdyje, kai grįžęs iš
tremties į Kauną sovietmečiu pra-
eidavo pro šį pastatą, kuriame jis
dirbo prezidentu. Lankausi Lie-
tuvoje jau šeštą kartą per Nepri-
klausomybės laikotarpį,  o mano
brolis Jonas Juozevičius čia la-
bai dažnas svečias. Džiaugiuosi,
kad išėjo tokia puiki knyga, su-
rengtas toks jaudinantis rengi-
nys”, – sakė po knygos pristatymo
J. Norvilienė.

Norinčių dalyvauti knygos
pristatyme buvo tiek daug, kad
ne visi galėjo sutilpti į gana nedi-
delę Istorinės Prezidentūros salę.
Leidinio autorės nusprendė pri-
statymą pakartoti gegužės 2 dieną.

Neraminantys skaičiai 
dar labiau įpareigoja

Naujoji knyga apima 175 metų istoriją.

A. Smetonos priesaiką 1938 m. gruodžio 12 d. priima arkivyskupas metropoli-
tas J. J. Skvireckas.     Archyvai.lt nuotr.
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CHICAGO,IL

T E L K I N I A I

AUDRONĖ KIŽYTĖ

Kovo 30 d., šeštadienį, Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, Čikagoje, vyko velykinių kiaušinių marginimo
pamoka. Liaudies menininkas Don Astras mokė spe-
cialiu peiliuku ant kietai virto, ryškiomis spalvomis nu-
dažyto kiaušinio skutinėti margaspalvius raštus. Da-
lyviai atsinešė po 6 kiaušinius. Dalyvavo ne tik lietu-
vių kilmės žmonės, bet ir kiti, kuriuos domina lietu-
viški papročiai – įdomus velykinis menas.  

Renginyje dalyvavo ir Audrė Budrytė su sū-
num Kajum. Ji sutiko pasidalinti mintimis,
ką jai reiškia šis paprotys. Ji seniai ketinu-

si atvykti į Balzeko muziejų, kad parodytų sūnui ir
pati išmoktų savo rankomis sukurti kokį lietuviš-
ko liaudies meno kūrinėlį, kuris juos stipriau su-
rištų su lietuvių kultūra. Audrę labai domina ve-
lykinių kiaušinių dažymas, nes jai kiaušinis sim-
bolizuoja pavasarį, gamtos atgimimą ir gyvenimo
atsinaujinimą. O Audrės sūnus Kajus labai mėgsta
piešti, todėl jam buvo smagu savo talentą išbandy-

ti skutinėjant kiaušinius. Jiems abiem patiko mo-
kytis su liaudies meistru Don Astru ir jie planuo-
ja šį užsiėmimą pratęsti namie. Ir ne tik skutinėjant,
bet ir kiaušinius marginant vašku, naudojant Aud-
rės vyro bičių vašką. 

Pažymėkite savo kalendoriuose, kad kitais me-
tais nepraleistumėte kelias savaites iki Velykų Bal-
zeko muziejuje vykstančių kiaušinių marginimo pa-
mokų ir įsisavintumėte šią lietuvišką tradiciją.
Daugiau informacijos muziejaus tinklalapyje –
www.balzekasmuseum.org. 

JUSTINA VERBEJUS

Paskutinis kovo šeštadienio rytas mokykloje prasidėjo
klausimais: kas yra ta joga? Ar tai sportas? Ar tai šo-
kiai? Ar mes mokysimės teisingai kvėpuoti? Būsime
sveikesni? Ar valdysime savo mintis?

Mokytojos, supratusios, kad negali atsakyti į
tokią daugybę klausimų, nuskubėjo į salę,
kurioje visų laukė jogos mokytoja Aina Bal-

čaitytė-Dagilienė. Po pasisveikinimo ir Tautiškos
giesmės sugiedojimo visi nuskubėjo prie patiestų ki-
limėlių. Visiems teko nusiauti batus ir atsisėsti.

Jogos mokytoja Aina papasakojo, kad ji mokėsi
jogos institute Bolivijoje ir Peru. 2015 m. lankė kur-
sus, kur reikėjo praleisti 200 valandų, kad gautų jo-
gos mokytojos pažymėjimą. 2016 m. nuvyko į Peru ir
baigė dar vieną mokyklą. O dabar Aina mokosi
Kean University, kad taptų kūno kultūros mokytoja
ir pradėtų jogos mokymą mokyklose. 

Pamokos pradžioje trumpai meditavome. Pir-
miausia mokėmės pakeisti mintis ir visiškai atsi-
palaiduoti (SHAVASANA) – mokėmės sutelkti dė-
mesį, palydėjome kūną į visišką atsipalaidavimą. Visi
gulėjo ant kilimėlių, atpalaidavę rankas ir kojas. Ir,
atrodo, kad mokiniams tai labai patiko.

Kiekvienam iš mūsų buvo neįprasta ir kažkas
nauja. Daugumai tai buvo pirmas kartas, todėl visi

labai įdėmiai klausėsi mokytojos Ainos ir labai
stengėsi atlikti pratimus teisingai. Net ir patys ma-
žiausi mokinukai neatsiliko ir kartojo judesius. Jo-
gos metu, pasirodo, labai svarbu nuolatinis kvėpa-
vimas, turime ramiai įkvėpti ir iškvėpti per nosį. At-
rodo, tai visai lengva, bet darant pratimus pritaikyti
praktikoje įmanoma tai pamiršti. 

Mokytoja Aina paaiškino, kad jogos užsiėmi-
muose vystomi ir socialiniai įgūdžiai. Reguliarūs jo-
gos užsiėmimai gelbsti esant vaikų mokymosi su-
trikimams, kenčiant nuo hiperaktyvumo, įtampų ir
kai nepakanka fizinio mankštinimosi. O to, žinoma,
šiuolaikiniams vaikams labai trūksta.

Mokytoja mums paaiškino, kad joga – tai filo-
sofija, menas ir gyvenimo būdas. Joga nepadės
mums, jeigu atliksime tik pratimus. Užsiimant joga
būtinas atsipalaidavimas, sveika mityba, meditavi-
mas ir pozityvus mąstymas. Mokytoja paaiškino, kad
joga yra draugiškumo ir bendrystės ugdymo skati-
nimas. Todėl visi sustojo į vieną ratą ir susikabinę
rankomis atliko keletą pratimų.

Pasirodo, joga – tai ne sportas ir ne šokiai, tai
svarbiau nei siekis atrodyti gražiai. Joga – tai as-
menybės ugdymas dvasiniame ir energetiniame
lygmenyje. Tai siekis įgauti ramybės ir pasitikėjimo
savimi ir pasauliu.

Pasibaigus mokymams visi su nekantrumu lau-
kėme, kad mokytoja Aina parodytų sunkiausias jo-
gos pozas, ir visi liko sužavėti. Kai kurias sunkesnes

pozas atkartojo ir mokinukai, tad ir mokytoja liko
mumis labai patenkinta, ir visi džiaugėmės kartu. Su-
pratome, kad joga gali tapti gyvenimo įrankiu, ku-
ris padės mums įveikti kliūtis, atrasti pusiausvyrą
ir ramybę. Mokiniai  ir mokytojai suvyniojo kili-
mėlius, padėkojo mokytojai Ainai ir nuskubėjo į kla-
ses.

Vyresniųjų klasėje mokyklos vadovė Auksė
Motto su mokiniais aptarė jogos naudą, ir mokiniai
apibendrinimui parašė, kas jiems labiausiai patiko,
ir nupiešė savo draugus. Simona Jasinskas parašė,
kad jai viskas buvo labai įdomu, bet labiausiai patiko
daryti karvės ir katytės pozas. Simon Trzepizur pa-
rašė: ,,Mokytoja Aina mus mokė, kaip sutelkti min-
tis ir kaip sutelkti dėmesį į kvėpavimą. Man tai la-
bai patiko ir aš rekomenduoju visiems”. Rapolas Maš-
tauskas pasidalijo mintimis, kaip Aina vedė moky-
mus: „Mes darėme visokius pratimus – ant nugaros,
ant kelių, atsistoję. Gal kai būsiu vyresnis, ir aš no-
rėsiu lankyti jogos klases”. Rokas Stančauskas pa-
rašė, kad jis ir anksčiau bandė jogą, bet nesusido-
mėjo. Bet jam patiko Ainos bendravimas su moki-
niais. Vėjas Winkler: „Buvo labai linksma, ir man pa-
tiko”.

Jei joga ugdo pasitikėjimą savimi, vadinasi – tai
labai smagus dalykas!

Justina Verbejus  – Lituanistinės mokyklos „Lie-
tuvėlė” darželio grupės mokytoja.

Iš k.: Vaida Kairys, Darlene, Richard  ir Jennifer Semetuls-
kis džiaugiasi įsisavinę naują – velykinio meno techniką. 

A. Kižytės nuotraukos 
Mokytojas Don Astras dalijasi patarimais, kaip paprastą kiau-
šinį paversti meno kūriniu. Rita Janz nuotr.

Balzeko muziejaus steigėjas ir prezidentas Stanley Balze-
kas, jr. kalbasi su Audre Budryte-Nakiene ir jos sūnumi Ka-
jumi, kurie atvažiavo į kiaušinių skutinėjimo pamoką.

MAHWAH, NJ

Joga „Lietuvėlėje” – dar viena patirtis

Velykinių kiaušinių marginimo pamoka

Joga – tai smagu! Auksės Motto nuotraukos Mokytoja Aina Balčaitytė-Dagilienė veda jogos užsiėmimą. 
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Anais laikais prikalbinau Rasą atva-
žiuoti į skautų stovyklą Rako miškuose. Rasa
– buvusi skautė, apsupta skautų draugų
gyvenime, mielai sutiko. Vienais metais
Rasa aplankė mus Rako stovykloje. Tik šį
kartą keliavome tryse josios mažojoje ma-
šinoje. Pačią mažiausią Lindą nukišome į
galą, tarp visokių dėžių, maišų ir akordeo-
 no. Kiek daug juoko buvo toje mašinoje! Dar
ligi šiol kvatoju pagalvojus. Šį kartą teko vos
ne dvi savaites padraugauti su Rasa. Viso-
kiausių įvykių, visokiausių šposų liko at-
mintyje. ...Pirmą savaitę pliaupė lietus. Vie-
na skautiška taisyklė dėl palapinių sako –
kad niekas nesiliestų prie palapinės sienos
kai lyja. Matyt, Rasos skalbinių maišo kam-
pelis buvo kažkiek prisilietęs, ir į jį visą sa-
vaitę čiurleno vanduo. Nuvažiavome sa-
vaitgalį skalbtis... ištraukėme iš maišo rū-
bus žalius – kaip žydinti pelkė (o mūsų sto-
vykliniai rūbai – tamsiai mėlyni....). Darbi-
ninkė skalbykloje sakė:  ,,Ooooooo – jūs turbūt iš tos
skautų stovyklos”. Mes klykėme. ...Kitas šposas – su-
sitarusios su šeimininkėmis berniukų virtuvėje
(kad nesutrukdytų pusryčių ir nesudarytų sunkumų)
mūsų sesės skautės vidury nakties išnešė iš jų val-
gyklos visas lėkštes. Ir jas sukrovė man ir Rasai po
lovomis. Kitą rytą Rasa skundėsi, kad visą naktį ne-
miegojo, nes girgždu gargždu gurgždėjo indai!! 

Audra L.
Kretinga

Rasa Poskočimienė buvo muzikos natos, muzi-
kos tekstas, melodija, kuri juosė tūkstantį stovyk-
lautojų, štabo, savanorių ir jų šeimos narius. Jos ne-
savanaudiškumas ir įsipareigojimas kitiems buvo
aukšto, neišmatuojamo lygio – Kanadoje ir JAV, jos
namuose Lemonte bei Čikagos apylinkėse. Prisi-
menu, kad kasmet Kretingos stovykloje Rasa pasi-
keisdama nešiodavo „Spindulio” marškinėlius vie-
ną dieną, o kitą dieną – „Camp Kretinga”. Paskuti-
niais metais, kai ji dalyvaudavo stovykloje, būtinai
norėjo mokyti dainavimo klases. Kas nors jai pa-
nešdavo mylimą akordeoną, ir ji sėdėdama grojo. Ji
grojo su tokiu entuziazmu, kad ir vaikai entuzias-
tingai reagavo, rodė jai meilę tokią, kokios  aš niekad
nebuvau matęs. Tai buvo viena geriausių dainavimo
sesijų, kurią man teko filmuoti. Rasos veido ir kūno
išraiška grojant akordeonu mus taip prajuokindavo,
ir oi, kaip mes dainuodavome!, kitaip žinodavome, bus
pasekmės! Kai užsiėmimai vykdavo lauke, ji sto-
vyklautojus ir štabą buvo taip ištreniravusi, kad tik
išgirdus pirmąjį akordeono akordą, visi tuoj subėg-
davome iš didžiosios salės, sporto aikštės, miško, iš
visur. Tai buvo mums signalas, kad prasideda sma-
gus momentas. Nevėluokite!

Paskutinis stovyklos ketvirtadienis būdavo dra-
mos vakaras, Rasos naktis. Visi labai sunkiai dirb-
davo ir kiekvieną pasirodymą buvo galima apdova-

noti premija. Rasa labai didžiavosi ta grupe, ypač kai
bailesnis vaikas nusišypsodavo su džiaugsmu, kad at-
liko vaidmenį, pralenkdamas net savo paties lūkes-
čius. Rasa padėdavo daug kam pasiekti savo išsva-
jotus tikslus, ji virš Kretingos stovyklos lyg nuta-
pydavo vaivorykštę, ir stovyklos pabaigoje visi ras-
davo turtą.

Rasa, 
Nutapyk mums dar vieną vaivorykštę, padėk

mums realizuoti mūsų svajones.
Paženklink taką muzika ir mūsų prisiminimais

apie tave,
O kai ateis mūsų laikas, tegul rasim paguodą
Susėdus prie laužo dar kartą padainuoti su tavim.

Andy K. – Kretinga

Vieną rytą pagaliau sulaukėm Rasos skambučio,
ir ji pranešė, kad jau pakeliui iš Čikagos į Kretingos
stovyklą. Rasa išlaikė savo pažadą sugrįžti į mūsų sto-
vyklą – tai buvo jos 27-tieji metai.

Antrąją stovyklos savaitę per vyresniųjų susi-
kaupimo vakarą, Rasos ,,stotis” buvo pristatyti jos
išverstą į lietuvių kalbą ,,MercyMe” grupės giesmę
,,I Can Only Imagine” (Aš galiu tik įsivaizduoti). Gies-
mė apie pasitikėjimą Viešpačiu ir kad mes galime tik
įsivaizduoti, kaip reaguosime susitikę su Juo. Rasa
įsigilino į giesmės žodžius, kurie atspindėjo jos ir jos
šeimos išgyvenimus ir jos pasitikėjimą Viešpačiu žen-
giant į nežinomą rytojų su nepagydoma liga. Atsi-
menu jautrų momentą, kai stovyklos uždarymo Mi-
šiose visi dalyviai sugiedojome ,,Aš galiu tik įsi-
vaizduoti”, lyg išlydėdami Rasą namo. Praėjus ke-
liems mėnesiams po stovyklos Rasa iškeliavo į Vieš-
paties namus. 

Kun. Edis

RITA RAŠYMIENĖ

Tęsinys. Pradžia – balandžio 9 d. lai  doje.

Skautai

Lietuvių skautų 65-osios sukakties proga Jubi-
liejinė stovykla „Aušra” vyko 1983 m. Aurora, ON,
Kanadoje. Sesė Rasa Šoliūnaitė buvo dainų mokytoja.
Antrąją stovyklos dieną, po nepaprastai gražios
„Aušros” dienos programos, visiems stovyklauto-
jams seserijos rajone vyko dainų sueiga. Vadovė sesė
Rasa mums sako: „Sesės, turime išmokti Kanados
himną, jis labai gražus, o svarbiausia, kad sesės iš
Kanados, kai atvažiuoja į Ameriką, į šventes – visada
moka Amerikos himną”. Išmokome. Kitą dieną „ke-
lionėje Nemunu” prityrusias skautes viename su-
stojime Rasa mokė šokį „Suk, suk ratelį”. Didelėje
aikštėje sukosi daugiau nei šimto skaučių ratas, vis
besikeičiantis, o vienai šokio figūrai puikiai pasi-
sekus, net pačios skautės ėmė ploti. Stebėjaus, kaip
sesė Rasa per kelias minutes visas sugrupavo, kad
išėjo puikiausias šokis. O kai visi 700 stovyklauto-
jų žygiavo parade, aikštės vidury atsistojusi sesė Rasa
sušuko: „Su daina” – labai galingai suskambo sesės
Ritos Fabijonienės ir Fausto Strolios sukurtoji
„Aušra, Lietuva, tegyvuoja skautija!”

Motina Teresė yra pasakiusi: „Vieni žmonės at-
eina į mūsų gyvenimą kaip palaima, kiti – kaip pa-
moka”. Rasa Šoliūnaitė buvo Palaima. 

Alė N.  

10 metų be Rasos Šoliūnaitės-Poskočimienės (2)

Lietuvoje, Dainų šventėje.
Kretingos stovykloje Vasagoje, Kanadoje ant sienos nupieštas paveikslas rodo Rasą su jos mylimu akordeonu, su koji-
nėmis ir sandalais ir su angelo sparnais. Per greitai šis angelas mus paliko.                           Asmeninių archyvų nuotraukos

Nukelta į 10 psl.

XII Lietuvių tautinių šokių šventėje (2004 m.), generalinė-
je repeticijoje meno vadovė Rasa Poskočimienė duoda
šokėjams paskutinius nurodymus.

Kartu su mylimais spinduliečiais Rasa dalyvauja Dainų šventės
eisenoje Vilniuje. Už jos – jauniausias brolis Kastytis.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

LORETA STEFFENS

Mezgimo tradicijos Lietuvoje yra la-
bai gilios. Prie Nemuno ir Neries, Ven-
tos ir Šventosios bei Baltijos jūros mez-
gimas buvo žinomas senų senovėje. Apie
tai byloja archeologiniai radiniai, tarp
jų – ir megztų daiktų fragmentai, be-
veik sveika moteriška kepuraitė, ku-
riai keli tūkstančiai metų. 

Senovės Lietuvoje, tiksliau, baltų gentyse megzta
mediniu ir kauliniu, o vėliau ir metaliniu vąše-
liu, kauliniais ir metaliniais virbalais. Tai pa-

tvirtina ne tik lietuvių, bet ir latvių, prūsų, skalvių,
kitų genčių ir tautų kapinynai. Itin anksti imta
megzti juostas, kuriomis būdavo vyniojamos kojos.
Vėliau – kojinės ir pirštinės, megztiniai, liemenės, rie-
šinės, kepuraitės, apavas, austinių drabužių dalys.
Mezgimo verpalai, raštai, spalvos priklausė nuo
mezginio paskirties. Vasarai megzta iš lininių arba
medvilninių, rudeniui – iš vilnonių verpalų. Kasdien
rengtasi vienspalviais su nedideliais papuošimais rū-
bais, o išeiginiai rūbai pasižymėdavo raštais ir daž-
niausiai būdavo dvispalviai. Mūsų protėviams yra bū-
dingos ramios, pastelinės spalvos. O paplitę raštų mo-
tyvai – augaliniai ir geometriniai. Geometriniai mo-
tyvai buvo sudaromi iš tiesių ar laužytų linijų, rom-
bų, dantelių, langelių. Iš augalinių motyvų populia-
riausios buvo mūsų kraštovaizdžiui būdingos lelijos,
rūtos, ąžuolo lapai, tulpės, varpeliai ir dobiliukai. Ta-
čiau raštai nebuvo nuolat kartojami. Priešingai – mez-
gėjos juos nuolat perkurdavo ir tobulindavo. Atsira-
dus mezgimo mašinoms, rankinis mezgimas Lietu-
voje išgyveno nuosmukį. Tačiau mašina pasirodė be-
jėgė konkuruoti su kūrybingomis mūsų mezgėjomis. 

Vilma Rakickas mezgti pradėjo vaikystėje, apsup-
ta istorinių Dzūkijos miškų ir ežerų. Menininkė kū-
rybingai geba derinti senas lietuviškas tradicijas su
naujausiomis mados tendencijomis mezgimo srityje.
Jos talentas ir fenomenalus kruopštumas pavergia
kiekvieno jos darbus nešiojančio ir mačiusio žmogaus
širdį. Išduosiu paslaptį –  gerb. Vilma yra ne tik auk-
sinių rankų menininkė, bet ir keturių vaikų mama
bei aukštas vadybininkės pareigas užimanti moteris. 

Tavo rankose siūlai virsta įstabaus grožio angelais,
įmantraus dizaino puošniomis suknelėmis, šiltais šalikais
ir ryškiomis kepurėmis. Kaip pakliuvai į siūlų pinkles?

Kiek save prisimenu, mezginys visą laiką buvo
mano rankose. Rimtai susidomėjau mezgimu būda-
ma septynerių metų. Ypač įstrigo vienas vaikystės gy-
venimo įvykis. Kaip dabar atsimenu, mamytė davė
virbalus ir labai gražių rožinių siūlų. Neprisimenu
ką mezgiau, tačiau tuo metu pas tėvelį draugai žiū-
rėjo ledo ritulio varžybas. Mano tėtis išdidžiai ran-
ka parodė į mane ir sako: ,,Pasižiūrėkit, kaip mano
dukra tokia mažytė, o jau mezga”. Atrodo, tiek ne-
daug buvo pasakyta, bet visam gyvenimui atminty-
je tai liko kaip varomoji jėga.

Kas Tave paskatino neapleisti mezgimo ir vis labiau
tobulinti įgūdžius ir gilinti žinias?

Jaunystėje mezgėme daug su draugėmis. Buvo-
me trys jaunos mamos su mažais vaikučiais. Pri-
galvodavome daug įvairaus dizaino mezginių – siu-
vinėjome ant megztinių gėles, paukščius, animacinių
filmukų herojų atvaizdus ir visa tai darėme ranko-
mis. Kai atvažiavau į JAV, nebuvo laiko mezgimui –
dirbau, bėgau, o kur dar naujų, jaukių namų kūrimas.
Kai pasaulį išvydo mano mažoji dukrelė, vėl gimė no-
ras megzti, puošti ją, kaip kadaise mane puošdavo
mano mamytė. Mezgiau – kiek prisiminiau iš jau-
nystės. Vėliau atradau internetą, pasirodė „Face-
book” ir kartu daug įdomių grupių su visokiausio-
mis idėjomis. 

Ką nėrimas ir mezgimas reiškia Tavo gyvenime?
Mezgimas man reiškia labai daug – tai yra

mano meditacija, ramybė ir dangaus palaima. Be
mezgimo tikrai neįsivaizduoju savo gyvenimo.

Iš kur semiesi naujų idėjų?
Šiais laikais viską galima atrasti internete – yra

įvairių puslapių, skirtų mezgimui, o kur dar begalės
įvairių grupių „Facebook”.

Kur atgyja angelai

Kokį daiktą Tau yra mieliausia megzti?
Pats mezgimo procesas suteikia man didžiausią

malonumą. Į visus mezginius sudedu savo meilę ir
širdį. Bet, jeigu jau klausiate, labiausiai man patin-
ka megzti lėliukams batukus ir angelėlius.

Ar atsimeni savo pirmąjį numegztą darbą?
Žinoma! Mano pirmasis mezginys – tai ir visa

juokinga istorija. Leidau žiemos atostogas pas mo-

Kalėdų rytas šeimoje.  Asmeninio archyvo nuotraukos

Spalvingi mezginiai skleidžia gyvenimo džiaugsmą.

Dailios kepuraitės dailioms lietuvaitėms.

Tai ypatingai dienai – krikštynoms.

Mezgėja mėgsta lietuviškus motyvus.
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Mezgiau išsijuosus tris dienas. Išėjo la-
bai gražus (vaiko akimis), bet toks ne-
suderintų spalvų šalikas. Kaip šiandien
atsimenu – maiviausi prieš veidrodį su
neapsakomu grožiu, o ir ačiū niekam
sakyt nereikia. Tik akis badė – nors tu
ką – daug mazgų. Ką daryt? Sugalvojau,
kad juos reikia nukarpyt… Na, kaip
Vilmutė tarė, taip ir padarė. Manau,
kad nereikia pasakot kas nutiko…
Mano tetulėms juoko buvo, o man – aša-
rų pakalnė… Tiek dirbau, o šaliko nėr.
Bet gavau gerą gyvenimo pamoką: da-
bar mazgelių mano mezginiuose nie-
kas neranda – kartais net pati!

Mezgimui skiri daug laiko ir meilės, ar
vėliau nebūna sunku išsiskirti su savo dar-
bais?

Priklausomai kaip ir ką mezgu.
Jeigu tai yra užsakymas, tai tuomet ne-
sunku. Bet mezginiai, kurie sukurti
mano laisva fantazija ir dalyvavę madų
parodose, turi specialią vietą mano
širdyje ir spintoje. Sakau, gal kada
nors sulauksiu anūkėlės ir galėsiu ją
papuošti.

Kam daugiausia skirti Tavo rankų dar-
bai? 

Mano mezginiai daugiausiai yra
skirti vaikams. Su vaikais lengviau,
nes jie nuoširdesni. Dabar pagrindinė
mano klientė yra vienuolikmetė duk-
ra. Priešingai nei aš, ji labai mėgsta
puoštis vienetiniais rūbais ir klausytis
pagyrų mokykloje.

Tavo kuriami angelai užgniaužia kva-
pą savo unikalia menine estetika. Papasa-
kok, kaip gimė idėja pradėti juos kurti?

Mano pirmasis angelas gimė prieš
7 metus. Marčios geriausia draugė su-
silaukė ligoto vaikelio – jis mažiukas
dažnai sirgo. Marti prasitarė, kad va-
žiuoja į ligoninę jų aplankyti ir už-
klausė, ką tokiu atveju galima ar rei-
kėtų nuvežti. Taip ir gimė mintis, kad
tam mažam kūdikėliui, o vėliau ir ki-
tiems vaikučiams reikia Angelo sargo.

Ar yra toks ypatingas mezginys, kuriuo
nepaprastai didžiuojiesi?

Man mano visi darbai yra ypatin-
gi ir brangūs. Vienaip ar kitaip visais
jais didžiuojuosi. Bet, žinoma, angelai,
iškeliavę pas neišnešiotus kūdikėlius
per šv. Kalėdas, visada bus ypatin-
giausi ir mieliausi širdžiai.

Ar būna tokių momentų, kai gerą lai-
ko dalį nemezgi, o paskui rankos pačios tie-
siasi link virbalų ar vąšelio? 

Ne, tokių momentų nebūna. Mez-
ginys su manimi kasdien visur ir vi-
sada. Tai man didžiausia atgaiva ir ge-
riausias atsipalaidavimas. 

Kaip manai, ar mezgimas yra nykstanti
rankdarbių sritis? 

Pirmieji batukai – labai dailūs!

Angelai sargai – ne tik mažiems vaikučiams. 

Labai liūdna, bet manau, kad taip.
Technologija užkariauja viską.

Kuo be mezgimo mėgsti užsiimti lais-
vu laiku?

Galbūt tik retsykiais, kai galimy-
bės leidžia, mieliau už mezgimą nori-

si pasėdėti su vyru, pasimėgauti taure
vyno ir tiesiog pasikalbėti apie nieką.

Ačiū gerb. Vimai už interviu ir už jos
rankomis sukurtus Angelus sargus bei ki-
tus meno kūrinius, kurie džiugina ne tik akį,
bet ir širdį.

Vilmos Rakickas kūrinį madų parodoje de-
monstruoja dukrelė Vivian. 

Visatos Rupeika nuotr.

Menininkės rankos kuria mažus stebuklus. 

Vivian dažnai puošiasi mamos rankų darbo
suknelėmis.

čiutę kaime. Žiema, sniegas, šalta, net
į lauką nesinori, o veikti irgi nelabai
kas buvo. Paprašiau krikšto tėčio žmo-
nos, kad duotų man siūlų, mat sugal-
vojau nusimegzti šaliką. Tetulė gera-
širdė atnešė visą krepšį siūlų likučių
ir sako: ,,Imk ir margink savo šaliką”.

Visi Meilutės artimieji ir draugai kviečiami į  prisiminimų popietę

A†A Dr. Meilutės Biskienės
,,Gyvenimo mozaika”

Programa:
– Prisiminimai

– Skaidrės

– Muzika

– Vaišės

Kiekvienas žmogus

–  tai vaikščiojantis stebuklas

2019 m. gegužės 19 d.
12:30 – 2 val. p. p. (po šv. Mišių)

Galerija ,,Siela”
14911 East 127th St.,

Lemont, IL

Algimanto Kezio nuotr.

Daugiau informacijos
el. paštu
indrele623@gamail.com 
arba tel. 312-927-6293
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Oficialu: prezidento posto sieks 9 kandidatai
Vilnius (VRK inf.) – Vyriausiosios

rinkimų komisijos (VRK) posėdyje pa-
tvirtintas galutinis kandidatų į prezi-
dentus sąrašas. 

Prezidento posto sieks 9 kandida-
tai – ekonomistas Gitanas Nausėda,
Seimo narė Ingrida Šimonytė, filosofas
Arvydas Juozaitis, europarlamenta-
ras Valdemaras Tomaševskis, euro-
komisaras Vytenis Povilas Andriu-
kaitis, premjeras Saulius Skvernelis,
Seimo nariai Naglis Puteikis ir Min-
daugas Puidokas bei europarlamen-

taras Valentinas Mazuronis. 
Kandidatams į prezidentus bus

įteikti kandidatų pažymėjimai. Kartu
su kandidato statusu yra įgaunama ir
teisinė neliečiamybė.

VRK posėdyje taip pat buvo nu-
spręsta, kad 4 pretendentai į kandida-
tus – Petras Auštrevičius, Alfonsas
Butė, Petras Gražulis ir Kazimieras Ju-
raitis – nesurinko įstatyme numatyto
minimalaus rinkėjų parašų skaičiaus.

Prezidento rinkimai vyks gegužės
12-ąją. 

Sudaužyta J. Noreikai-Vėtrai skirta atminimo lenta

Vilnius (ELTA, „Drau-
go” inf.) – Balandžio 8 dieną
Vilniaus centre, ant Vrub-
levskių bibliotekos sienos,
kūju sudaužyta Jonui No-
reikai-generolui Vėtrai skir-
ta atminimo lenta. Įtariama,
kad lentą sudaužė į prezi-
dento postą kandidatavęs Ka-
zimieras Juraitis ir į Euro-
pos Parlamentą kandidatuo-
jantis Stanislovas Tomas ir
viską filmavęs ir tiesiogiai
transliavęs internetu. Poli-
cijos pareigūnams paskam-
bino pats S. Tomas ir prane-
šė sudaužęs lentą kūju. 

Vilniaus miesto savival-
dybė atkurs sudaužytą karininko Jono
Noreikos-Generolo Vėtros atminimo
lentą ant Lietuvos mokslų akademijos
bibliotekos sostinėje, pranešė meras
Remigijus Šimašius.

Anot jo, arba bus įrengta nauja at-
minimo, arba atkurta senoji, surinkus
ją iš sudužusių dalių

Atkurti J. Noreikos atminimo len-
tą paragino Seimo nariai, premjeras
Saulius Skvernelis.

R.  Šimašius siūlė kalbant šia te-
ma nesivadovauti karštomis emocijo-
mis.

„Visų dar kartą prašau nežongli-
ruoti šia tema, kol emocijos karštos – pa-
darykime kelių mėnesių pertrauką gal-
vų atvėsinimui, o po to grįžkime prie ci-
vilizuotos diskusijos apie Joną Noreiką,
jo sudėtingą gyvenimo kelią, bei jo
įamžinimo poreikį bei būdą. Elkimės

kaip laisvi ir garbingi savo šalies ir
miesto šeimininkai, nežaiskime pagal
Kremliaus ir vietinio vandalo mums
primestą scenarijų”, – rašė meras.

Teisėsauga pranešė pradėjusi ty-
rimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Diskusijos visuomenėje dėl šios
lentos vyko ne vienerius metus. Kri-
tikai teigia, kad šio garbingo ženklo ne-
turi likti įvertinus tai, jog J. Noreika,
būdamas Šiaulių apskrities viršininku,
pasirašė raštus dėl žydų geto steigimo
ir žydų turto tvarkymo.

Gynėjai pabrėžia J. Noreikos nuo-
pelnus antisovietiniame pogrindyje,
akcentuoja, kad vėliau karo metais jis
buvo pats įsitraukęs į antinacinę veik-
lą.

J.  Noreika  buvo suimtas 1946
metų kovą, o kitąmet okupacinės so-
vietų valdžios sušaudytas.

Atkurti pasitikėjimą teismais užtruks ilgai
Vilnius (BNS) – Po korupcijos

skandalo, kuris perpus sumažino pa-
sitikėjimą teismų sistema, reikės ne-
vienadienių pastangų jį atkurti, teigia
teismų vadovybė.

„Dešimtmečius kurtas ir pernai
rekordinius skaičius pasiekęs visuo-
menės pasitikėjimas vėl susvyravo.
Prireiks nevienadienių pastangų jį at-
kurti”, –  sakė Teisėjų tarybos pirmi-
ninkas Algimantas Valantinas.

Pasak A. Valantino, darbą jau pra-
dėjo grupė, kuri vertins menkiausias
korupcijos rizikas, netrukus pradės
veikti vidinis teismų informacijos ka-
nalas apie galimus pažeidimus, bus at-
liekami kasacinių skundų sistemos

tobulinimai.
Teisėjų tarybos pirmininko teigi-

mu, artimiausiame tarybos posėdyje
bus svarstomi ir teisės aktų projektai,
kuriais siekiama pokyčių teisėjų at-
rankos bei veiklos vertinimo proce-
dūrose.

Dėl kyšininkavimo skandalo Lie-
tuvoje smarkiai smuko pasitikėji-
mas teismais, rodo praėjusią savaitę
paskelbta apklausa. Nepasitikinčių-
jų teismais išaugo daugiau nei dvigu-
bai – nuo 21 proc. iki 43 proc., atsklei-
dė „Vilmorus” apklausa. 

Tarp 45 įtariamųjų teisėjų korup-
cijos byloje – aštuoni teisėjai ir šeši ad-
vokatai.

Prašyti leidimo gyventi Lietuvoje bus patogiau
Vilnius (Mano vyriausybė) – Nuo

balandžio 1 d. prašymą dėl leidimo lai-
kinai gyventi Lietuvoje išdavimo į
Lietuvą atvykę ar gyvenantys užsie-
niečiai gali pateikti migracijos pada-
liniui, nepriklausomai nuo ketinamos
deklaruoti gyvenamosios vietos.

Dabar tai padaryti galės ne tik ap-
skričių vyriausiųjų policijos komisa-
riatų migracijos padaliniuose, bet ir Vi-
sagino, Elektrėnų, Šalčininkų, Šven-
čionių ir Ukmergės migracijos pada-
liniuose, nepriklausomai nuo ketina-
mos deklaruoti gyvenamosios vietos.

„Brexit“ jau erzina Europą
Londonas (ELTA,

BNS) – Didžiosios Brita-
nijos parlamentas įsta-
tymu užsitikrino balso
teisę spręsti dėl vyriau-
sybės prašymo dar kartą
atidėti „Brexit”. Pakore-
guotas įstatymas buvo
priimtas Lordų Rūmuo-
se, pataisoms pritarė
Bendruomenių Rūmai, o
galiausiai ir karalienė.

Įstatymo tikslas yra
užkirsti kelią britų iš-
stojimui iš ES be „Bre-
xit” susitarimo balan-
džio 12 dieną. 

Šiuo metu „Brexit”
data yra balandžio 12-oji.
Jei išstojimas įvyks po gegužės 22-
osios, Didžioji Britanija turės daly-
vauti po dienos vyksiančiuose Europos
Parlamento rinkimuose.

Europos Sąjungos ministrai įspė-
jo, kad Didžioji Britanija vėliau šią sa-
vaitę vyksiančiame viršūnių susiti-
kime turi pateikti patikimą planą, ku-
ris pagrįstų „Brexit” atidėjimą.   

Britanijos ministrė pirminin-
kė Theresa May Berlyne  susitiko su
Vokietijos kanclere Angela Merkel, o
vėliau Paryžiuje numatytos jos dery-
bos su Prancūzijos prezidentu  Em-
manuel Macron. 

Premjerė prašys atidėti balandžio
12 dienos vidurnaktį numatytą Brita-
nijos išstojimą iš ES, kad būtų iš-
vengta chaotiško ir netvarkingo san-
tykių nutraukimo.

„Esame labai erzinančioje padė-
tyje”, – sakė Vokietijos Europos reikalų
ministras Michael Roth. 

Anot M. Roth, ES lyderiai ap-
svarstys Th. May prašymą atidėti
„Brexit” iki birželio 30 dienos ar gal-
būt net vėlesnio laiko, tačiau tokiam
sprendimui turi būti labai griežti kri-
terijai.  

M. Roth kolegė iš Prancūzijos Ame-
lie de Montchalin sakė, kas ES sosti-
nėse svarstomos jas iš Londono pasie-
kusios naujienos, kad šios šalies par-
lamentas priėmė įstatymą, įpareigo-
jantį Th. May siekti „Brexit” atidėjimo,
kad būtų išvengta išstojimo iš ES be su-
tarties. 

„Norime suprasti, kam JK reikia
šito atidėjimo”, – sakė ji. 

ES vyriausiasis derybininkas Mi-
chelis Barnier irgi sakė, kad Th. May
privalo paaiškinti, kas būtų pasiekta
dar kartą atidėjus „Brexit”.

Prancūzija ir kitos Bendrijos na-
rės nerimauja, kad jei Britanija sutiks
su ilgesniu „Brexit” atidėjimu ir net-
gi išsirinks naujus Europos Parla-
mento narius, jos atstovas gali truk-
dyti ES biudžeto planavimui ir refor-
moms per ilgas derybas dėl šalies iš-
stojimo sąlygų.      

Nerimas dėl galimo „Brexit” be su-
sitarimo itin juntamas Airijoje – vie-
nintelėje sausumos sieną su JK tu-
rinčioje ES narėje, todėl šalis aktyviai
pasisako už išstojimo atidėjimą. 

ES lyderiai anksčiau sutiko, kad
kovo 29-ąją turėjęs įvykti Britanijos iš-
stojimas būtų trumpam atidėtas.

Irano IRSK – teroristine organizacija
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump paskelbė nu-
sprendęs įtraukti Irano Islamo revo-
liucijos sargybinių korpusą (IRSK) į te-
roristinių organizacijų sąrašą.

Tai bus pirmas atvejis, kai JAV
įtrauks į teroristinių organizacijų są-
rašą dalį užsienio šalies ginkluotųjų
pajėgų.

Žengti šį žingsnį ragino JAV vals-
tybės sekretorius Mike Pompeo ir pre-

zidento patarėjas nacionalinio saugu-
mo klausimais John Bolton. Bet Pen-
tagono atstovai įspėjo, kad toks spren-
dimas gali atsiliepti Amerikos kariš-
kių saugumui regione. CŽV taip pat iš-
sakė abejones šiuo klausimu, teigia lei-
dinio šaltiniai.

IRSK įtraukimas į teroristinių or-
ganizacijų sąrašą gerokai išplės JAV
galimybes imtis priemonių prieš šias
elitines Irano ginkluotųjų pajėgų dalis.

Dar vienas demokratas sieks JAV prezidento posto
Washingtonas (ELTA) – Dar vie-

nas demokratas pareiškė sieksiantis
JAV prezidento posto 2020 metais vyk-
siančiuose rinkimuose. Apie tai pa-
Kongreso atstovas Eric Swalwell. „Aš
jau daug padariau, tačiau galiu pada-
ryti dar daugiau”, – sakė 38-erių poli-
tikas.

E. Swalwell, dirbantis Atstovų

Rūmų žvalgybos ir teisės komitete, pa-
reiškė, kad sieks ginklų įstatymo su-
griežtinimo. „Aš kalbėjau su vaikais,
kurie sėdi klasėse ir bijo tapti naujomis
ginkluoto smurto aukomis, – teigė par-
lamentaras. – Aš matau, kad Washing-
tonas po tylos minučių nieko nedaro. Ir
aš matau parlamentarus, kurie savo
ginklus myli labiau nei savo vaikus.” 

Izoliavo Austrijos kontržvalgybą
Viena (ELTA) – Austrijos federa-

linė konstitucijos gynimo ir kovos su te-
rorizmu žinyba (kontržvalgyba) izo-
liuota nuo kontaktų su Vakarų specia-
liųjų tarnybų atstovais dėl vienos iš val-
dančiųjų partijų – Austrijos laisvės
partijos – bendradarbiavimo su Rusija. 

Austrijos kontržvalgyba atkirsta
nuo keitimosi informacija su kitomis
Europos specialiosiomis tarnybomis.
Kontaktus su Viena šios žinybos lini-

ja pirmiausia nutraukė Didžiosios
Britanijos ir Nyderlandų žvalgybos
žinybos. 

Kaip pažymima, kad didžiausia
kliūtis Austrijos specialiosios tarnybos
bendradarbiavimui Europoje yra Aust-
rijos laisvės partijos atėjimas į valdžią.
2016 metų pabaigoje ši partija pasira-
šė sutartį su „Vieningąja Rusija” dėl
bendrų konsultacijų aktualiais klau-
simais.

S. Tomas, daužantis atminimo lentą, transliavo internetu. 
„Facebook“ nuotr.  

M. Barnier sako, kad Th. May turės pagrįsti atidėjimo mo-
tyvus. POLITICO Europe nuotr. 
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PATIRT YS

Renkamės įmonės pavadinimą

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų balandžio 9 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Pirmas žingsnis yra įvertinti, koks galėtų
būti jūsų tipinis pirkėjas, atitinkantis
jūsų tikslinę vartotojų grupę. Jeigu
jūsų įmonė vadovaujasi B2C verslo
modeliu ir jūs pardavinėsite prekes ar
paslaugas asmenims, turite įsivaiz-
duoti, kokie būtent asmenys pirktų
jūsų prekes arba kam skirtos yra jūsų
kompanijos teikiamos paslaugos. 

Pamėginkite apibrėžti vartotojo
portretą, kuris atspindėtų jo pomė-
gius, veiklas, kuriomis jis gali užsiimti,
mėgstamus ir nemėgstamus dalykus,
darbo pobūdį, pajamas, lytį ir kitus
reikšmingus kriterijus. 

Pagal savo kompanijos pajėgumus
ir prekių ar paslaugų specifikaciją
galite nustatyti, kokios įmonės galėtų
būti jūsų potencialūs klientai. Iš anks-
to identifikuodami, kokia vartotojų
grupė naudosis jūsų kompanijos pa-
slaugomis ar pirks parduodamas pre-
kes, galite išvengti neaiškumų ir pa-
siekti greitesnių rezultatų.

Tai žinodami galėsite nuspręsti,
kur talpinsite savo reklamą. Pavyz-
džiui, jeigu jūsų potencialus vartotojas
yra asmuo, dirbantis „nuo 8 iki 17” tipo
darbą didmiestyje, galite galvoti apie
reklamą ACM ekranuose, viešojo
transporto viduje ar ant lauko stendų.

Jei klientas praleidžia daug laiko au-
tomobilyje, naudokite reklamos trans-
liacijas radijo stotyse.

Jei pirkėjas praleidžia daug laiko
naršydamas internete, būtinai įtrau-
kite į savąjį reklamos krepšelį Google
Ads paslaugas bei apsvarstykite savo
strategiją socialiniuose tinkluose. 

Jei teiksite paslaugas įmonėms,
siųskite laiškus apibūdindami jūsų
veiklą ir paslaugų kokybę, atskleis-
dami kuo jūsų prekės ženklas ir jo ku-
riama vertė išsiskiria iš kitų. Žinoma,
tokio pradžiamokslio sėkmingai rek-
lamos kampanijai neužtenka. 

Organizuojant konkurencingą
kampaniją, reikia atsižvelgti ir į kitas
detales, tokias kaip konkurencinė ap-
linka, paslaugos ar prekių tipas, tiks-
linės auditorijos psichografija, kaš-
tai renkantis skirtingus reklamos ka-
nalus ir kt. 

Be to, kaip teigia komunikacijos
atstovai, prieš pradėdamas rekla-
muotis kiekvienas verslas turi iš-
spręsti dar svarbesnį iššūkį. Bene
svarbiausia sėkmingo marketingo sta-
dija yra prekinio ženklo pozicionavi-
mas rinkoje ir žinutės apibrėžimas.
Sprendžiant šį strateginį iššūkį, be
profesionalios reklamos agentūros pa-
galbos išsiversti sudėtinga.

Alkas.lt

Reklamos ABC: kaip paskelbti žinią apie
savo gaminius ir paslaugas

Geras vadovas moka klausytis ir girdi siūlomas idėjas. Alfa.lt nuotr.

Tinkamas ir patrauklus pa-
vadinimas – pirmas žings-
nis sėkmingo verslo link,

tačiau neretai jis tampa ir tuo
pirmu žingsniu, kurį žengiant
galima suklupti.

Pavadinimas, atspindintis jūsų
verslo esmę, padės klientams
greitai susipažinti su jūsų veik-
la. Jau galvojant jį reiktų kon-
centruotis į tam tikrus verslo
aspektus, kuriuos jūs rekla-
muosite kartu su pavadinimu. 

Skambus ir populiarus. Šiuo metu ne-
maža dalis įmonių pavadinimų kuria-
mi labai erzinančiu būdu – veiklos
objekto pavadinimo šaknis + -inga (-
ita). Tokių pavyzdžių gausu ir visi jie
skamba vienodai  – derėtų atsisakyti
sunkiai tariamų ir ilgų pavadinimų.

Pasidomėkite pavadinimo reikšme ki-
tomis kalbomis ir pasistenkite išvengti
dviprasmybių. Lietuvoje yra buvę įmo-
nių „Molestra”, „Molesta”. Lietuvių
kalboje šis pavadinimas skamba gerai,
bet anglų kalboje žodis „molest” reiš-
kia tvirkinti. Tokie „perlai” be kreivos

šypsenos daugiau nieko neišspaus.
Dauguma įmonių turi interneto

svetaines. Interneto adresas, kurį su-
daro keli žodžiai, bus labai nepraktiš-
kas, o tam tikrų žodžių atsisakymas,
gali keisti pavadinimo esmę, tad jeigu
planuojate verslą plėtoti ir internete,
derėtų rinktis vienažodį pavadinimą. 

Logotipo kūrimas – sudėtingas
etapas. Kai pavadinimas labai nepa-
lankus, ir logotipas atrodys prastai. Ku-
riant įmonės pavadinimą, derėtų pa-
sisamdyti dizainerį.

Bznstart.lt

Įmonės ar parduotuvės pavadinimas – svarbi „smulk-
mena”. Klaipėda.lt nuotr.

4 silpnybės, kišančios koją vadovams
Vadybos specialistai akcentuoja, kad
sėkminga lyderystė reikalauja nuolati-
nių vadovo pastangų bei noro keistis.

Šiandienos darbuotojai tikisi, kad
vadovas juos nuolat ugdys, navi-
guos sudėtingais verslo korido-

riais, o ne tik direktyviai duos nuro-
dymus. Taigi sėkmingi lyderiai geba
komandai paaiškinti, kokią vertę įmo-
nei sukuria kiekvienas darbuotojas,
moka išklausyti idėjas ir siūlymus bei
aiškiai demonstruoja pasitikėjimą savo
pavaldiniais.

„Businessnewsdaily” išskyrė 4 as-
pektus, kurie silpnina lyderystę bei
santykį su komanda.

Nepasitikėjimas. Yra vadovų, kurie
viską linkę laikyti savose rankose. Jie
imasi kontroliuoti net ir menkiausius
bendrovėje vykstančius procesus, nes
nepasitiki komanda.

Taip nutinka, kuomet vadovai su-
painioja savo vaidmenis. Vietoj to, kad
formuluotų užduotis, brėžtų įmonės
strategiją, jie viskuo ima rūpintis patys,
bijo, ką nors praleisti pro savo kontro-
lės filtrą. Taigi norint neįsivelti į smulk-
menas, vadovui pirmiausia reikėtų ug-
dyti savo pasitikėjimą komanda. Juk
samdydama darbuotojus, įmonė drau-
gėn subūrė savo sričių profesionalus,
gebančius dirbti savarankiškai.

Vadovui, pasitikėti komanda bus
lengviau, jei organizacijoje bus įdieg-
ti atskaitomybės saugikliai: reguliariai
aptariami vystomi projektai su ko-
manda, nusistatytos aiškios bendra-
darbiavimo su darbuotojais formos ir
pan.

Visada darbe. Technologijos leidžia
susisiekti su darbuotojais 24 valandas
per parą. Taigi vadovai gali lengvai
vadovauti komandai išsibarsčiusiai po
pasaulį, tuoj pat suteikti grįžtamąjį
ryšį, greitai spręsti iškilusias proble-
mas. Vis dėlto yra ir kita medalio pusė. 

Galimybė bet kada susisiekti su
darbuotoju, gali išugdyti vadovo po-
žiūrį, kad specialistas turi visada dirb-
ti, nesvarbu, ar tai vėlus vakaras, ar sa-
vaitgalis, aš šventinis laikotarpis.

Nuolatinis buvimas „online” (liet.
būti prisijungus internete) transfor-
mavosi net į „Skubėjimo epidemijos”
(angl. „Hurry sickness”) sindromą, ku-
ris apibūdinamas, kaip noras padaryti

vis daugiau, vis greičiau ir žongliruoti
darbais, kai to net nereikia. Būtent dėl
šio sindromo, nuo kurio kenčia tiek va-
dovai, tiek darbuotojai, specialistams
sunku nors minutei stabtelėti ir iš per-
spektyvos įvertinti visus reikalus.

Stagnacija. Anksčiau ar vėliau va-
dovai susiduria su grėsme užsukti
įprastoje veikloje, seniai patikrintuo-
se ir vis dar veikiančiuose veiklos
standartuose. Užliūliuoti stabilumo,
lyderiai pamažu grimzta į stagnaciją,
kuomet jau net ir baisu imtis naujovių.

Ko gero, didžiausia šių dienų vers-
lo rykštė, pražiopsoti laiką, kada reikia
diegti inovacijas. Taigi tik nuo lyderio
priklauso, koks veiklos tonas vyraus
įmonėje. Jeigu vadovas nuolat ieško
būdų, kaip tobulinti procesus, domisi
naujovėmis, nebijo jų taikyti praktiko-
je, supranta ir nebara darbuotojų, kurių
pasiūlytos inovacijos nedavė pageidau-
jamų rezultatų, tikėtina, kad   organi-
zacija nepaklus į stagnacijos gniaužtus.

Visų mėgiamas. Vadovai yra žmonės
ir visa, kad žmogiška jiems nesvetima.
Suprantama, kad lyderiai nori būti
mėgiami, tačiau pernelyg didelis siekis
visiems patikti gali turėti ir neigiamų
pasekmių.

Dažna klaida, kai vadovai drąsiai
priima visiems patinkančius sprendi-
mus, bet reikalui atėjus imtis lyde-
rystės ir nepopuliarių sprendimų –
stengiasi šios veiklos išvengti.

Vadybos specialistai akcentuoja,
kad būti mėgiamu vadovu, be abejo,
smagu, tačiau vertėtų jėgas ir pastan-
gas nukreipti taip, kad darbuotojai ne
tik mėgtų, bet ir suprastų, kodėl lyde-
ris priėmė vienokius ar kitokius spren-
dimus.

Darbuotojams vadovo sprendimus
suprasti bus lengviau, jeigu jis atvirai
bendraus komanda, informuos, kaip gy-
vena bendrovė, su kokiais sunkumais
susiduria ir pan. Kai darbuotojai žino
realią įmonės situaciją, jiems lengviau
suprasti ir vadovo sprendimus.

Žinomas „Harvardo” tyrimas, ku-
riame nagrinėta, kokios savybės bū-
dingos vadovui. Tyrime dalyvavę va-
dovai nurodė tokias savybes kaip ge-
bėjimas nusistatyti prioritetus, stipri
savivertė bei mokėjimas klausytis ir iš-
girsti kitų siūlomas idėjas.

Verslo žinios

Kurti reklamą geriau patikėti specialistams, o ne kurti ją patiems. Masteridea.lt nuotr. 
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RASA KAZLAS

Kelių Lietuvos meno premijų lauretės,
dokumentinio kino režisierės Agnės
Marcinkevičiūtės filmografiją dau-
giausiai sudaro  žinomų literatūros kū-
rėjų, menininkų portretai. Filmas ,,Rau-
donu ant balto” – apie rašytoją Ro-
mualdą Granauską buvo sukurtas 2003
metais; po trumpo laiko – filmas ,,Be-
veik laimingas”, kuris įamžino Jurgį
Kunčiną (2004 m.); ,,Laiku suspėjome
pasikalbėti” – pasakojimas apie  lietu-
viško kino režisierių Raimondą Vaba-
lą (2006 m.); ,,Sapno siūlas” – apie šiuo-
laikinės kartos literatūros kūrėją Rena-
tą Šerelytę (2007 m.); ,,Šokis dykumo-
je” – apie Jurgą Ivanauskaitę (2009 m.);
filmas ,,Prie rugių ir prie ugnies” – apie
poetą Justiną Marcinkevičių (2010 m.).
Pastarąjį savo kino kūrinį ,,Iš kur tas švy-
tėjimas” režisierė paskyrė žinomų me-
nininkų, talentingų dailininkų Saukų
šeimai, kurio centre – tapytoja Nome-
da Saukienė. Būtent šis filmas ir bus pa-
rodytas Čikagos lietuviškų dokumenti-
nių filmų festivalyje. 

Agne, lietuviškos kino dokumentikos
kraitį praturtinote naujais kūrėjų portretais.
Pagal kokius kriterijus renkatės savo fil-
mams menininkus? Kodėl būtent vieni, o
ne kiti tampa Jūsų kino herojais?

Renkuosi tuos darbus, kurie mane
augina. Taigi galiu daryti prielaidą,
kad filmai gali būti naudingi ir audi-
torijai, kad mano pasakojama istorija
jiems suteikia kažkokios atgaivos, gal
atsako į kokius nors klausimus arba
juos iškelia. Mano herojus dažniausiai
yra stoiškas, šį tą nuveikęs nepalan-
kiomis sąlygomis žmogus.

Naujausias filmas apie dailininkę No-
medą Saukienę, apie menininkę, kuri savo
kūryba tarsi rizikuoja ištirpti žinomo vyro,
tapybos genijaus šviesoje. Antra vertus, No-
medos švytėjimas yra toks skaidrus ir
toks įkvepiantis, kad žiūrint Jūsų filmą vie-
tomis pradedi abejoti, ar be šios moters Ša-
rūnas Sauka būtų sukūręs savo šedevrus.
Kokią Jūs pažinote Nomedą, kai išjung-
davote filmavimo kameras? 

Nomeda kelia nuostabą savo pa-
sišventimu. Ji ir yra ištirpusi, visą
save atidavusi šeimai ir kūrybai. Tie-
sa, kūrybai atitenka tai, kas lieka nuo
šeimos. Man nusišypsojo likimas, kad
radau tokį žmogų, kuris oponuoja šių
dienų egocentrizmui, kad per jos port-
retą galiu pateikti to reto modelio
įvaizdį, kai tu rūpiniesi kitais, o tavi-
mi pasirūpina kiti, ir tuo pačiu kito
žmogaus pasiekimai yra tavo pasi-
ekimai. Tai ir yra tas vandenynas, su-
sidedantis iš lašelių, ir visa yra vienis.
Man Nomeda yra pavyzdys meninin-
kės, kuri kuria ne iš egoistinių pa-
skatų, ne iš didybės manijos – tai yra
retas dalykas. Tuo pačiu ji išlieka
profesionalė ir labai reikli sau, kelianti
aukščiausius reikalavimus.

Kino švytėjimuose
žinomų kūrėjų
portretai

Kaip kilo mintis kurti būtent Nomedos
Saukienės kinematografinį portretą? Ži-
nau, kad pradžia nebuvo lengva, nes herojė,
pirmą kartą pasiūlius filmuotis, atsisakė.

Norėjau sukurti filmą, kuriame
būtų mažai žodinio pasakojimo ir per-
eiti prie vizualinės kino kalbos prie-
monių. Pagalvojau, kad tai turėtų būti
filmas apie dailininką. Atsitiktinai pa-
mačiau du Nomedos paveikslus 2013
metais, kuomet į Dusetas (Zarasų raj.)
atvykau pristatyti filmo. Man jie pa-
darė labai didelį įspūdį, tada supratau,
kad reikia pabandyti atsakyti į klau-
simą, iš kur tų paveikslų švytėjimas. Ir
šitaip viskas prasidėjo. Nomeda mano
pasiūlymo atsisakė, ir ne vieną sykį. Ji
manė, kad filmas apie ją gali būti neį-
domus. Ji sakė: „ ...apie Šarūną jau yra
filmas padarytas, apie mane irgi yra te-
levizinis filmas. Užtenka – nieko nau-
jo nepasakysiu”. Taip pat ji nenorėjo
gaišti laiko. Vėliau filmuotis ją įkalbėjo
duktė Monika. Man labai patinka fil-
muoti žmones, kurie per daug nesi-
veržia į kadrą.

Kas buvo sunkiausia kuriant šį filmą?
Juk moters akistata su moterimi, dviejų stip-
rių menininkių nebylus kūrybos dialogas, kai
nėra lyčių priešpriešos – grėsmė atsirasti ne-
susikalbėjimams? Ar viskas vyko sklandžiai?

O ne, tai buvo keturių moterų dia-
logas. Turiu pabrėžti milžinišką ope-

ratorės Kristinos Sereikaitės ir filmo
talkininkės bei pagrindinės derybi-
ninkės,  menotyrininkės, Saukų duk-
ters Monikos Saukaitės indėlį. (Filmo
kompozitorius Antanas Jasenka buvo
bene vienintelis vyras šioje moteriš-
koje kūrybos kompanijoje, – aut. past.).
Dabar, kai pagalvoju – stebiuosi – mes
labai nedaug kalbėjom. Tarsi viską
suprasdamos iš pusės žodžio, daug
dirbome. Man sunkiausia buvo išplėšti
laiką darbui, nes aš irgi esu linkusi rū-
pintis kitais žmonėmis, tuo metu ap-
linkybės darbui ir kūrybai nebuvo pa-

lankios, bet montuojant filmą Nomeda
man buvo atgaiva, o filmo užbaigimas
– didelė pergalė.

Filmo kadrai iš A. Marcinkevičiūtės dokumentinio pasakojimo apie tapytoją Nome dą Saukienę.

Dokumentinių filmų režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filmografijoje-kino pasako jimai
apie žinomus Lietuvos meno kūrėjus.                                                            Vitalio Verbaus nuotr.

Filmas ,,Iš kur tas švytėjimas” bus
rodomas gegužės 3 d., penkta-
dienį, 7 val. v. Jaunimo centro
Čiurlionio galerijoje, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636

10 metų be Rasos
Atkelta iš 5 psl.

Kretingos stovykloje mylimos muzikės Rasos Pos-
kočimienės dvasia dar vis gyva. Sunku tikėti ir dar sun-
kiau priimti, kad jau dešimt metų prabėgo be mūsų mie-
los Rasos Poskočimienės. Rasa Kretingos stovykloje
buvo 26 metus, lietuviškai kalbančių ir nekalbančių sto-
vyklose, keturias savaites kas vasarą. Ji vedė dainavi-
mą, dramą, užsiėmimus prie laužų ir pasirūpindavo mu-
zika, kai tik to reikėdavo. Kai ji susirgo vėžiu, vaikams
aiškino apie savo sunkumus, baimes ir kaip jos tikėji-
mas jai padėjo. 

Rasa mūsų stovykloje buvo tokia svarbi, kad dar ir
dabar apie ją kalbame. Per Mišias vakare kartais su-
skamba ,,wind chimes”, kurie pakabinti jos prisimi-
nimui, ir visi pajunta jos dvasią. Iki šios dienos vyks-
ta ,,Rasos pietūs”, į kuriuos stovyklautojai ir vadovai
ateina su sandalais ir kojinėmis (kaip Rasa). Aukš-
čiausia premija stovyklautojui yra ,,Rasos premija”. Sto-
vyklautojas, kuris myli stovyklą, mėgsta dainuoti ir vi-
sur prisideda, gali ją laimėti. Laimėtojų vardai įamžinti
ant lentos šalia Rasos nuotraukos. Ta lentelė buvo pa-
ruošta prieš 10 metų, bet visi ragina paruošti antrą len-
telę šalia ir toliau tęsti ,,Rasos premijos” teikimą.
Ačiū mūsų mielai Rasai. Kretinga ir kretingiečiai liks
tau amžinai skolingi. 

Lina K.

Prieš 10 metų (kovo 12 d.) mes praradome Rasą Pos-
kočimienę. Nors praėjo 10 metų, bet dar ir šiandien jos
programos, vaidinimai, dainos, dvasia ir meilė yra la-
bai gyvi. Ačiū už muziką! 💛💚❤ 

Kretingos stovykla

Rasa buvo žmona, mama, duktė, teta, sesuo, mokytoja,
„Spindulio” steigėja, šokių mokytoja, dainavimo mokytoja, dai-
nininkė, vaidinimų rašytoja, režisierė, akordeonistė, ateiti-
ninkė, skautė, kretingietė, draugė visiems, puikus pavyzdys
mažam ir dideliam bei Dievą mylintis žmogus. Ačiū tau, Rasa,
už dainą, muziką ir meilę. Mes Tavęs niekada nepamiršime.

Čia įamžinami ,,Rasos premijos” laimėtojų vardai.
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REMKIME DRAUGO FONDĄ

www.draugofondas.org

MANO VIRTUVĖ

„Draugo” prenumeratoriai gali skaityti „Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti

apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti „log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite „Draugą” greičiau!

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Troškinta ėriena 
su citrininiu padažu

Reikės:
1 1/2 kg (3 sv) ėrienos
2 morkų, supjaustytų stam-
biai
2 svogūnų, supjaustytų į 6–8
dalis
2–3 šakučių rozmarino
2–3 skiltelelių česnako
1 raudono čili pipiriuko
1 1/2 puodelio baltojo sauso
vyno
aliejaus
druskos, pipirų
1 citrinos nutarkuotos žieve-
lės + sulčių
pundelis susmulkintų petra-
žolių arba kalendros
3 šaukštų grietinės
žiupsnelio ciberžolės (turme-
ric)
virtų ryžių

Ėriuko mėsą supjaustyti ga-
baliukais.

Į troškinimo indą įpilti 2–3
šaukštus aliejaus ir apkepti mėsą
iš abiejų pusių. Perdėti į kitą indą,
padruskinti ir papipirinti. 

Į troškinimo indą, kuriame
kepė ėriena, dėti supjaustytas mor-
kas, svogūnus, rozmarino šakutes,
česnako skilteles ir čili pipiriuką.
Ant viršaus sudėti apkeptus mėsos
gabaliukus, įpilti vyno ir troškin-
ti, kol mėsa taps minkšta ir lengvai
atsiskirs nuo kaulų.

Paruošti padažą. Sumaišyti cit-
rinos sultis, žievelę, smulkintas
petražoles su grietine. Įberti drus-
kos, pipirų, ciberžolės, išmaišyti ir
perdėti į gražų indelį. 

Ištroškintą avieną sudėti į du-
benį. Patiekti su išvirtais ryžiais
ir padažu.

Ruošiamės Šv. Velykoms
Citrusinis velykinis sūris

Reikės:
500 g (1 sv) geros kokybės sausos varškės 
3 kiaušinių
1 puodelio cukraus
vanilinio cukraus arba vanilės ekstrak-
to
1 šaukšto apelsinų likerio
apelsinų cukatų
džiovintų citrusinių vaisių, supjaustytų
nedideliais kubeliais
citrinos arba žaliosios citrinos nutar-
kuotos žievelės
200 g (7 oz) saldaus grietinėlės sūrio
(pvz., mascarpone)

Varškę pertrinti per sietelį.
Kiaušinius gerai išplakti su cukrumi,

įpilti vanilinio cukraus arba vanilės ekst-
rakto bei šaukštą apelsinų likerio. Vėl iš-
plakti.

Į pertrintą varškę supilti išplaktus
kiaušinius, suberti cukatų bei džiovintų vai-
sių gabalėlius, citrinos žievelę. Viską gerai
išmaišyti. Tuomet į šią masę įmaišyti grie-
tinėlės sūrį.

Paruošti vandens garų vonelę: sudėti
paruoštą varškės masę į puodą ir jį uždėti
ant didesnio puodo su verdančiu vandeniu
(puodas su varške neturi liesti verdančio
vandens paviršiaus). Kaitinant varškę rei-
kia maišyti, kol masė pradės tirštėti. Tuo-
met dar pakaitinti kokias 5 minutes ir nu-
imti nuo verdančio vandens puodo.

Ir nuėmus varškės masę reikia toliau
maišyti, kol ji praauš.

Formą, į kurią pilsite varškę, iškloti
dviguba marle, paliekant plačius kraštus.

Supilti į formą varškės masę, užkloti
viršų marlės kraštais, ant viršaus uždėti len-
telę ir paslėgti su kokiu nors svoriu. Taip lai-
kyti 2 paras.

Išėmus iš marlės sūrį supjaustyti grie-
žinėliais.

Ramaus Šv. Velykų laukimo.

Jūsų Indrė

Brangiam vyrui
A † A

STAN ROSEN

mirus po sunkios ligos, reiškiame giliausią užuo-
jau tą žmonai SIGITAI ŠIMKUVIENEI-ROSEN, šei -
mai, giminėms ir artimiesiems. 

Liūdime su Jumis.
Kristina ir Virgus Volertai

Remkime
Draugo
fondą

Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo” laikraš-
tį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente.
Keletas stambesnių pa-
likimų užtikrins „Drau-
go” laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 
www.draugofondas.org



   
      

   
   

     

12 DRAUGAS2019 BALANDŽIO 11 D., KETVIRTADIENIS

� Balandžio 13 d., šeštadienį, galerijoje ,,Sie-
la” (PLC Lemonte) – Alytaus jaunimo centro
miuziklas ,,Baltaragio malūnas”. Pradžia – 6
val. v.

� Kviečiame į jau tradicine tapusią pavasarinę
Verbų mugę Šv. Kazimiero parapijoje Los An-
geles. Mugė vyks Verbų sekmadienį, balan-
džio 14 d., nuo 12 iki 4 val. p. p. Galėsite įsi-
gyti ne tik nuostabių verbų, bet ir keptų, sal-
džių, sūrių, rūkytų skanėstų savo velykiniam
stalui, pasigardžiuoti lietuvišku maistu, pa-
ragauti lietuviškų gėrimų, susipažinti su me-
nininkais ir meistrais, įsigyti jų dirbinių. Įėji-
mas nemokamas! Jei turite ką parduoti – da-
lyvaukite mugėje. Norėdami registruotis ar pa-
siteirauti, skambinkite Linai Kajotienei tel. 310-
526-1456 arba rašykite lina727@gmail.com.

� Choras ,,Ave Musica” kviečia į pavasari-
nio šėlsmo puotą-koncertą ,,Kol svajoji – gy-
veni!” Balandžio 27 d. 6 val. v. Pasaulio lie-
tuvių centro Fondo salėje, 17911 E. 127th
Str., Lemont, IL 60439. Dalyvauja: ,,Ave Mu-
sica” (vad. Jūratė Grabliauskienė, koncert-
meisterė Lisa Kristina), Nida Grigalavičiūtė,
Vilma Skučienė, Gilija Krūmaitienė, Danguolė
Žibkutė-Pažemeckienė, Linas Sprindys, Vir-
ginijus ir Eimis Švabai, grupė ,,Kaukas”. Ve-
dantieji – Vilma Kava ir Evaldas Girdžiūnas.

Koncertas, šventinė vakarienė ir šokiai iki pir-
mųjų gaidžių! Informacija ir bilietai tel. 630-
247-4422. 

� Gegužės 4 d., šeštadienį, Lietuvių tauti-
nių šokių ansamblis ,,Grandis” kviečia į an-
samblio veiklos 60-mečiui skirtą koncertą
,,Duktė viena namie liko”. Jis vyks 4 val. p.
p. Carl Sandburg High School Performing Arts
Center (13300 S. La Grange Rd., Orland Park,
IL). Bilietus užsisakyti galima pas Rasą Za-
karauskienę, tel. 708-712-4931, el. paštas:
rasazak@yahoo.com. Po koncerto Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte, Banių šeimos salėje
vyks jubiliejinis pokylis (pabendravimas nuo
7 val. v., vakarienė 8 val. v.). Pokyliui vietas
užsisakyti pas Rūtą Sula, tel. 630-917-
7875, el. paštas: rutasula@gmail.com. Visi
kartu švęskime ,,Grandies” jubiliejų!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

www.draugofondas.org

www.draugas.org

www.draugokalendorius.org

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298

,,Intermissions”: Eglės Budvytytės spektaklis

Šeštadienį, balandžio 13 d., 7 val. v., ir sek-
madienį, balandžio 14 d., 4 val. p. p. Čika-
goje, Renaissance Society patalpose,
5811 South Ellis Avenue, Chicago, IL,
vyks Eglės Budvytytės vokalinis- cho-
reografinis spektaklis. Lietuvoje gimusi,
Vilniuje ir Amsterdame dirbanti lietuvė meni-
ninkė savo kūryboje tiria kūnų ir jų aplinkos
santykius, ieškodama ribų tarp to, kas žmo-
giška ir to, kas nežmogiška. E. Budvytytės
spektaklis susidaro iš dviejų dalių: pirmoji, ku-
rioje apmąstomas į pavojų patekęs gamtos
pasaulis,  pavadinta ,,Incantation Karaoke”.
Antroji dalis – ,,Medusa: A Tender Version” –
tai atlikėjos bandymas sujungti medūzos

galvą su kūnu.  Įėjimas nemokamas, bet būtina registracija. 
Į šeštadienio spektaklį vietų, deja, jau nebėra. 
Sekmadienio spektakliui užsiregistruoti galite tel. 773-702-8670 arba
el. paštu info@renaissancesociety.org. 

Pasveikinkite savo artimuosius ir draugus, išsiųsdami jiems tautinių mar-
gučių atvirukų! Jų galite užsisakyti paskambinę tel. 773-585-9500 (admi-
nistracija) arba tel. 630-805-1404 (Audronė Kižytė).

Vieno rinkinio (3 skirtingi atvirukai) kaina – 3 dol. Persiuntimas –  2 dol.

Užsakau ( )  rinkinių

Auka ( )  dol.

Iš viso ( )  dol. 

Siunčiu čekį #____________

Prašau išsiųsti atvirukus šiuo adresu:

Vardas, pavardė _________________________________________________

Adresas ________________________________________________________

Miestas _________________________________________________________

Valstija _________________          Zip Code ___________________________

Tel. numeris_________________            el. paštas________________________

Čekį siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

Jūsų dėka ,,Draugas” gyvuoja jau 110 metų!

Į ,,Draugą” atvykusi Mary Anna Gerčius, gyvenanti Palos Hills, ne tik atnaujino „Draugas
News”  prenumeratą, bet ir mūsų parduotuvėlėje prisipirko daugybę dovanėlių: knygų,
DVD, kompaktinių plokštelių, kalendorių ir velykinių atvirukų.                  A. Kižytės nuotr.

,,Draugas” siūlo įsigyti 
lietuviškų velykinių atvirukų!


