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Dainuoju Lietuvai – 5 psl.

Ruduo tai antrasis pavasaris, kai kiekvienas lapas – gėlė – Albert Camus  

ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Spalio 19-ąją Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo  ar-
kikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos ketvirtojo
Lietuvos kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos

šv. Mišios. 
Pirmasis Lietuvių kilmės kardinolas buvo XVI

amžiuje gyvenusio reformatoriaus   Lietuvos Didžio-

sios Kunigaikštystės kanclerio Mikalojaus Radvilo Juo-
dojo sūnus, atsivertęs į katalikų tikėjimą – Jurgis Rad-
vila.  Kardi nolo titulą jam suteikė tuometinis popiežius
Grigalius XIII. Įdomu pažymėti, kad Jurgio Radvilo žo-
dis nulėmė Merkelio Giedraičio paskyrimą Žemaičių
vyskupu, besirūpinusiu    žmonių švietimu, lietuvių kal-
bos vartojimu bažnyčiose, lietuvių kunigų rengimu, lie-
tuviškų knygų leidyba.  – 3 psl.

LAIMA SMILGYTĖ

Šie mokslo metai Mairo-
nio lituanistinei mo-
kyklai (MLM) yra neei-

liniai – didžiausia už Lietuvos
ribų veikianti lietuviška mo-
kykla šį rudenį švenčia 60
metų jubiliejų. Tokiai gra-
žiai sukakčiai paminėti pra-
ėjusį šeštadienį Pasaulio lie-
tuvių centre (PLC) Lemonte
buvo surengtas mokyklos ju-
biliejaus pokylis, į kurį susi-
rinko per 300 svečių: esami ir
buvę mokyklos darbuotojai,
absolventai, mokinių tėvai,
įvairių lietuviškų organiza-
cijų atstovai bei mokyklos
rėmėjai.                           – 7 psl.

Maironio lituanistinė
mokykla paminėjo 
60 metų jubiliejų

Mokyklos 60-mečio proga buvo išleistas specialus leidinys apie mo-
kyklos paskutinį dešimtmetį.

MLM jubiliejinis tortas. Sandros Scedrinos nuotraukos

Garbės vainikas Lietuvai
Iškilmingos kardinolo S. Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišios. Zenono Tamakausko nuotraukos
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kai visko trūko”. Taip taip, aš irgi pjaus-
tau, tarkuoju ir taip gaila laiko, kurį ga-
lėčiau praleisti pokalbiui su pasiilgta
drauge, kuri irgi daro tą patį. O gal pa-
sidalinti laiku, skirtu daržovėms, vai-
siams ir kitokiems dalykams, su bičiu-
le? Darbas kartu visuomet vyksta grei-
čiau, smagiau ir to laiko kitiems daly-
kams rasis daugiau. Argi ne taip dalin-
davosi moterys ir vyrai tais senais lai-
kais, kai dar buvo verpimo rateliai, šie-

napjūtė dalgiais ir vaikų mokyklos kieno nors pasi-
dalintoje tam tikslui troboje? 

Rudenį paaštrėja dvasinės ligos, daugelį kamuo-
ja vienatvė, emigracijoje esančius – namų, tėvynės il-
gesys. Ar galima pasidalinti vienatve? Nustebsite, kad
kai kai kurie žmonės išsenka nuo bendravimo su ki-
tais pertekliaus ir tikrai apsidžiaugtų išgirdę pasiū-
lymą pasislėpti bent savaitgaliui jūsų sodyboje ar vi-
loje, o paskui jis pasidalins savo džiugiu bendravimu
su jumis, kai jūsiškė vienatvė draskys širdį ir liūde-
sys brausis į namus. Kai išdrįstame pasidalinti savo
rūpesčiais su kitais, atsiranda ir galimybė tuos rū-
pesčius išspręsti ar bent jau palengvinti padėtį. Beje,
tai galima daryti ir socialiniuose tinkluose (juk ne-
būsite tas, kuris prašo milijoną pervesti į sąskaitą ar
ko nors panašaus). Gražus tokio pasidalijimo skaus-
mu pavyzdys yra Lietuvoje žinomo žmogaus sukurta
grupė ,,Davatkos”. Linksmas pavadinimas, bet čia gali
prašyti maldos už sergantį vaiką ar į ligoninę vežamą
mamą, prieš operaciją ir po jos ir pan. Jis pasidalijo
skausmu, o kiti dalijasi su juo malda. Ir tai neabejo-
tinai praturtina visų dvasią, suteikia gyvenimui
prasmę ir viltį. 

kiais dalykais. Pavyzdžiui laiku. Anądien važiuodama
į darbą autobuse girdėjau dviejų garbaus amžiaus mo-
terų pokalbį. Jos apgailestavo, kad neturi laiko su-
sitikti, nors gyvena šalimais, nes anūkus reikia
saugoti iki vėlumos ir net savaitgaliais. Pamaniau
sau, o kodėl gi negalėtų prižiūrėti jų kartu?  Ir vai-
kams smagiau draugijoje, ir močiutės turėtų ką vie-
na kitai papasakoti, pasitarti, kaip tuos šiuolaikinius
vaikus auklėti. Vieną savaitgalį vienos namus apvers
aukštyn kojom, o kitą – kitos. Juk ar du vaikai ar ke-
turi – iškados tiek pat pridarytų, bet argi nebūtų įdo-
miau ir prasmingiau pasidalinti? 

Rašydama šią mintį staiga supratau, kaip galė-
čiau pasidalinti savo laiku, kurio irgi trūksta susi-
tikimui su draugėmis. Dabar pat rudens gėrybių do-
rojimo metas: moliūgai, cukinijos, pomidorai, bu-
rokėliai uoliai pjaustomi, tarkuojami, marinuojami
ir visaip kitaip konservuojami stiklainiuose žie-
mai.  Moterys puikiai žino, kiek tai užima laiko, kas-
met prisiekdamos viena kitai, kad šiemet tai tikrai
paskutinį kartą tai daro, nes ,,kokia prasmė, jei
parduotuvėje gali visko nusipirkti – laikas nutraukti
tą senelių ir mamų tradiciją nuo tų laikų Lietuvoje,

Ko gero visi girdėjome posakį apie pa-
sidalintą džiaugsmą ir pasidalintą
skausmą. Ne tik girdėjome, bet vei-
kiausiai ir patys patyrėme, kad pasi-
dalijus džiaugsmas pasidaro didesnis,
o skausmas sumažėja. Net gydytojai,
susiduriantys su sunkiomis fizinėmis
ir dvasinėmis ligomis tai patvirtina –
jei žmogus užsidarys savo ligoje ir kan-
čioje, dvigubai kentės, o jeigu kas nors pa-
dės jam tokioje būklėje dėmesiu, meiliu žvilgsniu ar
netikėtu pasiūlymu – pavyzdžiui pakvies šokiui, į li-
goninės palatą atsinešęs tavo mėgstamą valsą,
kaip padarė vienas bičiulis savo klasės draugei – tai
išloš abi pusės. Taigi dalintis verta.”

Materialiais dalykais paprastai noriai dalija-
mės, kai turime per daug arba kai daiktai
tampa nebereikalingi patiems, o kas nors ga-

lės juos dar panaudoti: vaikų išaugtus ar tiesiog at-
sibodusius drabužius, baldus, šviestuvus, buitinę
techniką ar knygas. Per įvairias labdaros akcijas,
renkant aukas uraganų ar kitų stichinių nelaimių
nusiaubtiems kraštams, taip pat esame linkę pasi-
dalinti ir pinigais. O koks abipusis džiaugsmas, kai
žmonės palaiko gražius giminystės ryšius ir pasi-
dalina pinigais su skurdžiau gyvenančiais jos na-
riais, kai šiems reikia pagalbos: kad vaikai įgytų iš-
silavinimą ir turėtų ateitį arba kai praranda darbą,
gal net namus! 

Tačiau ne mažiau svarbu yra dalintis ir kito-

Pasidalinkime
JŪRATĖ KUODYTĖ

Lietuvos sostinės senamiestyje esantis viešbutis
PACAI trečius metus iš eilės rengiamuose presti-
žinio JAV leidinio „Surface” kelionių ir dizaino ap-
dovanojimuose pripažintas geriausiu didelių
tarptautinių viešbučių kategorijoje. 

Šis dizaino, architektūros, mados, kultūros ir
kelionių temomis rašantis žurnalas laikomas
vienu iš įtakingiausių tendencijų bei madų

formuotojų minėtose srityse, rašoma spaudai iš-
platintame pranešime.

Šių metų apdovanojimuose didelių tarptau-
tinių viešbučių kategorijoje varžėsi tokių pa-
saulinio garso architektų ir dizainerių kaip
Zaha Hadid, „Kohn Pedersen Fox Associates” ir
„De Salles Flint” darbai – viešbučiai įsikūrę
Makao, Honkonge, Varšuvoje, Londone, Šan-
chajuje, San Paule ir kitur. 

Pasak konkurso organizatorių, PACAI įver-
tinti už nepriekaištingą istorinių detalių bei
šiuolaikinių elementų balansą ir yra puikus pa-
vyzdys, kaip unikalią patirtį garantuojantis ko-
kybiško dizaino viešbutis gali tapti paskatinimu
kelionės kryptimi pasirinkti dar neatrastą mies-
tą bei šalį.

Penkių žvaigždučių viešbutis PACAI, įsikū-
ręs barokiniuose 1677 metais Vilniuje pastaty-
tuose rūmuose. Jis buvo visiškai atnaujintas
2018 m. Istoriniu paveldu besipuikuojančiame
viešbutyje yra restoranas, baras ir sveikatingu-
mo centras. Viešbučio interjerą projektavo ar-
chitektės Indrė Baršauskaitė ir Greta Valikonė.

Parengta pagal 15min.lt

Lietuvos viešbutis nurungė pasaulinius konkurentus

Prabangų Vilniaus viešbutį PACAI įvertino ne tik jame apsistojantys keliautojai, bet ir tarptautinio lygio interje-
ro dizaino specialistai.                                                                                    Nuotraukos iš viešbučio PACAI int. svetainės
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Spalio 23 d. Tokijuje viešintis Lietuvos
Respublikos Prezidentas Gitanas Nau-
sėda apsilankė Lietuvos ir Japonijos
verslo forume, kuriame sakė atidarymo
kalbą gausiai susirinkusiai verslo ben-
druomenei.

Kalboje Lietuvos vadovas pasi-
džiaugė prieš porą dienų įvykusiu
rezultatyviu susitikimu su Japo-

nijos ministru pirmininku Shinzo Abe,
kuris, tikimasi, paskatins šalių eko-
nominį bendradarbiavimą. Anot Pre-
zidento, Lietuvos ir Japonijos preky-
biniai santykiai įgauna pagreitį, o Ja-
ponijoje jaučiamas itin didelis susido-
mėjimas Lietuvos rinka. „Nuo 2010
metų Japonijos ir Lietuvos tarpusavio
prekyba išaugo devynis kartus”,  –
sakė Prezidentas ir palinkėjo, kad ša-
lių ekonominių santykių potencialas
būtų dar labiau išnaudotas, ypač po to,
kai Japonija pasirašė laisvosios pre-
kybos susitarimą su Europos Sąjunga.

Konferencijoje pasirašyti du svar-
būs Japonijos ir Lietuvos bendradar-
biavimo memorandumai – energeti-
kos (tarp Lietuvos energetikos minis-
terijos ir Japonijos ekonomikos, pre-
kybos ir pramonės ministerijos) ir in-
formacinių technologijų (tarp infor-
macinių technologijų asociacijų).

Energetikos memorandumas pa-
sirašytas Japonijos ir Lietuvos mi-
nistrų – Japonijos ekonomikos, pre-
kybos ir pramonės ministro Isshu Su-
gawara ir Lietuvos energetikos mi-
nistro Žygimanto Vaičiūno. Memo-

Atkelta iš 1 psl.
Antrąjį mūsų  kardinolą – Vincen -

tą Sladkevičių paskyrė šventasis popie -
žius Jonas Paulius II  Lietuvos sąjūdžio
išvakarėse – 1988 metais.

2001 metais kardinolu tapo Audrys
Juozas Bačkis.

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus
Padėkos Mišiose   dalyvavo apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Petar Rajič,
kardinolas Audrys Bačkis, Lietuvos,
Latvijos ir Baltarusijos vyskupai,  di-
džiulis būrys kunigų,  vienuolijų at-
stovai, Lietuvos ortodoksų Bažnyčios
arkivyskupas metropolitas Inoken-
 tijus, evangelikų liuteronų Bažnyčios

vyskupo Mindaugo Sabučio atstovas.
Su jais kartu meldėsi Lietuvos Respub -
likos Prezidentas Gitanas Nausėda,
Seimo pirmininkas Viktoras Pranc -
kie tis, profesorius Vytautas Lands-
bergis, Prezidentas Valdas Adamkus,
Vyriausybės atstovai, gausiai susirin-
kusi  Kauno visuomenė. 

Susirinkusius svečius pasveikino
Kauno arkivyskupijos apaštalinis ad-
ministratorius vyskupas Algirdas Ju-
revičius. Vyskupas, perskaitęs popie-
žiaus Pranciškaus  bulę, pakvietė Mi-
šioms vadovauti kardinolą Sigitą Tam-
kevičių, kuris savo homilijoje apžvelgęs
nueitą asmeninio gyvenimo kelią, pri-

siminęs savo dvasinius mokytojus bei
bendražygius, gautas iš Dievo dovanas,
pabrėžė, kad didžiausia dovana jam
buvo kryžius, gautas sovietinio teismo
ištarme.

Po šv. Mišių pabaigos ganytojiško
palaiminimo, kardinolą Sigitą  Tam-
kevičių  gražia lietuviška tarsena pa-
sveikino apaštalinis nuncijus arkivys -
kupas Petar Rajič, Lietuvos vysku pų
vardu – Vilkaviškio vyskupas Riman-
tas Norvila, atvykę iš kaimyninių kraš-
 tų vyskupai, kitų konfesinių Bažnyčių
atstovai, Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas, Seimo pirmininkas, Vyriau-
sy bės atstovas. 

Garbės vainikas Lietuvai
J. E. kardinolas S.Tamkevičius su jį pasveikinusia Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dele-
gacija.                                                                                          Zenono Tamakausko nuotraukos

Mišiose dalyvavo ir buvę bei esami Lietuvos vadovai. Pirmoje eilėje iš k.: Prez. G. Nausėda,
Prez. V. Adamkus, prof. V. Landsbergis, už jų – Seimo pirm. V. Pranckietis.

Tolimesni Kardinolo sveikinimai
tęsėsi per iškilmingą priėmimą Arki-
vyskupijos konferencijų salėje, daly-
vaujant daugybei svečių.  

Garbingajam kardinolui Sigitui
Tamkevičiui – Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio dalyviui, legendinės Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos bu-
vusiam redaktoriui, tvirtai nešusiam
sovietinės priespaudos metais Bažny-
čios ir Lietuvos laisvės vilties vėliavą,
linkime dar daug gausių Šventosios
Dvasios dovanų, tolimesnės Dievo pa-
laimos ir Švč. M. Marijos globos nuo-
sekliai dirbant Lietuvos dvasinio at-
gimimo labui. Jūsų paskyrimas kar-
dinolu – tai Garbės vainikas visai Lie-
tuvai.

Zigmas Tamakauskas – Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininko
pavaduotojas.

randumas sulaukė didelio susidomė-
jimo ir Japonijos žiniasklaidos dėme-
sio.

Energetikos memorandume nu-
matytas energetinio saugumo ir ener-
gijos šaltinių bei tiekimo diversifika-
cijos skatinimas, elektros tiekimo sau-
gumo didinimas, tolesnis bendradar-
biavimas keičiantis gerąja praktika
dėl branduolinių elektrinių eksploa-
tavimo nutraukimo ir išmontavimo
bei vykdant bendras veiklas ir pro-
jektus SGD tiekimo, prekybos bei at-
sinaujinančios energijos srityse. Nu-
matytas ir paramos teikimas Baltijos
šalių sinchronizacijos projekto įgy-
vendinimui.

Informacinių technologijų memo-
randumo tikslai – dalytis informacija
analizuojant potencialias IT rinkas,
stiprinant prekybos misijas, institucijų
bendradarbiavimą, ekonominių san-
tykių tarp Lietuvos ir Japonijos plėtrą.

Po konferencijos atidarymo ofi-
cialiosios dalies Lietuvos vadovas su-
sitiko su Japonijos verslo federacijos at-
stovais „Keidanren”, Japonijos kom-
panijų „Hitachi”, „Toshiba”, ,,Tepco”
atstovais. Verslo kompanijoms prista-
tytos Lietuvos verslo ekosistemos ver-
tės, jos pakviestos apsvarstyti konk-
rečias investavimo galimybes energe-
tikos ir transporto infrastruktūros sri-
tyse Lietuvoje.

Forumą organizavo Japonijos vers-
lo federacija „Keidanren”, vienijanti
1600 narių – verslo bendrovių, pramo-
nės asociacijų ir regioninės ekonomi-
kos organizacijų, JETRO ir „Versli
Lietuva”. Forume Lietuvos patrauk-
lumą investicijoms pristatė „Inves-
tuok Lietuvoje, renginyje dalyvavo
trys dešimtys Lietuvos bendrovių, at-
stovaujančių maisto pramonės, gamy-
bos, transporto, informacinių techno-
logijų, logistikos sritims, lazerių pra-
monei. Renginyje susitiko ir kontaktais
dalijosi daugiau nei 80 kompanijų at-
stovai iš Japonijos ir Lietuvos.

Prezidento komunikacijos grupė

Lietuvos ir Japonijos verslo forumo dalyviai su Prezidentu Gitanu Nausėda (centre).                                               Roberto Dačkaus nuotr.

Prezidentas G. Nausėda atidarė verslo forumą Japonijoje



liulis ilsisi Lietuvių tautinėse kapinėse Jus-
tice, IL. Manau, kad šis dailininkas dar neat-
rastas Lietuvoje, nors savo darbus ir padova-
nojo Lietuvai, kurioje po pasitraukimo dau-
giau niekada nesilankė. Tačiau, ką gali žino-
ti? Gal dar po 100 metų, Mieliulio darbuose
„įrašytos” mintys bus „perskaitytos”?

b b b

Kitas asmuo, ant kurio kapo šiemet norė-
čiau uždegti žvakelę – žurnalistas, Či-
kagos lietuvių radijo valandėlės „Mar-

gutis” ilgametis redaktorius ir laidų vedėjas
Petras Petrutis (1924–2012). Jam šiais metais
būtų sukakę 95. 

Petras Petrutis gimė 1924 m. Panevėžyje,
karo metais pasitraukė į Vokietiją, jam pasi-
baigus emigravo į Kanadą, vėliau persikėlė į
JAV. Tris dešimtmečius P. Petrutis buvo Či-
kagos lietuvių balsas, kasdien pranešdamas
naujausias lietuvių ir pasaulio žinias. Į radi-
jo darbą jis įsijungė 1964 m., pradžioje kaip
sporto apžvalgininkas, ilgainiui kaip naujie-
nų rengėjas ir laidų vedėjas. Šiose pareigose
dirbo 31 metus iki 1997 m., užtikrindamas tęs-
tinumą laidų, kurias 1928 m. pradėjo kompo-
zitorius Antanas Vanagaitis. Jis taip pat pa-
sižymėjo išskirtine kultūrine veikla, suorga-
nizavo keliasdešimt Lietuvos ir išeivijos lie-
tuvių dainininkų koncertų.

Nepamenu, kaip susipažinome, tačiau
mūsų bendravimas tęsėsi daugiau nei de-
šimtmetį. Matydavau jį Čiurlionio galerijos pa-
rodų atidarymuose. Man tapus Čiurlionio

galerijos direktore, susitikdavome ne tik jose. Atėjusi
ruoštis parodoms, visada susitikdavau jį. Mat dirbo
Petras Lituanistinio tyrimo ir studijų centre (LTSC),
kuris, kaip ir Čiurlionio galerija, buvo tuo metu įsi-
kūręs Jaunimo centre. Ruošiant ekspozicijas pra-
kalbėdavome valandų valandas. Temų mūsų pokal-
biams netrūkdavo. Buvo įdomus pašnekovas. Mane
stebindavo jo žinios, apsiskaitymas, erudicija, do-
mėjimasis aplinkiniu pasauliu.

Ypatingai mus suartino žurnalistinis darbas.
Man pradėjus dirbti ,,Drauge” tapome tikrais ben-
draminčiais. Jei nesusitikdavome, tai susiskam-
bindavome telefonu – tai kokio fakto savo rašomam
straipsniui pasitikslinti, tai vėl kokia „iškapstyta”
naujiena pasidalinti. Perskaitęs spaudoje įdomią ži-
nutę ar LTSC apsilankius svečiui, tuoj pat klausda-
vo: „Gal ‘Draugui’ būtų įdomu?” Ir „Draugui” būdavo
įdomu. Jo neilgi, informatyvūs, įdomūs straipsniai
buvo laukiami skaitytojų. Jo rašinius noriai  spaus-
dino „Dirva”, „Darbininkas”,   Kanadoje leidžiami
„Tėviškės žiburiai”.

Man patiko Petro požiūris į žurnalistinį darbą.
Abu laikėmės nuomonės: šiandien įvyko – rytoj
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Artėja Vėlinės. Lietuvoje buvome įpratę tą die-
ną lankyti kapus, uždegti ant jų žvakelę. Šia-
pus Atlanto šios tradicijos nėra, tad miru-
siuosius prisimename mintimis. Prisimena-
me ne tik artimuosius, bet ir tuos, su kuriais
teko gyvenime susitikti, bendrauti. Gal ir ne-
būčiau rašiusi, tačiau tą rašymą paskatino
dviejų asmenų, jau iškeliavusių į amžinybę ju-
biliejiniai metai ir vienas netikėtas apsilanky-
mas Lietuvių dailės muziejaus (LDM) „Sielos”
galerijoje

Gal prieš mėnesį šios galerijos direktorė
Asta Zimkus užėjo į Lietuvių Fondo raš-
tinę ir, pasidžiaugusi gražiai restauruo-

tais išeivijos dailininkų darbais (jie, įvykus
techninei nelaimei buvo užlieti ir apgadinti),
pakvietė mus pažiūreti darbo rezultatų.

Tikrai buvo kuo pasidžiaugti. Tačiau
mano akis patraukė kabantis dailininko Juo-
zo Mieliulio (1919–2009) paveikslas „Du ka-
reiviai”. Tai paveikslas, kurio dailininkas il-
gai ieškojo, bet taip ir nerado. Ir ar ne ste-
buklas? Paveikslas, minint J. Mieliulio šim-
tąsiais metines, atsirado. 

O istorija paprasta. Prieš daug metų Was-
hingtone, Lietuvos Respublikos ambasadoje
buvo organizuojama išeivijos dailininkų pa-
roda, kur buvo nuvežtas ir minimas J. Mie-
liulio darbas. Po parodos dailininkui buvo pa-
sakyta, kad paveikslas negrįžo iš parodos. Il-
gus metus J. Mieliulis ieškojo to paveikslo,
kreipėsi į tuometinę muziejaus direktorę Dalią Šle-
nienę, bet vis gaudavo atsakymą – paveikslas dingęs.
Paskutinį kartą dailininkas dėl šio paveikslo į LDM
kreipėsi 2008 metais, po retrospektyvinės parodos
Čiurlionio galerijos Jaunimo centre. Dailininkas ti-
kėjo, kad jo dingęs darbas atsiras. Po šios parodos be-
veik visus čia rodytus savo paveikslus (iš viso tris-
dešimt) J. Mieliulis padovanojo Lietuvai. Minėtas
darbą taip pat turėjo būti skirtas tėvynei.  Deja, ... nie-
kas jo taip ir nerado. 

Pats dailininkas save laikė mistiku, tad ar ne
mistika – paveikslas atsirado jo 100-ųjų gimimo me-
tinių  proga? Smagu buvo pamatyti atsiradusį ir res-
tauruotą paveikslą. Gal dailininkas J. Mieliulis iš
aukštai žvelgia ir džiaugiasi... 

Mūsų pažintis nebuvo ilgametė, tačiau ne kar-
tą lankiausi J. Mieliulio namuose. Nemažai teko su
juo diskutuoti įvairiais klausimais. Tai dailininkas,
kurio darbų, kaip kažkada rašiau, nepasikabinsi na-
mie virš sofos. J. Mieliulis ne tik tapytojas, bet ir dai-
lės pedagogas, filosofas. 

Juozas Mieliulis gimė Batakiuose (Tauragės
aps.). 1938 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją,

Vėlinių žvakutės sukakčių proga

Juozas Mieliulis tarp P. Šlutienės (k.) ir dailininkės M. Stankūnienės  2008 metais retrospektyvinės paro-
dos Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre metu.                                                                               Jono Kuprio nuotr.

1947–1950 m. mokėsi Vokietijoje Freiburgo meno mo-
kykloje ir kartu studijavo Karlsrūhės dailės akade-
mijos (Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe)
Freiburgo skyriuje. 1950 m. persikėlęs į JAV, 1953 m.
baigė James Millikin University, Decatur, Illinois.
1957 m. Institute of  Design, Illinois Institute of
Technology įgijo dailės edukologijos magistro laips-
nį ir daug metų Čikagos aukštesniosiose mokyklo-
se dirbo pedagoginį darbą.

Nuo pat pirmųjų kūrybinių bandymų siekė sa-
vitos raiškos („Profesoriai iš manęs norėjo padary-
ti savęs kopiją. Bet aš norėjau būti savimi (...) iš aka-
demijos išėjau savamokslis mene ir filosofijoje”), ieš-
kojo naujų meno kelių, ypač gilinosi į kūrinio struk-
tūrą ir kompoziciją, formulavo vadinamosios „erd-
vės kompozicijos” principus, jais grindė savo tapy-
bą. J. Mieliulio kūryba, kurioje gausu antimilita-
ristinių motyvų, fantastiškų dangaus ir žemės frag-
mentų, apibūdinama kaip simbolistinė ir siurrea-
listinė, o pats dailininkas sakė tapantis tiktai idėjas:
,,Menininkas yra iliuzijų kūrėjas, pasaulių archi-
tektas, kurių niekad nebuvo ir niekad nebus...” 

Gruodį bus jau 10 metų, kai dailininkas J. Mie-

Dingęs ir vėl atsiradęs J. Mieliulio paveikslas ,,Du kareiviai”. 

Petras Petrutis  „Margučio” radijo studijoje. ,,Draugo” archyvo nuotr.



metus.  Daina labai nauja,  tik pusant-
ro mėnesio kaip parašyta, todėl šiame
žemyne mes išgirdome ją pirmieji. Au-
torė pasakoja, kad dainos žodžiai kar-
tu su melodija netikėtai atėjo bevaikš-
čiojant Palangoje pajūriu, tad griebu-
si pagalį ir ėmusi rašyti žodžius ant
smėlio, kad jie nepabėgtų.

„Nuo mūsų pievų vyturys pakyla,
sparnuotas grumstelis žemės myli-
mos”, – ar tokie žodžiai gali gimti taip
iš niekur nieko bevaikštant ir nieko ne-
galvojant? Tai žodžiai iš aukščiau, ku-
riuos man kaip žaibolaidžiui perduoda
iš dangaus”, – sako autorė.

Išgirdome dainą „Į tave einu”,
skambėjusią šiemet Lietuvos Respub-
likos Prezidento Gitano Nausėdos inau-
guracijoje, kurią jis pasirinko pats,

nors atlikėjos koncertų repertuaruose
šios dainos jau senokai nebėra.

Vakarą gyvino šilti Gintarės  pa-
sakojimai  apie tai, kaip buvo sukurta
tokia vaizdinga daina dukrai Elžbietai
„Mergaitė pakalnučių aromato su-
knele” ir sukrečianti dainos, kuri buvo
užsakyta  princesės Dianos organi-
zuo   tam labdaros koncertui, istorija.
Skambėjo nuostabi daina, kurios klau-
santis daužėsi širdis ir  kuri jai ilgai ne-
sirašė, bet gimė būtent  princesės žūties
naktį, net tomis kraupiomis valando-
mis, kai jos netekome.

Talentinga galybėje veiklų Ginta-
rė Jautakaitė kuria ir dainuoja Lietu-
vai, apie Lietuvą ir  jos  grožį, apie mei-
lę tėviškei, į kurią sugrįžta kiekvienais
metais.

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org
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Dainuoju 
Lietuvai

DANGUOLĖ NORKŪNIENĖ

„Tu esi man pasauly viena, ir nėra man
kitos Lietuvos”, – virpino  lietuvių iš-
eivių širdis dainininkė, poetė, kompo-
zitorė, pianistė, dailininkė Gintarė Jau-
takaitė spalio 19 d. Lietuvių meno ga-
lerijoje „Siela” vykusiame koncerte. Į Či-
kagą ji sugrįžo po daug metų, koncer-
tavusi čia prieš kelis dešimtmečius.

– Kaip ilgai aš jūsų neradau, –
stebėjosi ji šiltu čikagiečių žiūrovų priė-
mimu ir pažadėjo kitais metais grįžti su
visais albumais, piešiniais, poezijos
knygomis.

Nepaprastos energijos ir talento,
išskirtinio krištolinio balso dai-
nininkė išliko tokia pati, kokią ją

prisimename beveik prieš 40 metų
emigravusią iš Lietuvos. Žinoma, gar-
siųjų „Kregždučių”, kurios buvo ta-
pusios  vi zitine jos kortele po 1976-ųjų
sudainuotos arijos pirmame lietuviš-
kame miuzikle  „Ugnies medžioklė su
varovais”,  ji mums nesudainavo, nes
sakė, kad koncertuose groja tik savo
kūrybos muziką ir dainuoja savo eiles,
bet užtat mus pradžiugino kitais su-
kurtais kūriniais, kurie apima labai
platų muzikinį spektrą – nuo džiazo iki
lietuviško folkloro ar lopšinių vai-
kams keliomis kalbomis, nuo sakrali-
nės muzikos iki chorinės, skambančios
lietuvių Dainų šventėse. Vakaro metu
skambėjo ir jos garsioji daina „Vieš-
paties lelija”, jau senokai įtraukta į Dai-
nų švenčių repertuarą,  o naująją dai-
ną, ,,lelijos seserį”, kaip ją pristato
autorė  pavadinimu   „Mano Lietuva”,
chorai dainuos ateinančius ketverius

Gintarė Jautakaitė. Danguolės Norkūnienės nuotr.

St. Petersburg, FL Lietuvių klube Lietuvos
Dukterų draugijos (LDD) Floridos skyrius,
vadovaujamas Gražinos Viktorienės, su-
rengė neeilinę popietę su talentinga jau-
na pianiste iš Bostono Rasa Vitkauskaite. 

Rasa kilusi iš Alytaus. Būdama 10
metų pradėjo mokytis Vilniaus M.
K. Čiurlionio meno mokykloje, ku-

rią baigė su pagyrimu. Ji tęsė mokslus
Italijoje, o bakalauro ir magistro laips-
nius įgijo JAV, Bostono konservatorijoje.
Pianistė dalyvavo daugelyje tarptautinių
konkursų, pelnė daug aukštų apdova-
nojimų. Popietės dalyviams buvo nepa-
prastai malonu pasiklausyti jos atlie-
kamų M. K. Čiurlionio, B. Dvariono, S.
Rachmaninovo, F. Liszt ir kitų kompo-
zitorių kūrinių. 

Dėkojame Rasai, kad atvyko pas
mus, dėkojame už puikų repertuarą ir ta-
lentingą atlikimą. Dėkojame ir LDD pir-
mininkei G. Viktorienei už renginio or-
ganizavimą bei visiems dalyviams, kurie
šiltai sutiko pianistę ir negailėjo jai plo-
jimų – Rasa iš tikrųjų buvo jų verta. Sėk-
mės jai toliau muzikinėje kelionėje, o
mums – daugiau tokiu koncertų.

LDD inf.

Fortepijoninės muzikos popietė Floridoje

Iš k.: Lietuvių klubo pirmininkė Donata Koverienė, pianistė Rasa Vitkauskaitė ir
LDD Floridos skyriaus vicepirmininkė Nijolė Dimienė.                             LDD nuotr.

įvykis turi būti aprašytas laikraš-
tyje. Tik tada laikraštis bus įdo-
mus skaitytojui.

Paskutiniuosius metus, susi-
lpnėjus sveikatai, neberašė, tačiau
kaip ir anksčiau retkarčiais susi-
skambindavome. Į klausimą:  ,,Kaip
laikaisi?”, atsakydavo: ,,Norėčiau
geriau...” Bet niekada negirdėjau jo
skundžiantis, aimanuojant. Tik ap-
gailestaudavo, jog nebėra jėgų ra-
šyti.

Tiesa, Petras, būdamas geras
žurnalistas, puikus radijo laidų ve-
dėjas ir redaktorius buvo nelengvo
charakterio, greit užsiplieksdavo.
Mudu buvome ,,susikibę” ne kartą.
Bet didžiausią įspūdį man padarė ne
mudviejų ginčai (tiesą pasakius, aš
net nebepamenu, dėl ko jie kildavo),
bet tai, kad, supratęs savo klaidą, at-
eidavo atsiprašyti. Puikiai žinome,
kad atsiprašyti nėra taip lengva. 

Gaila, neteko girdėti Petro Pet-
ručio kaip lietuviškų radijo valan-
dėlių „Margutis”, apie kurias sklan-
do legendos, vedėjo. Daugiau apie tai
sužinojau darydama su juo pasi-
kalbėjimą   tada dar dienraščiui
,,Draugas”, ,,Margučio” radijo 75-
mečio proga (,,Draugas”, 2007 m. ge-
gužės 19  d.). 

Buvo kuklus. Niekada nereika-
lavo, kad darbas, dirbtas tiek metų
be jokio uždarbio, būtų įvertintas.
Man tariantis su juo dėl pasikalbė-
jimo „Margučio” 75-ojo jubiliejaus
proga, abejojo: ,,Ar reikia?”  Ir tik
man griežtai pasakius: „Ne reikia,
o būtina”, sutiko atsakyti į mano
klausimus.

Teisingai Leonas Narbutis,  bu-
vęs ,,Margučio” bendradarbis,  pa-
stebėjo: „Buvo daug žmonių, kurie
ištisus dešimtmečius talkino, rėmė,
ir padėjo, bet Petras Petrutis buvo
vienintelis, kuris šiai institucijai va-
dovavo nuo 1964 m. iki 1997 m. va-
saros.” (Leonas Narbutis. „’Margu-
čiui’ septyniasdešimt penkeri”.
www.bernardinai.lt; 2007 m. gegužės
19 d.).

b b b

Susitikimai, susitikimai. Jų gy-
venime būna daug, tačiau ne visi iš-
lieka atmintyje. Man pasisekė, kad
gyvenime šalia daugybės kitų žmo-
nių susitikau šiuos du ypatingus,
darbščius, kūrybingus žmones. Vė-
linių ir jų jubiliejinių metų proga ty-
liai juos prisiminsiu ir dėkosiu li-
kimui, kad Juos sutikau gyvenimo
kelyje. 

,,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
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Atkelta iš 1 psl.

Sveikinimai liejosi dainomis, 
eilėmis ir šokiais 

Šventinis vakaras prasidėjo staig-
mena – savo muzikinį sveikinimą ir lin-
kėjimą mokyklai gyvuoti dar šimtus
metų skyrė ne vieną dešimtmetį Ame-
rikoje gyvenanti kompozitorė, dainų

autorė ir atlikėja Gintarė Jautakaitė.
Garsi vokalistė susirinkusiems sudai-
navo savo kūrybos dainas „Viešpaties
lelija” ir „Į tave einu”. Pastarąją dainą
Gintarę Jautakaitę atlikti savo inau-
guracijos šventėje šią vasarą buvo pa-
kvietęs pats Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Gitanas Nausėda. 

Po Gintarės Jautakaitės muzikinės
dovanos į sceną lipo Maironio litua-

Maironio lituanistinė mokykla paminėjo 60 metų jubiliejų

Buvusios ir esamos MLM administracijos darbuotojos pokylyje buvo smagiai nusiteikusios. Sėdi buvusios MLM direktorės Eglė Novak
(k.) ir Milita Milašienė. Stovi (iš k.): pavaduotoja Giedrė Jonaitienė, administratorė Aušra Vyšniauskienė, buvusi direktorė Audronė El-
vikienė, dabartinė direktorė Goda Misiūnienė, buvusi direktorė Svajonė Kerelytė, pavaduotoja Asta Čuplinskienė ir buvusi pavaduo-
toja Taiyda Chiapetta.   Sandros Scedrinos nuotraukos

Scenoje 5 MLM direktorės. Iš kairės: Milita Milašienė, Eglė Novak, Svajonė Kerelytė, Aud-
ronė Elvikienė ir Goda Misiūnienė.

Gausus sveikintojų būrys iš įvairių lietuviškų organizacijų.

nistinės mokyklos aštuntos klasės mo-
kinys Lukas  Vydmantas. Vaikinas pa-
deklamavo Maironio eilėraštį „Mylėk,
lietuvi, tą brangią žemę!”. 

Pokylio vedėjai Sandra Gutaravi-
čienė ir Laurynas Ivinskis pakvietė Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos
kunigą Algį Baniulį palaiminti mo-
kyklą ir šventinę vakarienę, kurios
metu svečiai ekrane galėjo stebėti nuo-
traukose įamžintas MLM pirmosios
mokslo metų dienos akimirkas.

Po vakarienės scenoje pasirodė
didžiausio išeivijoje lietuvių tautinio
ansamblio „Grandis” šokėjai. Po sma-
gių šokių vakaro vedėjams paprašius
tuos grandiečius, kurie mokėsi,  mo-
kosi, dirbo ar dirba Maironio litua-
nistinėje mokykloje žengti žingsnį į
priekį, visų nuostabai žingsnį žengė vi-
sos šokėjų poros. 

Mokyklos istorija 

Vakaro metu buvo prisiminta ir
MLM  pradžia, kai prieš 6 dešimtmečius
mokyklos įkūrėja, vedėja ir ilgametė
mokytoja Ona Abromaitienė į savo na-
mus Lemonte sukvietė pirmuosius 10
lietuvių mokinukų. Vieni mokso metai
keitė kitus, mokinių gausėjo, mokykla
augo ir plėtėsi. Prieš 30 metų ieškoda-
ma erdvesnių patalpų MLM įsikūrė
PLC. Jau 8-tus metus MLM dirba dviem
pamainomis – pamokos vyksta penk-
tadienių popietėmis bei šeštadienių
rytais. Šiais mokslo metais abejose pa-
mainose mokosi 702 mokiniai, o MLM
dirba beveik 100 darbuotojų.

Per tiek metų keitėsi mokytojai ir
mokiniai, bet mokyklos tikslas puose-
lėti lietuvių kalbą, išlaikyti lietuvybę,
supažindinti su Lietuvos istorija, kul-
tūra bei papročiais nepakito. 

Šventės dalyviai norėdami pama-
tyti, kaip mokykla keitėsi per paskuti-
nį dešimtmetį nuo 2009 iki 2019 metų, ga-
lėjo įsigyti MLM mokytojos Rasos Vyd-
mantienės parengtą ir mokyklos 60-
mečio  proga išleistą leidinį apie  mo-
kyklos paskutiniuosius 10 metų. No-
rintys taip pat galėjo išbandyti laimę lo-
terijoje ar dalyvauti tyliajame aukcione.

Mokyklos direktorių prisiminimai

Pokylio metu buvo parodytas ir
šiam vakarui specialiai Ryčio Januškos
sukurtas videoreportažas, kuriame
mokiniai kalbino 5 Maironio mokyklos
direktores. Filmo idėjos autorė ilga-
metė MLM mokytoja Giedrė Savuky-
nienė sakė, kad tiek direktorių su-
rinkti į vieną vietą ir visas pakalbinti
buvo kartu ir įdomi patirtis, ir ne-
menkas iššūkis.

Milita Milašienė mokyklai vado-
vavusi 1980–1982 m., reportaže pabrėžė,
kad tai buvo be galo įdomus darbas, ku-
rio pagrindinis tikslas – išlaikyti lie-
tuviškumą Amerikoje. Juk tada  Lie-
tuva buvo okupuota sovietų, ir nebuvo
aišku, ar ji apskritai išliks, ar ne. 

Eglė Novak, direktore dirbusi
nuo 1992 iki 2000 metų, pasakojo kaip
su Tėvų komiteto pagalba buvo su-
kurti mokyklos marškinėliai, kurių di-
zainas nepakito iki šių dienų. Dar vie-
na tradicija, atsiradusi jos darbo metu
– picų pietūs mokiniams.

Audronė Elvikienė, mokyklai va-
dovavusi nuo 2001 iki 2010 metų, pri-
siminė, kaip buvo kuriama mokyklos
internetinė svetainė bei elektroninis
paštas mokytojams. Įsisavindama in-
ternetą mokykla žengė į XXI amžių.

Svajonei Kerelytei, direktoriavu-
siai 2010–2012 metais, be visų kitų įdo-
mių patyrimų  malonius prisimini-
mus kelia  jos darbo metu surengta mo-
kyklos 50-ties metų jubiliejaus šventė,
kurioje apsilankė ir Lietuvos Respub-
likos Prezidentas Valdas Adamkus. 

O dabartinė MLM direktorė Goda
Misiūnienė, mokykloje dirbanti jau
aštuntus metus, videoreportaže buvo
paklausta, ar jai nebaisu vadovauti

tokiai didelei mokyklai.  G. Misiūnie-
nė į mokinės klausimą užtikrintai at-
sakė, kad būti direktore ir turėti tokią
šaunią komandą jai yra labai smagu.
„Be kolektyvo pagalbos tikrai būtų
baisu. Kaip ir labai baisu būtų, jei ne-
būtų mokinių”, – sakė ji.

Esama ir buvusios mokyklos di-
rektorės, ką tik matytos filmuotoje
medžiagoje, buvo pakviestos ant sce-
nos. Prie jų prisijungė ir direktorės pa-
vaduotojos Taiyda Chiapetta, Asta
Čuplinskienė, Giedrė Jonaitienė bei ad-
ministratorė Aušra Vyšniauskienė. Vi-
sos  jos  buvo apjuostos tautinėmis juos-
tomis ir apdovanotos gėlėmis bei at-
minimo dovanėlėmis.

A. Čuplinskienė perskaitė ir dar
vieno buvusio MLM direktoriaus Ri-
čardo Mačiulio sveikinimo laišką. Įdo-
mus sutapimas, kad R. Mačiulis mo-
kyklos direktoriumi dirbo 1984–1987

Maironio eilėraštį deklamuoja aštuntos kla-
sės mokinys Lukas Vydmantas.
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Kauno sakralinės muzikos mo-
kyklos organizuotame tarp-
tautiniame vaikų muzikos fes-

tivalyje „Laudate pueri” viešėjo puikiai
pasaulyje žinomas chorinės muzikos
kūrėjas ir dirigentas Josu Elberdin.
Laikinojoje sostinėje įsikūrusios Sak-
ralinės muzikos mokyklos auklėtiniai
jau keletą metų atlieka šio kompozi-
toriaus kūrinius, o dabar turėjo progą
padirbėti su juo meistriškumo pamo-
kose. Baigiamojo koncerto metu Kau-
no valstybinėje filharmonijoje įvyko ir
pasaulinė premjera – nuskambėjo šių
metų festivaliui specialiai kompozito-
riaus Josu Elberdin sukurta giesmė
„Laudate pueri”. Festivalio metu vyko

paskaitos muzikos pedagogams:  „Mu-
zikos komponavimo ir vadovavimo
vaikų chorams aktualijos” (Josu El-
berdin), „Naujas požiūris į senosios
muzikos atlikimą: istoriniu požiūriu
paremto atlikimo ir dėstymo proble-
matika” (doc. Robertas Bliškevičius),
,,Emocinis intelektas ir muzikavimo
svarba asmenybės formavime” (Koen
Rens), ,,Motyvacijos svarba choro pa-
mokose” (Remigijus Adomaitis); Su-
zuki metodo smuikininkų ir violon-
čelininkų meistriškumo pamokos su
svečiais iš Latvijos ir Estijos bei cho-
ristų meistriškumo pamokos.

LKRŠ inf. ir nuotraukos

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos (LKRŠ) pa-
rama Lietuvos ir išeivijos projektams –
svarbi tarnystė mūsų tautai. Ačiū visiems,
kurie prisideda prie organizacijos projektų,
neišmatuojamai pakeičiančių kitų žmonių
gyvenimus. Šiandienos numeryje –

II tarptautinis vaikų muzikos 
festivalis ,,Laudate pueri”

metais – tuo metu, kai laiško skaitovė
A. Čuplinskienė dar pati mokėsi Mai-
ronio mokykloje. 

Ilgiausių metų mokyklai!

Maironio lituanistinę mokyklą su
gražia sukaktimi pasveikinti susirin-
ko didelis būrys garbingų svečių. Tai
ir JAV LB Švietimo tarybos atstovė Lai-
ma Apanavičienė, Čikagos lituanisti-
nės mokyklos direktorė Vida Rupšienė,
Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas
Tauras Bublys, „Žiburėlio” Montesso-
ri mokyklos direktorė Žibutė Mačiu-
lienė, JAV LB Krašto valdybos vice-
pirmininkė Austėja Sruoga, PLC di-

rektorius Artūras Žilys ir PLC valdy-
bos pirmininkas Linas Gylys bei  LR
generalinis konsulas Čikagoje Mant-
vydas Bekešius. 

Po gausių sveikinimų ir linkėjimų
visus vakaro svečius linksmino dar
1963 m. Čikagoje  susikūrusi satyros
grupė „Antras kaimas”, parodžiusi
nuotaikingus vaizdelius iš mokyklos
gyvenimo. 

O koks jubiliejus be „Ilgiausių
metų”? Atvežus šventinį tortą svečiai
sutartinai sudainavo ne tik šią, bet ir
lietuvių liaudies dainą „Žemėj Lietuvos
ąžuolai žaliuos”, kad Maironio litua-
nistinė mokykla dar ilgus metus gy-
vuotų ir klestėtų.

Tarptautiniame vaikų muzikos festivalyje „Laudate pueri” viešėjo pasaulyje žinomas
chorinės muzikos kūrėjas ir dirigentas Josu Elberdin.

Baigiamajame koncerte nuskambėjo Josu Elberdin sukurta giesmė „Laudate pue -
ri”.

Kauno sakralinės muzikos mokyklos auklėtiniai. 

Pokylyje šoko tautinių šokių ansamblio „Grandis” šokėjai.

Pokylio svečiai Maironio mokyklai sudainavo lietuvių liaudies dainą  „Žemėj Lietuvos ąžuo-
lai žaliuos”.

Organizacinis MLM 60-mečio pokylio komitetas. Pirmoje eilėje (iš k.): Rasa Vydmantienė,
Giedrė Savukynienė, Goda Misiūnienė. Antroje eilėje: Erika Myrie, Taiyda Chiapetta, Ro-
mas Jelinskas, Monika Dobrovolskytė, Ramona Stephens-Žemaitis, Asta Čuplinskienė, Agnė
Sabonis ir Reda Baranauskienė.  Romo Jelinsko nuotr.

Satyros grupė „Antras kaimas” suvaidino nuotaikingus vaizdelius iš mokyklos gyvenimo.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Lietuva pirks sraigtasparnių „Black Hawk” 
Vilnius (KAM inf.) – Krašto ap-

saugos sistemos vadovybė priėmė
sprendimą atsisakyti Lietuvos kariuo-
menėje šiuo metu naudojamų sovieti-
nių sraigtasparnių Mi-8 ir pradėti de-
rybas dėl naujų karinių sraigtasparnių
įsigijimo. Naujieji universalūs kari-
niai sraigtasparniai būtų naudojami pa-
ieškos ir gelbėjimo darbams, Lietuvos
kariuomenės ir NATO priešakinių pa-
jėgų bataliono užduotims vykdyti.

„Šiuo metu Lietuvos kariuomenė
užduotims vykdyti naudoja tris vei-
kiančius sovietinius sraigtasparnius
’Mi-8’, kurių skraidymo resursas ne-
trukus baigsis, ir tris AS365 N3+
‘Dauphin’, kurie daugiausiai skirti
paieškos ir gelbėjimo darbams bei ap-
linkos apsaugos stebėsenai Lietuvos te-
ritorijoje. Karinėms užduotims vyk-
dyti užsilikusią sovietinę platformą
Mi-8 privalome pakeisti vakarietiška
technologija”, – sako krašto apsau-
gos ministras Raimundas Karoblis. 

Atlikus rinkos analizę nuspręsta,
kad optimaliausias variantas yra
Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriau-
sybės siūlomas universalus karinis
sraigtasparnis UH-60M „Black Hawk”. 

Krašto apsaugos ministerija arti-

Siūlo skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus
Vilnius (ELTA) – 2020 m. sausio 19

d. siūloma paskelbti pirmalaikius Sei-
mo rinkimus. 

Parlamentarų grupė, vadovauda-
masi Konstitucija ir Seimo rinkimų
įstatymu, įregistravo tai numatantį

nutarimo projektą.
Spalio 22 d. įregistruotas nutarimo

projektas dėl pirmalaikių Seimo rin-
kimų nėra nauja iniciatyva, tai yra pa-
tobulintas šių metų liepos viduryje įre-
gistruoto nutarimo projekto variantas.

Kiekvienam gyventojui numatomos e-pašto dėžutės
Vilnius (Susisiekimo ministeri-

jos inf.) – Nuo 2021 m. sausio 1 d. kiek-
vienas Lietuvos gyventojas turės savo
oficialų elektroninio pašto adresą –
elektroninio pristatymo dėžutę, skirtą
bendrauti su valdžios institucijomis ir
įstaigomis. Numatoma, kad taip gy-
ventojai galės efektyviau gauti viešą-
sias, administracines ir kitas paslaugas.

„Tokia valstybės institucijų ir gy-
ventojų bendravimo forma leis vals-
tybinėms įstaigoms lengviau identifi-
kuoti ir informuoti gyventojus, o gy-
ventojams bus paprasčiau kreiptis į
įstaigas, bus užtikrintas turinio kon-

fidencialumas ir susirašinėjimo slap-
tumas”, – sako susisiekimo ministras
Jaroslavas Narkevičius.

Numatoma, kad fiziniams asme-
nims, per E. pristatymo sistemą siun-
čiantiems elektronines siuntas viešo-
jo administravimo subjektams, teis-
mams, Lietuvos administracinių gin-
čų komisijai ir jos teritoriniams pa-
daliniams, Konstituciniam Teismui,
prokuratūrai, Seimo kontrolieriams,
Lygių galimybių kontrolieriui ar Vai-
ko teisių apsaugos kontrolieriui, elekt-
roninio pristatymo paslaugos  būtų
teikiamos nemokamai.

Siūloma steigti policijos atašė pareigybę JK
Vilnius (VRM inf.) – Vidaus rei-

kalų ministerija siūlo Lietuvos Res-
publikos Vyriausybei steigti specialiojo
policijos atašė pareigybę Jungtinėje Di-
džiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos
Karalystėje.

Atašė pagrindinė užduotis būtų
aktyviai bendradarbiauti su Jungtinės
Karalystės teisėsaugos institucijomis
užkardant, tiriant ir atskleidžiant nu-
sikalstamas veikas, susijusias su or-
ganizuotu nusikalstamumu – neteisė-
tu narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų, ginklų, sprogmenų disponavi-
mu, nusikalstamu būdu gauto turto le-
galizavimu, plėšimais, taip pat kovo-
jant su prekyba žmonėmis.

Jungtinės Karalystės nacionali-
nės statistikos tarnybos duomenimis,
2018 metais Jungtinėje Karalystėje gy-
veno 203 tūkst. Lietuvos Respublikos
piliečių. Lietuviai yra septinta pagal
dydį nebritiška bendruomenė. Augant
lietuvių bendruomenei Jungtinėje Ka-
ralystėje, Lietuvos Respublikos am-
basada gauna daug teisėsaugos insti-

tucijų paklausimų, susijusių su Lie-
tuvos Respublikos piliečių sulaiky-
mu, tapatybės nustatymu ir kitais
klausimais. Jungtinėje Karalystėje re-
ziduojantis atašė galės tiesiogiai ben-
dradarbiauti su Jungtinės Karalystės
teisėsauga ir padėti tikrinti informa-
ciją, identifikuoti asmenis, dalyvauti
vietinėse operacijose, kai įtariamieji
yra Lietuvos Respublikos piliečiai.

Europolo duomenimis, Lietuvos ir
Jungtinės Karalystės teisėsaugos ins-
titucijos daugiausia keičiasi informa-
cija ir vykdo tyrimus dėl narkotinių
medžiagų kontrabandos, platinimo ir
pan. Kitos prioritetinės sritys yra įvai-
raus pobūdžio sukčiavimai, pinigų
plovimas, ginklai, sprogmenys, įvairių
formų prekyba žmonėmis. Taip pat yra
matoma, jog nemažėja tyrimų dėl
transporto vagysčių ir plėšimų.

Jungtinei Karalystei išstojus iš
Europos Sąjungos ir netekus prieigos
prie Šengeno informacinės sistemos,
apsikeitimo informacija poreikis dar
labiau išaugs.

miausiu metu pradės derybas su JAV
Vyriausybe dėl galimybės įsigyti šešis
naujus sraigtasparnius. 

Planuojama universalių karinių
sraigtasparnių UH-60M „Black Hawk”
įsigijimo vertė – apie 300 mln. eurų. Be
to, JAV Vyriausybė šiuo metu ieško ga-
limybių, kaip galėtų paremti šį svarbų
Lietuvai pirkimą iš JAV saugumo pa-
ramos lėšų.

JAV, įgyvendindamos paramos
saugumui programas Lietuvoje, yra
daug investavusios į karinius poligo-
nus ir kitą infrastruktūrą, Lietuvos ka-
rių rengimą, kt.

D. Trump sieks sutarties su Rusija ir Kinija 
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidentas Donald Trump  pareiškė,
kad JAV, Rusija ir Kinija turėtų suda-
ryti susitarimą, kuris ribotų bran-
duolinių ginklų vystymą.

„Kinija ir Rusija, su kuriomis ta-
riamės dėl tokio pakto, 100 proc. yra
tuo suinteresuotos. Visiems mums
būtinas susitarimas... Manau, kad Ru-
sija norėtų sudaryti sandorį; manau,
kad Kinija norėtų sudaryti sandorį, ir
tai būtų puikus dalykas. Norėčiau
prie to prisidėti”, – sakė D. Trump.

JAV prezidentas pabrėžė, kad
ankstesnis susitarimas su Rusija buvo

Japonijos imperatorius oficialiai paskelbė
įžengęs į sostą.  AFP nuotr.

ES niekada nesutiks su „Brexit“ be sutarties
Briuselis (BNS) – Europos Vado-

vų Tarybos pirmininkas Donald Tusk
pareiškė, kad Europos Sąjunga nie-
kada nesutiks su Jungtinės Karalystės
išstojimu nesudarius susitarimo.   

„Turime būti pasirengę bet ko-
kiam scenarijui. Tačiau vienas dalykas
turi būti aiškus: kaip jau šeštadienį,
spalio 19 d., sakiau JK ministrui pir-
mininkui Boris Johnson, ‘kietasis’
‘Brexit’ niekada nebus mūsų sprendi-
mas”, – sakė D. Tusk. 

Pažymima, kad šiuo metu D. Tusk
konsultuojasi su ES lyderiais dėl Lon-
dono prašymo atidėti „Brexit”.

Anksčiau skelbta, kad spalio 21 d.

JK Bendruomenių Rūmų pirminin-
kas Johnas Bercow atmetė prašymą tą
dieną surengti balsavimą dėl „Bre-
xit” susitarimo, kurį šalies vyriausy-
bė pasiekė su Briuseliu. 

Šis klausimas jau svarstytas spa-
lio 19 d. Tąsyk įstatymų leidėjai priė-
mė pataisą, įpareigojusią premjerą B.
Johnson paprašyti ES atidėti šalies iš-
stojimą. Vyriausybės vadovas šį rei-
kalavimą formaliai įvykdė. Tačiau kol
kas neaišku, ar Bendrija sutiks atidė-
ti „Brexit”.  

Prognozuojama, kad balsavimas
dėl „Brexit” sutarties Bendruomenių
Rūmuose įvyks šią savaitę.

J. C. Juncker: „padarėme viską, ką galėjome”
Briuselis (ELTA) – Europos Ko-

misijos pirmininkas Jean-Claude
Juncker pabrėžė, kad ES padarė „vis-
ką, kas yra bloko galioje”, kad užtik-
rintų tvarkingą „Brexit”, tačiau dabar,
prieš ratifikuodamas naują išstojimo
susitarimą, blokas dar palauks, kol jį
patvirtins Jungtinės Karalystės (JK)

parlamentas. 
J. C. Juncker išreiškė apgailesta-

vimą dėl JK noro palikti ES spalio 31
dieną ir teigė: „Bent jau galime pa-
žiūrėti patys sau į akis ir pasakyti, kad
padarėme viską, ką galėjome, siekda-
mi užtikrinti, kad išstojimas bus tvar-
kingas.”

ES parems praradusius darbą dėl „Brexit“ 
Briuselis (Diena.lt) – Europos

Parlamentas (EP) užtikrino paramą
darbuotojams, kuriuos galėtų paveikti
„Brexit” be susitarimo. 

Europos prisitaikymo prie glo-
balizacijos padarinių fondas (EGF)
skirtas finansuoti darbuotojų per-
kvalifikavimą, perkėlimą, profesinį
orientavimą bei mokymus, taip pat
startuolius. Iki šiol ES šalių vyriau-
sybės galėjo prašyti EGF paramos
tik tiems, kurie darbo neteko dėl glo-

balizacijos ar finansų krizės padari-
nių. 

Spalio 22 d. europarlamentarai
nusprendė, kad Jungtinės Karalystės
pasitraukimo iš ES be susitarimo at-
veju darbo netekę žmonės taip pat ga-
lės gauti EGF paramą. 

Iš EGF gali būti finansuojama iki
60 proc. atitinkamų projektų išlaidų, o
likusią dalį apmoka pačios šalys. 

Šiuo metu metinis fondo biudžetas
sudaro 170 mln. eurų.

Japonijos imperatorius paskelbė įžengęs į sostą 
Tokijas (LRT.lt) – Japonijos im-

peratorius Naruhito spalio 22 d. ofi-
cialiai paskelbė įžengęs į sostą, stebint
daugelio kitų šalių karališkųjų šeimų
nariams ir politiniams lyderiams, per
ceremoniją, užbaigiančią senovinio
Chrizantemų sosto perėmimą. 

Ritualinius drabužius vilkintis
monarchas, apsigobęs plačia vario
spalvos skraiste, ištarė: „Šaliai ir už-
sieniui skelbiu savo intronizaciją.” 

Ceremonija vyko tvyrant tylai,
pertraukiamai tik būgnų ir gongų dū-
žių. Joje dalyvavo apie 2 000 svečių,
įskaitant atvykėlius iš užsienio ir ka-
rališkosios šeimos narius. 

Pasibaigus ceremonijai premjeras
Shinzo Abe triskart sušuko „Bandzai!”
(„Tegyvuoja imperatorius”). 

Naruhito imperatoriaus pareigas
oficialiai perėmė gegužės 1-ąją – kitą
dieną po to, kai jo tėvas tapo pirmuo-
ju per pastaruosius du šimtmečius sos-
to atsisakiusiu Japonijos monarchu.
Tačiau šis perėjimas buvo užbaigtas

tik oficialiai paskelbus Naruhito nau-
jąjį vaidmenį per virtinę renginių.

Lietuva apsisprendė įsigyti 6 amerikietiškus
sraigtasparnius.     Army Technology nuotr.

nutraukta, nes Washingtonas „nusta-
tė, kad Maskva darė tai, ko pagal su-
tartį neturėjo daryti”.

Jis pabrėžė, kad šiuo metu JAV
branduolinis arsenalas yra aukštesnio
lygio nei kada nors anksčiau.

Pasak jo, JAV šiuo metu turi ga-
lingiausią branduolinį arsenalą pa-
saulyje, antroje vietoje yra Rusija, o tre-
čioje – Kinija.

Maskva ir Washingtonas rugpjū-
čio 2 dieną patvirtino, kad  galutinai
žlugo Vidutinio nuotolio branduoli-
nių pajėgų (INF) sutartis. JAV kaltino
Rusiją nesilaikius šio pakto sąlygų.
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DANGUJE IR ŽEMĖJE

trūkSta Idėjų aSMenukėMS? 
užfIkSuokIte ją koSMoSe

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų spalio 22 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,62 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 €

Labai netikėtas atradimas – tokių
planetų teoriškai net neturėtų būti

SupergaLIoS, kurIaS turIMe, norS
apIe taI Ir negaLvojaMe

Technologijų gamintojai nesiliauja ste-
binti vis pažangesniais įrenginiais ir ne-
matytomis inovacijomis, kurios varto-
tojams kasdienybėje suteikia vis dau-
giau galimybių. Riba tarp „įmanoma” ir
„neįmanoma” tapo dar plonesnė –
bendrovė „Samsung” rado būdą, kaip
žmonės galėtų pasijausti lyg pabuvo-
ję kosmose – jie turės galimybę pasi-
daryti asmenukę visatos erdvėje. 

Drąsiomis inovacijomis savo var-
totojus stebinantis mobiliųjų
įrenginių lyderis 50-mečio pro-

ga išsikėlė sau rimtą iššūkį – „Galaxy
S10 5G” išmanųjį išsiųsti į kosmosą. 

Būdamas visatos aukštybėse tele-
fonas įamžins vartotojų atsiųstas as-
menukes žemės planetos fone. 

„Kosminės asmenukės” projektas
yra puiki proga vartotojams įrodyti,
kokias neįtikėtinas patirtis suteikia
„Samsung” ekranai, kaip pavyzdžiui
šįkart – pamatyti savo atvaizdą kos-
minėje erdvėje. 

Projektas pareikalavo įvairių sri-
čių profesionalų komandos įsitrauki-
mo ir didelių resursų. „Galaxy S10
5G” į beveik 20 km aukštį bus pakeltas

Standartinė planetų formavimosi teo-
rija teigia, kad jos auga protoplaneti-
niuose diskuose prie jaunų žvaigždžių,
dulkėms po truputį jungiantis į vis di-
desnius darinius. Jei planetos masė
viršija 20 Žemės masių, ji prisitraukia
storą dujų apvalkalą ir tampa dujine mil-
žine. 

Šis modelis paaiškina planetų for-
mavimąsi prie žvaigždžių, pana-
šių į Saulę ir didesnių; prie mažų

žvaigždžių pagal modelio prognozes
dujinių milžinių turėtų nebūti, masy-
viausios planetos būtų maždaug Ne-
ptūno masės. Bet dabar pranešta apie di-
džiulę planetą, aptiktą prie labai mažos
žvaigždės. Raudonoji nykštukė GJ 3512
yra aštuonis kartus mažesnė už Saulę,
o aplink ją besisukančios planetos masė
siekia bent pusę Jupiterio masės. 

Tokia masyvi planeta prie tokios
mažos žvaigždės yra labai netikėtas at-
radimas. Be to, planeta skrieja elipsi-
ne orbita; tokia konfigūracija beveik
neabejotinai reiškia, kad planeta praei-
tyje gravitaciškai sąveikavo su kitu pa-
našaus dydžio objektu. 

Standartinis planetų formavimosi
modelis negali paaiškinti tokių plane-

Jei giliai širdyje tikite, kad esate talen-
tingi, tikrai neklystate. Naujausi moks-
lininkų tyrimai atskleidė – mes per
menkai vertiname savo gebėjimus ir nė
nenutuokiame, kokių supergalių turime.

1. Matome tai, apie ką nė nenutuo-
kiame

Žmogaus akis mato ne tik spalvas,
šviesą, bet ir skiria šviesos bangos
svyravimus, arba šviesos poliarizaciją,
tik dauguma šito nežino. 

Toks matymas atsiranda tam tik-
romis aplinkybėmis – kai žiūrime į žyd-
rą dangų, į kompiuterio ekraną, į van-
dens ar stiklo paviršių. Šviesos bangos
ima judėti viena kryptimi ir tampa ma-
tomos. Šis efektas vadinamas Hidinger
šepetėliu.

tų egzistavimo, taigi atradėjai teigia,
kad galbūt šiuo atveju planeta susifor-
mavo toli nuo žvaigždės dėl gravitacinio
nestabilumo protoplanetiniame diske. 

Nestabilus disko regionas gali pa-
lyginus greitai susitelkti į masyvią
planetą, kuri vėliau gali numigruoti ar-
čiau prie žvaigždės. Toks planetų for-
mavimosi modelis laikomas mažiau ti-
kėtinu, bet, panašu, gali būti reikš-
mingas bent jau prie mažų žvaigždžių. 

Turint omenyje, kad mažos žvaigž-
dės, tokios kaip GJ 3512 ir panašios, yra
gerokai dažnesnės Visatoje, nei masy-
vesnės, šis atradimas gali būti reikš-
mingas siekiant suprasti egzoplanetų
savybių įvairovę. 

Neseniai paskelbti skaičiavimai
rodo, kad masyvios planetos toli nuo
savo žvaigždžių, panašios į Jupiterį ar
Saturną, turėtų dažniau formuotis bū-
tent dėl gravitacinio nestabilumo. Iki
šiol aptikti šių planetų nepavykdavo
dėl jų didelio atstumo nuo žvaigždės. 

Nauji teleskopai, pradėsiantys
veikti artimiausiais metais, turėtų pa-
dėti jas aptikti; jei paaiškės, kad jų yra
daug, tai prisidėtų prie gravitacinio ne-
stabilumo modelio svarbos patvirti-
nimo. 

15 min.lt

Atrastas lig šiol mums nežinomas skonis. Laimingas.lt nuotr.

Mokslininkai sutrikę: kai kurių žvaigždžių neturėtų būti, bet jos yra. Slideshare.com nuotr.

specialiu didelio aukščio balionu, ati-
tinkančiu maždaug pusę krepšinio
aikštės. 

Vartotojai savo asmenukes atsiųs
į visatos erdvėje sklendžiantį išmanųjį,
kuris jas užfiksuos kosmoso fone ir par-
siųs atgal į žemę realiu laiku. Išskir-
tinėmis „Kosminėmis asmenunukė-
mis” galės džiaugtis net reikliausi
„Instagram” vartotojai. 

Projekto įgyvendinimas tokiame
aukštyje yra nemažas iššūkis, tad prie
novatoriškos kampanijos jau prisi-
jungė ir garsūs Europos  influence-
riai, tarp jų ir žinoma aktorė ir mode-
lis Cara Delevigne, kuri taip pat kvies
visus tapti pirmaisiais žmonėmis, tu-
rinčiais asmenukę už žemės ribų.

„Samsung” paskelbtos misijos lai-
kas bus ribotas, tad visi norintys turėti
šią išskirtinę asmenukę turėtų su-
skubti išsiųsti savo nuotrauką į stra-
tosferoje esantį „Galaxy S10 5G”, kad
visatos fone įamžintos nuotraukos spė-
tų sugrįžti atgal į žemę iki spalio 31 d. 

Daugiau informacijos, kaip iš-
vysti savo atvaizdą kosminėje erdvė-
je:  https://samsung-spaceselfie.com
/lt/lt/.

Samsung.com

umami (japonų kalba „umami” reiškia
„skanus, malonus”) skonį. 

Šį skonį atrado Tokijo imperato-
riškojo universiteto profesorius Ki-
kunae Ikeda. Šis skonis būdingas bal-
tyminiams produktams: mėsai, žuviai
ir jų sultiniams. Mokslininkai iki šiol
ieško naujų receptorių, galbūt ateity-
je įrodys, kad skiriame ir kalcio, ang-
liarūgštės, švaraus vandens, riebalų,
metalo ir saldymedžio skonį.

Maisto skonis maksimaliai pasi-
reiškia esant temperatūrai, kuri pri-
lygsta burnos temperatūrai arba yra vos
aukštesnė. Prie sūraus ir prie saldaus
skonių įprantama greičiau nei prie
kitų skonių. Taigi jei vartojame daug
cukraus ir druskos, palaipsniui jų ne-
bejaučiame. Tiesa, įpratimas prie sal-

Pažvelkite į skystųjų kristalų kom-
piuterio ar televizoriaus ekraną ir ke-
lis kartus pasukite galvą į dešinę ir į
kairę. Turite imti matyti švelniai gels-
vus ir melsvus dryželius ar drugelius,
išsidėsčiusius vienas šalia kito 90
laipsnių kampu, maždaug dviejų nykš-
čių dydžio. Po kelių tokių treniruočių
matysite Hidinger šepetėlį žydrame
danguje priešais saulę.

2. Galime keisti kūno temperatūrą
Tibeto vienuolių praktika – tummo

joga (arba vidinės šilumos joga) su-
teikia galimybę sąmoningai padidinti
kūno temperatūrą. 1981 m. Harvardo
universiteto profesorius Herbert Ben-
son užfiksavo, kaip trys lamos iš Dha-
ramshalos meditacijos metu padidino
kojų ir rankų pirštų temperatūrą 8,3
laipsnio.

Praktikuoti tummo jogą patartina
tik kartu su patyrusiu vadovu.

3. Skiriame daugiau skonių, nei nu-
manome

Visi skiria keturis pagrindinius
skonius – saldų, rūgštų, sūrų ir kartų.
Praėjusio amžiaus devintą dešimtme-
tį mokslininkai atrado ir penktą –

daus skonio sustiprina visų kitų skonių
pojūtį. O įpratimas prie kartaus – didi-
na jautrumą rūgščiam ir sūriam sko-
niui.

4. Net ir brandaus amžiaus galime iš-
lavinti muzikinę klausą

Žmonių su absoliučia muzikine
klausa nedaug. Manyta, kad klausą rei-
kia lavinti nuo vaikystės, tačiau Či-
kagos universiteto tyrimai parodė – su-
augusieji irgi gali lavinti muzikinę
klausą ir netgi priartinti ją prie abso-
liučiosios. 

Eksperimento dalyviai, turintys
pradinį muzikinį išsilavinimą, turėjo
įvardinti išgirsto garso toną.

Antru tyrimo etapu jie toliau
stengėsi nustatyti garsus iš klausos,
tik šį kartą jiems pasakydavo, ar pa-
taikė, o paskui dar kartą duodavo pa-
klausyti įrašo. Po kelių mėnesių vėl at-
liko užduotį. Paaiškėjo, kad eksperi-
mento dalyviai išsaugojo gebėjimą ir
galėjo įvardinti garso aukštį. Tyrimai
parodė, kad muzikinė klausa – išlavi-
namas gebėjimas, amžius tam neturi
įtakos.

Technologijos.lt
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Vis daugiau žmonių teigia turintys
emocinių sutrikimų, nuolat išgyve-
nantys stresą, o viso to pagrindinė
priežastis – patirtas nuovargis dėl per
didelio darbo krūvio. Visa tai gerai pa-
žįstama aviacijos srityje dirbančiai vil-
nietei Dominykai Pozniakaitei, kurios
kasdienybė – po intensyvaus darbo
nusiauti aukštakulnius, įsispirti į pato-
gius sportbačius ir keliauti toliau už-
kariauti pasaulio. Ji kartu su vaistinin-
ke Audrone Ziemelyte atskleidžia, kaip
visur spėti, išlikti energingai, suvaldy-
ti stresą ir neprarasti moteriškumo.

Tikriausiai kiekvienas turi savo
geros nuotaikos ir energijos re-
ceptą: vieniems tai savaitgalis

nieko neveikiant, kitiems aktyvus poil-
sis su šeima, atsiribojant nuo darbų ir
problemų. Dominyka sako, kad jei yra
neišsimiegojusi ir alkana, be abejonės,
bus pikta, o tai gali stipriai pakenkti
darbo rezultatams.

„Miegas ir maistas man vieni
svarbiausių dalykų, siekiant koky-
biškai gyventi. Kadangi darbas avia-
cijos srityje reikalauja daug atsidavi-
mo, negaliu sau leisti stigti motyvaci-
jos ir energijos. Juk niekas nenorės
bendrauti su surūgusia ir paniurusia
prielipa”, – juokiasi Dominyka.

Be to, ji nemažai laiko skiria ir tai-
syklingai mitybai, kuri, kaip teigia mo-
teris, jai yra vienas pagrindinių mi-
neralų šaltinių. 

„Rytą pradedu nuo stiklinės van-
dens su citrina, o likusią dienos dalį ša-
lia savęs nešiojuosi buteliuką ir sten-
giuosi išgerti kiek įmanoma daugiau
skysčių. Kasdien valgydama į lėkštę
žiūriu kaip į vitaminų, mineralų ir
energijos šaltinį – matau angliavan-
denius, baltymus ir riebalus, jaučiu, ko
organizmui reikia ir kas yra būtina pa-
laikyti gerai sveikatai. Tačiau nesu-
praskite klaidingai: jei manau, kad dėl
emocinio pasitenkinimo man reikia ga-
balėlio pyrago, tikrai savęs nevaržysiu
– manau, kad čia svarbu atrasti pu-
siausvyrą”, – teigia Dominyka.

Streso priežastis – ne tik 
persidirbimas

Intensyviai ir daug dirbantys žmo-
nės linkę dažniau patirti nerimą, įtam-
pą, nuolatinį nuovargį, stresą. Vaisti-
ninkė A. Ziemelytė sako, kad tokia sa-
vijauta nebūtinai reiškia per didelį dar-
bo krūvį. Taip, pirmiausiai reikėtų pa-
galvoti apie darbo ir poilsio režimo pu-
siausvyrą, tačiau nepamiršti, kad tai
gali būti įvairių mineralų ir vitaminų
trūkumo ženklas.

„Tokiems žmonėms kaip Dominy-
ka, kurie dirba intensyvų protinį dar-
bą, turi daug veiklos ir po darbų, o jei-
gu namuose dar laukia šeima, į savo ra-
cioną būtina įtraukti energingumą ir
gerą emocinę sveikatą padedančių pa-
laikyti mineralų ir vitaminų. Vienu
svarbiausių mineralų daug dirban-
čiam, ypač protinį darbą, žmogui įvar-
dyčiau magnį. Jis padeda išvengti ner-
vingumo, galvos skausmo, pagerina
miego kokybę. Jo poveikį sustiprina B
grupės vitaminai, ypač vitaminas B6,
kuris taip pat padeda stiprinti nervų
sistemą ir imunitetą”, – teigia vaisti-
ninkė ir priduria, kad magnio gausu
riešutuose, kruopose ir daržovėse.

nis, todėl šiuos du mineralus patariama
vartoti kartu”, – pabrėžia A. Ziemelytė.

Svarbu nepamiršti, kad aktyviems
žmonėms reikalingas ir kalcis. Šį mi-
neralą pirmiausiai siejame su stip-
riais kaulais ir sveikais dantimis, ta-
čiau jis organizme atlieka kur kas
daugiau funkcijų. Kalcis būtinas ner-
vų, kraujotakos ir širdies sistemų veik-
lai bei medžiagų apykaitai.

Jo trūkumas gali būti nervingumo,
nemigos, aukšto kraujospūdžio ir rau-
menų mėšlungio priežastis.

„Su amžiumi vis daugiau žmo-
nių susiduria su kalcio trūkumu. Dėl
to silpsta kaulai, genda dantys, vargi-
na lėtinis nuovargis, slenka plaukai,
lūžinėja nagai, kankina nemiga. Su
kalcio trūkumu gali būti susijusios ir

tokios ligos kaip Alzheimerio liga,
artritas, osteoporozė, inkstų akme-
nys ir kitos. Todėl svarbu į racioną
įtraukti daug kalcio turinčių pieno
produktų, kiaušinių, avižų, grikių,
žuvies, ypač skumbrės, menkės, seza-
mų, jūros kopūstų, džiovintų vaisių.
Jaučiant kalcio stygiaus simptomus, šį
mineralą rekomenduojama vartoti pa-
pildomai, ypač vyresniame amžiu-
je”, – teigia A. Ziemelytė.

Nepamirškite, kad kalcį įsisavin-
ti padeda vitaminas D, kuris taip pat
svarbus nervų sistemai ir stipriam
imunitetui palaikyti. Nuovargis ir su-
mažėjęs darbingumas taip pat gali
būti šio vitamino trūkumo signalas.

zenpr.lt

Stresas ir nuovargis – vitaminų ir mineralų trūkumo pranašai

Magnis ir natris – daug 
judančiam žmogui

Išvengti streso ir nuovargio Do-
minykai padeda aktyvus laisvalaikis ir
sportas: ji kelis kartus per savaitę lan-
ko jogą ir intensyvias fizines treni-
ruotes. Visa tai jai padeda ne tik pa-
laikyti gerą fizinę formą, bet ir tapti iš-
tvermingai, emociškai stipriai ir bent
porą valandų per dieną atsiriboti nuo
darbinių rūpesčių. 

Aktyvaus laisvalaikio svarbą įvar-
dija ir A. Ziemelytė, tačiau skatina ne-
pamiršti, kad užsiimant tokia veik-
la, greičiau pasišalina ir mineralai, bū-
tini gerai savijautai.

„Išvengti streso puikiai padeda
sportas, tačiau po aktyvios veiklos iš
organizmo daug lengviau su skysčiais
pasišalina ne tik magnis, bet ir natris.
Būtent jis padeda palaikyti organizmo
skysčių ir rūgščių balansą, kuris yra
svarbus raumenų ir širdies veiklai,
taip pat padeda gaminti energiją. In-
tensyviai sportuojant, gertuvėje gali-
ma turėti elektrolitų tirpalą, kuris pa-
dės išlaikyti šių mineralų pusiausvy-
rą organizme”, –pataria vaistininkė.

Sklandžiai nervų veiklai – 
kalcis, cinkas, kalis

Aštriam protui ir šaltiems ner-
vams išlaikyti svarbūs ir tokie mine-
ralai kaip kalcis, cinkas ir kalis. Su-
mažėjęs darbingumas ir sulėtėjęs mąs-
tymas gali signalizuoti cinko stoką
organizme. Pakankamas šio mineralo
kiekis užtikrina didesnį darbo efekty-
vumą ir intelektinį potencialą, be to,
stiprina imuninę sistemą.

„Cinko trūkumas gali būti bendro
organizmo nuovargio, kai kurių psi-
chinių ligų ir daugelio kitų negalavi-
mų priežastis. O vartojant cinką kar-
tu su vitaminu C, stiprinama imuni-
nė sistema, kuri kenčia, patiriant
stresą. Cinko gausu austrėse, kviečių
sėlenose, linų sėmenyse, ankštiniuo-
se augaluose, graikiniuose riešutuo-
se”, – cinko šaltinius vardija vaisti-
ninkė.

Intensyvus darbas ir įtampa gali
sutrikdyti kraujospūdį. Jam normali-
zuoti svarbus kalis. Kalis taip pat rei-
kalingas organizmo skysčių pusiaus-
vyrai palaikyti, normaliai nervų sis-
temos ir širdies raumenų veiklai.

„Nepamirškite, kad pilnaverčiam
kalio įsisavinimui reikalingas mag-
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Nesaldus morkų pyragas

Tešlai reikės:
2/3 puodelio miltų
3 šaukštų tarkuoto kieto sūrio
100 g (3,5 oz) sviesto
1–2 šaukštų labai šalto vandens
1/2 arb. šaukštelio druskos

Įdarui:
5 morkų
2 svogūnų
2–3 skiltelių česnako
citrinos sulčių
3 kiaušinių
1 puodelis pieno
2–3 šaukštų tarkuoto puskiečio sū-
rio
1 indelio lydyto sūrelio
druskos, pipirų, muskato riešuto
1 arb. šaukštelio džiovintų maltų
čiobrelių
aliejaus kepimui

Iš tešlai skirtų produktų ruošti
smėlinę tešlą. Miltus sumaišyti su
druska ir persijoti į dubenį, nedide-
liais kubeliais supjaustyti (arba su-
tarkuoti burokine tarka) sviestą (šal-
tą!) ir trupinti pirštais kartu su mil-
tais, kol tešla taps biri tarsi smėlis.
Įberti sutarkuotą sūrį, įpilti 2–3 šaukš-
tus labai šalto vandens ir suformuo-
ti tešlos rutulį.

Atšaldyti tešlą šaldytuve (bent
pusvalandį), o tuomet iškočioti. Ap-

valią kepimo formą su nuimamais
kraštais ištepti sviestu, įkloti tešlos
lakštą ir apspausti pagal kepimo for-
mą, suformuojant bortelius.

Vėl dėti į šaldytuvą ir palaikyti
10–15 minučių. Tuo tarpu įkaitinti or-
kaitę iki 180–200 C (350–390 F). Iš-
traukus formą iš šaldytuvo subadyti
tešlą šakute ir kepti įkaitusioje or-
kaitėje apie 10–12 minučių.

Paruošti įdarą. Svogūną smukiai
supjaustyti ir apkepti keptuvėje su
įkaitintu aliejumi. Morkas sutarkuoti
burokine tarka, česnako skilteles su-
smulkinti ir suberti į kepamus svo-
gūnus. Patroškinti viską ant nedide-
lės ugnies vis pamaišant apie 10 mi-
nučių. Į kepimo pabaigą pašlakstyti
citrinos sultimis, padruskinti, papi-
pirinti ir pagardinti čiobreliais.

Įdarą išmaišyti ir lygiai paskirs-
tyti ant tešlos pagrindo. Pabarstyti
tarkuotu sūriu.

Kiaušinius išplakti su pienu ir
trupučiu muskato. Plakinį užpilti ant
įdaro.

Ant viršaus šaukštu uždėti ly-
dyto sūrelio gabalėlius. Kepti 180 C
(350 F) karštumo orkaitėje apie 25
minutes. Iškeptą supjaustyti nedide-
liais gabaliukais ir valgyti šiltą arba
kambario temperatūros.

Šis pyragas puikiai tiks ir jūsų
Halloween’o vakarėliui!

Jūsų Indrė

Halloween’o nakties nuotaiką nesunkiai galima sukurti ant sū-
 rių lentos. Pasirinkite pelėsinius, kietuosius intensyvios gel-
tonos arba oranžinės spalvos sūrius, mėlynąsias alyvuoges,
vynuoges bei figų vaisius, papuoškite šakelėmis, ne tik rais va-
baliukais, ir ant jūsų stalo atgis tikras valgomas ha loviniškas
peizažas!

A † A
HELEN (HELĖ) PAKALNIŠ(KIS)

Mirė rugsėjo 12 d. savo namuose West Union, OH, apsupta
šeimos (dukros Ann Pakalnis-Schaffer ir anūko Alex Pakalnis)
bei rūpestingų Hospice of  Hope globėjų.

Gimė 1922 m. balandžio 1 d. Vilniuje. Gyveno West Union,
OH, anksčiau Detroit, MI ir Birmingham, AL.

Atsisveikinimas su velione bus šeštadienį, spalio 26 d., 12
val. p. p. Holy Trinity katalikų bažnyčioje, 612 E. Mulberry St.,
West Union, OH. Vietoje gėlių šeima prašo a. a. Helen vardu au-
koti Humane Society of  Adams County, Inc. adamscountyani-
mals@gmail.com

Nuliūdę artimieji

www.facebook.com/draugolaikrastis
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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

� Lietuvių Fondo kasmetinis pokylis
vyks lapkričio 2 d. 5:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th Street, Le-
mont, IL 60439. Muzikinę programą atliks
merginų trio „The Peppermint Patties”: Ann
Caldwell, Daina Fischer, Laura Smalley.
Akompaniatorė – Heidi Joosten. Bilietus už-
sisakyti: www.lietuviufondas.org arba tel.
630-257-1616.

� Sekmadienį, lapkričio 3 d., 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro Banys šeimos sa-
lėje vyks kasmetiniai org. „Vaiko vartai į

mokslą” lėšų telkimo „Derliaus pietūs”.
Bus trumpa muzikinė programa, loterija.
Pietų pelnas padės šiai nuo 1998 m. vei-
kiančiai organizacijai toliau remti pomo-
kyklinius dienos centrus Lietuvoje, dir-
bančius su rizikos grupės šeimų vaikais. Bi-
lietus galima užsisakyti pas Indrę: iske-
berdis@yahoo.com, tel. 708-691-3640;
arba Redą: re2bar@yahoo.com, tel. 630-
835-9653. Juos taip pat bus galima įsigy-
ti Pal. Jurgio Matulaičio misijos prieangy-
je sekmadienį,  spalio 27 d. prieš 9 val. r. bei
11 val. r. šv. Mišių ir po jų. 

Nekantriai laukiame susitikimo su ,,Draugo” skaitytojais ir ki-
tais svečiais ,,Draugo” pokylyje spalio 27 dieną, o tuo pačiu pri-
mename ir raginame grąžinti loterijos bilietų šakneles bei su-
simokėti už užsakytus bilietus – juk nenorėsite pokylio dieną lauk-
ti eilėje, tiesa?

Iki greito pasimatymo!                             
Administracija 

Mokykitės lietuvių kalbos 
lituanistinėje mokykloje!

Kviečiame registruotis į lietuvių kalbą besimokančių suaugusiųjų kla-
ses. Registruokitės/teiraukitės skambindami Irmai Bliukienei tel. 630-

248-8538 arba mokyklos direktorei Vidai Rupšienei tel. 630-613-0343.

Lietuvių kalbos kursą dėstys mokytoja Daiva Litvinskaitė.
Registracijos formas galite rasti mokyklos internetinėje svetainė-

je:  http://www.clm.lt

Pamokos vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p.; pa-
sku tinė pamoka  – 2020 m. gegužės 16 d. 

administrac ija@draugas.org

,,Draugo" jubiliejinis 110 metų pokylis
PLC Banys šeimos salėje, Lemont, IL

Spalio 27
dieną

Pradžia – 12:30 val. p.p.
Pietūs ir programa – 1 val. p.p.

Bilieto kaina – 70 dol.
Tel. 773-585-9500

Veda – Vilma Kava
Muzikinė programa – Ričardas Sokas

Vilma Kava Agnė Giedraitytė Lilija Sadauskaitė

Ričardas Sokas

K v i e č i a

į SPaUDOS B a L i Ų

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ IR VĖLINIŲ MIŠIOS 
Lapkričio 1 d., penktadienį, laukiame Jūsų PJM misijoje Lemonte! Šv. 
Mišios bus aukojamos 11 val. r., 4:45 val. p. p. ir 7 val. v. 
Prisimindami brangius ar�muosius, besiilsinčius amžinybėje, po 
kiekvienų šv. Mišių degančias žvakutes nunešime į Kryžių kalnelį. 
Pašven�ntas spalvingas Vėlinių žvakes galite įsigy� misijos raš�nėje. 


