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Žmonės labiausiai domisi dalykais, kurie yra ne jų reikalas – George Bernard Shaw

LAIMA SMILGYTĖ

Nuo gimtojo Kinčalių kaimo Raseinių rajone iki Či-
kagos. Nuo Kelmės mažojo teatro scenos iki kū-
rybinių darbų Jungtinių Arabų Emyratų sostinė-

je Abu Dabyje ir Thikos industriniame mieste Kenijo-
je. Nuo spektaklių, programų Lietuvoje iki gastrolių Suo-
mijoje, Danijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje.
Nuo režisūros, vaidybos, teatro kūrybinių dirbtuvių iki

netikėtų gyvenimo pamokų prižiūrint senelius Ame-
rikoje. Tokiais gyvenimo vingiais buvo nešama akto-
rė, režisierė, buvusi teatro kūrybinių dirbtuvių vedėja,
49-ąjį gimtadienį ką tik atšventusi Dalia Stirbytė, jau
7-erius metus su vyru Gediminu gyvenanti Čikagoje.  

Su Dalia Stirbyte sutarėme susitikti pasikalbėti kny-
gyno kavinėje. Simboliška vieta – teatro kūrėja tarp raš-
to kūrinių... 

– 7 psl.

Čikagoje ,,nutūpusi” D. Stirbytė: ,,Dabar esu lyg Mary Poppins suaugusiems”. Asmeninio archyvo nuotraukos

Režisierė 
Dalia Stirbytė: 
Man Dievas
skyrė gražų
planą...

Lietuva gali tapti ateities
medicinos pavyzdžiu

Sveikos gyvensenos specialistai Lietuvoje dalijosi savo patirtimi. Gedimino Bartuškos nuotr.

Lietuva pagal sergamumą lėtinėmis ligomis ir gyve-
nimo trukmę – viena paskutiniųjų šalių ES, tačiau
gali tapti geriausiu pavyzdžiu ateities medicinai vi-

same pasaulyje. Taip trečiadienį spaudos konferencijoje
Seime teigė Hipokrato instituto (Hippocrates Health Ins-
titute – HHI) direktorius Brian Clement.

Seimo Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pa-
komitečio pirmininkas Algimantas Kirkutis kalbėjo apie
naują medicinos sritį, kuri leidžia be vaistų ir chirur-
ginių įsikišimų gydyti lėtines ligas.

„Man labai malonu, kad lietuvių išeivijos dėka ket-

virtą kartą pasaulyje pripažinti gyvensenos medicinos
autoritetai atvažiuoja į Lietuvą ir dalijasi savo žiniomis.
Trys universitetai pradeda rengti gyvensenos medicinos
specialistus, o vienas iš jų jau išleidžia pirmąją laidą”,
– pasidžiaugė A. Kirkutis.

Kaip pabrėžė Hipokrato instituto direktorius B. Cle-
ment, šiuo metu pasaulyje vyksta paradigminis požiū-
rio į ligų gydymą pokytis, akcentuojant ne ligų gydymą,
o sveiką gyvenseną, kuri ne tik padeda išvengti simp-
tomų, bet ir pasitarnauja gydant ligas.

– 2 psl.



rašą tų, kurie tęsia draugystę su naujosiomis Rusi-
jos struktūromis, štai tada išties turėtume sensaci-
ją. Deja, išsamų sąrašą, kas nenutraukė ryšių su Ru-
sijos slaptosiomis tarnybomis, vargu ar kas nors iš
mūsų turi. Ši paslaptis patikimai saugoma Kremliaus
seifuose. Ji, tikriausiai, sunkiai prieinama ne tik Lie-
tuvos VSD, bet ir JAV ar Didžiosios Britanijos slap-
tosioms tarnyboms.

Be to, agetas nelygu agetui. Naujausias pavyzdys
– Rusijos aukšto rango žvalgybos pareigūnas Sergejus
Skripalis. Buvo mirtinas Vakarų priešas, tapo mūsų
draugu, išdavusiu svarbias Kremliaus paslaptis. S.
Skripalis taip stipriai pakenkė Kremliui, kad buvo
nuspręsta jį nunuodyti nervus paralyžiuojančio-
mis dujomis...  

Jūsų dėmesiui – dar vienas pavyzdys, tik at-

virkščias. Štai Ukrainos lakūnė Nadi-
ja Savčenko, patekusi į Rusijos nelais-
vę ir neteisėtai keletą metų kalinta Ru-
sijos kalėjimuose. Išlaisvinta ji pa-
grįstai tapo Ukrainos didvyre, lengvai
pateko į Aukščiausiąją Radą. Bet atsi-
dūrusi didžiojoje politikoje pradėjo
elgtis keistai. Tarsi darė viską, kad kuo
naudingiau būtų Rusijai. Dabar ji vis
labiau panaši ne į didvyrę, o į politinių
dėsnių nesuvokiančią kvailę arba net

dvigubą agentą.
Štai ir susigaudyk, kas su kuo, kaip ir kodėl ben-

dradarbiauja?
Mano supratimu, pats svarbiausias šios dienos

klausimas – ne KGB agentų paieškos, o kaip su-
stabdyti lietuvių išsivaikščiojimą po Pasaulį. Aki-
vaizdu, kad Valstiečių ir žaliųjų valdomas Seimas
šios temos negvildena. Premjerui Sauliui Skvereliui
šis galvo skausmas – taip pat nė motais. Opozicija taip
pat, regis, tik apsimeta, jog jai labai skauda. 

Todėl ir klausiu: kokie agentai trukdo Lietuvai
stabdyti emigracijos srautus? Mano manymu, emig-
racijos nestabdančius agentus tikrai reikėtų kuo grei-
čiau vilkti į viešumą, kalti prie gėdos stulpo, baus-
ti bei smerkti.

Šito ir reikėjo tikėtis. Vladimiras Pu-
tinas ketvirtą kartą perrinktas Ru-
sijos prezidentu. Nepaisant politi-

kos žinovų prognozių, jog Vakarų sank-
cijomis nepatenkinti rusų oligarchai ne-
trukus išvers jį iš rogių. Žinoma, rin-
kimų negalima laikyti itin padoriais.
Gausu pranešimų apie pažeidimus,
įskaitant rinkėjų papirkinėjimus bei
bauginimus. Bet juk nugalėtojai – ne-
teisiami. Juolab kad rusai į rinkimus ėjo
skaitlingai, gausiai.

Tad V. Putino išrinkimas dar vienai kadencijai
(už jį Rusiją ilgiau valdė tik Josifas Stalinas) – liūd-
na žinia Lietuvai. Rusijos agresijos pavojus tebe-
tvyros mažų mažiausiai dar kelerius metus. Visi tie,
kurie mano, jog Lietuvai nereikalinga stipri ka-
riuomenė, kurie nebijo agresyvių rusų karinių pra-
tybų ZAPAD, kurie įsitikinę, jog per pastaruosius ke-
liolika metų užpuolusi Gruziją ir Ukrainą Rusija tik-
rai nešantažuos Baltijos šalių, – privalėtų nutilti. Bet
jie neužsičiaups. 

Mitingas – ėjimas žirgu?

Lietuvoje daug ir tokių, kurie rimtai nežiūri į jau
buvusio parlamentaro Mindaugo Basčio netinkamas
draugystes su įtartinais Rusijos atstovais. Žinoma,
Lietuvos Konstitucija nenurodo, su kuo galima bi-
čiuliautis, su kuo – ne. Tačiau buvęs Seimo narys dėjo
pastangas, kad Lietuva imtų vadovautis įtartinųjų
Rusijos atstovų pasiūlymais. Vaizdžiai tariant, Va-
karų kryptį siekta susilpninti Rytų vektoriais. Štai
kur slypi didžioji M. Basčio nuodėmė. Nepaisant ap-
linkybės, kad tokių Lietuvoje esama ir daugiau, tik
jie, skirtingai nei M. Bastys, liko nei pastebėti, nei
kritiškai įvertinti.

Ypač gėdinga, kad mūsų parlamentarai slapto
balsavimo metu biuletenius pažymėjo būtent taip,
kad M. Bastys galėtų ir toliau darbuotis parlamen-
te – lyg niekur nieko nebūtų įvykę. Tik politiniuose
sluoksniuose ir visuomenėje kilęs nepasitenkinimas
dėl nepavykusios apkaltos privertė M. Bastį patį bėg -
ti iš Seimo. Gudrus, klastingas M. Basčio sumany-
mas. Savo noru pasitraukęs jis išvengė apkaltos ir da-
bar vėl nekliudomas galės siekti Seimo nario man-
dato.

O mitingas prie Seimo, kurio atstovai smerkė
parlamentarus, leidusius Konstitucinio Teismo su-
kritikuotam M. Basčiui išlikti valdžioje, – pra-
smingas. Valstiečių ir žaliųjų užimtas Seimas per-
žengė visas leistinas padorumo ribas. Daugiau ne-
bėra kur trauktis. Šaltas dušas tikrai nepakenks. Ir
vis dėlto protesto mitingas priminė klastingą valdžios
ėjimą žirgu. Ar tik ne patys suorganizavo protestą
prieš save pačius? Kad labai neįsiaudrintų viskuo ir
visais nusivylusi tauta. Žodžiu, valdžiai, regis, pa-
vyko mus apmulkinti. Nes tribūnose nebuvo tų po-
litikos, visuomenės, kultūros veikėjų, kuriems šiur-
pą kelia lietuviškosios emigracijos mastai arba lie-
tuvių kalbos stūmimas iš mūsų universitetų. 

Agentų paieškos – dviprasmis dalykas

Kita tema – KGB. Nesuprantu, kodėl kai kurie
iš mūsų dar taip liguistai reaguoja į pranešimus, kas
ir kada bendradabiavo su šia Lietuvai priešiška
struktūra. Na paskelbė vienas laikraštis ilgoką ben-
dradarbiavusiųjų sąrašą. Bet mes nežinome, ar tas
sąrašas patikimas, ar iš piršto laužtas. Mums duota
teisė tik svarstyti. O svarbiausia, kad ši tema šian-
dien labiau turėtų dominti istorikus, o ne politikus.
Juk KGB seniai nebėra. Su KGB nūnai niekas ne-
bendradarbiauja. Jei ir bendradarbiauja, tai su
FSB, GRU, SVR. Tad jei laikraštis būtų paskelbęs są-
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Lietuva gali tapti 
ateities medicinos pavyzdžiu
Atkelta iš 1 psl.

„JAV sistema netinkama kaip pavyzdys Lie-
tuvai. Mūsų sveikatos apsauga užima tik 57 vietą
pasaulyje, o štai Lietuvoje matau labai didelį svei-
katos medicinos potencialą. Jums nebūtina visose
srityse žavėtis JAV. Jūsų šalyje matau medicinos ge-
nijų, entuziazmo, supratimo, kurio pasigendu kai
kuriose kitose šalyse. Iššūkis, su kuriuo susiduria
dabartinė medicina – kaip sukurti sistemą, kuri 6–
7 kartus kainuoja pigiau nei gydymas”, – sakė B.
Clement.

Pasak svečio, jei Lietuvoje, kuri yra palyginti
jauna šalis, bus pasirinktas ateities, o ne praeities
medicinos kelias, tai leis amerikiečiams žavėtis ju-
mis, o ne atvirkščiai.

Kaip sakė sveikatos informacijos specialistas,
daktaras Chat Malone, sveikatą dažnai vertiname
kaip  automobilį, kurį taisome, kai jis sugenda. „Ta-
čiau turėtume imtis ligų prevencijos. Svarbiausias
sveikatos sistemos uždavinys,  padaryti, kad žmo-
nes nesusirgtų”, – pabrėžė spaudos konferencijos
dalyvis.

Ch. Malone duomenimis, gydant ligas JAV, per
metus išnaudojama 400 tūkst. milijonų darbadie-
nių, išleidžiama 177 milijardai JAV dolerių. „Dar-
buotojams ne tik reikia mokėti atlyginimus, bet ir
mokyti, kaip išleisti uždarbį sveikai maitinantis,
aktyviai gyvenant ir pan. Tokioms programoms iš-
leistas 1 doleris sutaupo 15–17 dolerių”, – pabrėžė
svečias iš JAV, pridurdamas, kad labai džiaugiasi
būdamas Lietuvoje, kuri dar gali pasirinkti, kaip
visuomenei padėti būti sveikesnei, o ne vien gydyti
ligas.

Sveikatinančios ir gydomosios mitybos spe-
cialistei Brendai Davis šis vizitas į Lietuvą antras.
„Šiemet atvykau dalyvauti sveikos gyvensenos
programoje Druskininkuose. Nežinau, ar dar ko-
kia nors šalis eina šia kryptimi kaip Lietuva, žen-
gianti labai svarbius žingsnius, siekdama lyderiauti

pasaulyje sveikos gyvensenos srityje”, – sakė B. Da-
vis.

Tai, kad tam pritaria Vyriausybė, viešnios žo-
džiais, yra nuostabu, turint omenyje, kad pasaulis
susiduria su tokio masto chroniškų ligų epidemi-
ja, kokios dar nebuvo. 

„70 proc. gyventojų išmirs nuo ligų, kurioms
gali būti užkirstas kelias sveikai gyvenant”, – tei-
gė B. Davis. 

Svarbiausia problema ji vadino nesveiką mi-
tybą. Pasak mitybos specialistės, receptiniai vais-
tai išrašomi didžiuliais kiekiais, bet sveikata ypač
priklauso nuo fizinio aktyvumo ir mitybos. „Pa-
laipsniui turėtume pereiti prie maisto, kuriame ma-
žiau kenksmingų komponentų, prie augalinės mi-
tybos, ir pripažinti, kokį teigiamą poveikį tai daro
žmonėms”, – pabrėžė B. Davis.

Dešimties dienų sveikatinimo kursą Druski-
ninkuose vedęs JAV gyvensenos medicinos klini-
kos vadovas John Kelly programą vadino inten-
syvia. Jos pradžioje dalyviams buvo atlikti krau-
jo tyrimai, kurie po savaitės pakartoti. 

„Pastebėjome, kad tie kraujo tyrimai labai pa-
gerėjo. Vienos pacientės cholesterolio kiekis krau-
jyje nukrito 2,8 žymens. Neįtikėtina, kad tai atsi-
tiko per 7 dienas. Diabetu sergančio paciento cuk-
raus kiekis kraujyje sumažėjo per pusę”, – vardi-
jo daktaras.

J. Kelly yra dirbęs įvairiose pasaulio valstybėse
ir pastebėjo, kad sveika mityba, fizinis aktyvumas
ir kitos sveikos gyvensenos priemonės ne tik pa-
deda išvengti lėtinių ligų, bet labai dažnai būna
veiksmingesnės už vaistus.

„Kai buvau medicinos studentas, netikėjau, kai
dėstytojai sakydavo, kad taip yra. Bet tuo įsitikinau
Lietuvoje, per tokią trumpą programą taikant die-
tą ir kitas sveikos gyvensenos priemones”, – sakė
gydytojas, kurio aistra – keisti mediciną taip, kad
sveika gyvensena pagerintų kiekvieno paciento gy-
venimą.  ELTA



Gandro sugrįžimui ruošdavosi iš anksto, juos
stengdavosi prisisvilioti į savo kiemą. Tikėta, kad
įkeltos į medį akėčios ir ant jų apsigyvenę gandrai
atneš gerą javų derlių. Kad paukščiai pasirinktų jų
kiemą, į iškeltą gandralizdį įdėdavo sidabrinių pi-
nigėlių. Kovo 25-ąją prasideda šiltasis metų pusme-
tis, nes sugrįžęs gandras tarsi išvaiko paskutinius žie-
mos ledus. Gandrinių dieną buvo draudžiama dirb-
ti. Netaisydavo tvorų, nekaldavo žemėn  nė kuolo. Ne-
galima nieko skolinti iš namų, nes gyvuliai susirgs.
Šeimininkės nuo šios dienos pradėdavo duoti pava-
karius artojams stiprinti. Gandrinių dieną šeimi-
ninkės visai šeimai ir kaimynams turėdavo ruošti
pusryčius nuo pat ankstyvo ryto. Apeiginius pus-
ryčius sudarydavo pyragėliai su kanapėmis, šalta-
nosiai, įdaryti krekenomis, kratiniai, šeškučiai.
Įdomu, kad po penkių mėnesių – rugpjūčio 24 d. – mi-
nima ir Gandro išskridimo diena.

Mažiems vaikams kartais aiškinama, kad juos
atnešė gandrai, nes jie yra labai artimi kiekvieno lie-
tuvio šeimai ir gyvena sodybose arti namų. Sakoma,
kad gandras yra paukštis, kuris susiporuoja visam
gyvenimui. Gana dažnas atvejis, kad pora, skrisda-
ma skirtingais keliais (palei Raudonąją jūrą ar At-
lanto vandenyno pakrantę), vis tiek sugrįžta į gim-
tąjį lizdą. Informacijos šaltiniuose rašoma, kad to fe-
nomeno negali paaiškinti nei mokslininkai. 

Rašant apie gandrus būtinai reikia
paminėti ir Pempės dieną, skelbiamą
kovo 19 d., per Juozapines, kuomet par-
skrenda pempės. Atėjus krikščionybei su
ta švente sutapatintos šv. Juozapo var-
duvės. Pempė laikoma atbundančios
gamtos, atšilimo pranašu. Ši diena – gė-
lių, merginų ir moterų šventė. Sakoma,
kad iki Pempinių reikia prisiverpti, pri-
siausti – viskas guls į kraičio skrynias.

Po to moterys pradeda darželiuose sėti gėles, daržo-
ves daigams. Žmonės mėgsta pempę dėl jos budrumo.
Vasaros naktigonėse, jei paryčiais prie arklių sėlina
vilkas ar arkliavagis, pempės tuoj perspėja. Pradeda
skardžiai rėkauti. Jos vieningos ir narsios. Varną, be-
sitaikančią prie lizduose sudėtų kiaušinių, puola visu
būriu.

Apie pempę, šį grakštų paukštį, sukurta daug
liaudies dainų, patarlių, pasakojimų. Pempės dieną
spėdavo apie laukiamus metus. Jeigu tądien geras
oras, metai bus palankūs karvėms ir jaučiams. Jei
pempės žemai skraido, bus lietaus. Jei pempė laks-
to klykdama apie namus, tie namai sudegs arba juo-
se kas nors mirs. Jei Pempės diena giedra, bus pie-
ningi metai. Pempės diena yra gavėnioje, kai visur
dar rimtis, tačiau nuo seno daryta išimtis jaunie-
siems. Jiems buvo leista šv. Juozapo dieną tuoktis, tik
nebuvo galima kelti vestuvių.

Prabėgomis paminėjau tik gandrus ir pempes. O
kur dar lakštingalos, kregždės, gegutės, varnėnai, sa-
kalai, žąsys, gervės, vanagai, karveliai, pelėdos, ap-
uokai, geniai, narai, gulbės, antys, žuvėdros ir… nie-
kur neišskrendantys žvirbliai bei varnos? Sunku ti-
kėti, bet Lietuvoje yra aptiktos 388 paukščių rūšys,
suskirstytos į 21 paukščių būrį. Mano nustebimui di-
delė dauguma tų paukščių man visai nei girdėti, nei
regėti.

Mūsų šalį pasiekė džiugi žinia – šį rudenį, rug-
sėjo 22–23 d., popiežius Pranciškus lankys
Lietuvą, o po to vyks į kitas dvi Baltijos ša-

lis – Latviją ir Estiją. Nors išsami programa dar tiks-
linama, tačiau jau žinome, kad Šventasis Tėvas su-
sitiks su jaunimu Vilniuje ir švęs Eucharistiją su vi-
sais Lietuvos žmonėmis Kaune, kurį bene leng-
viausia pasiekti iš visų mūsų šalies kampelių. 

Gražiai sutapo, kad prabėgus 25 metams po šv.
Jono Pauliaus II apsilankymo mūsų krašte, kai šven-
čiame Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos me-
tus ir minime Valstybės atkūrimo šimtmetį, šven-
tojo Petro įpėdinis vėl žengs mūsų Tėvynės keliais
ir takeliais, vykdydamas paties Kristaus duotą Pet-
rui misiją – sustiprinti brolius (plg. Lk 22, 32). Tai
didžiulė dovana ir Dievo palankumo mūsų šaliai
ženklas. Šis neeilinis įvykis šalies ir Bažnyčios gy-
venime rodo, koks svarbus popiežiui yra mūsų
kraštas ir jame gyvenantys žmonės.

Kristaus vietininko apsilankymas yra tikėjimo,
vilties ir naujos pradžios ženklas. Tai raginimas nu-
simesti nusivylimo jungą ir vėl naujai pažvelgti į at-
eitį, semtis įkvėpimo ir drąsos, vilties, kad gyveni-
mas turi prasmę. Popiežiaus Pranciškaus atvykimas
– tai puiki proga vėl prisiminti, kad esame Visuo-
tinės Kristaus Bažnyčios nariai, tikėjimo broliai ir
seserys, pašaukti į vienybę ir bendrystę vieni su ki-
tais ir su Dievu. Mes priklausome vienai didžiulei
Dievo tautai, kuriai priespauda ir mirtis nebeturi
galios. 

Popiežiaus Pranciškaus kelionės įprastai yra
tikslingos. Šventasis Tėvas drąsiai vyksta į įvairių
konfliktų ir nesantaikos draskomus kraštus. Jis sku-
ba pas žmones, norėdamas būti su jais ir nešti jiems
gailestingumo, atleidimo ir susitaikinimo viltį. Jis
siekia pažadinti artimo meilę, atgaivinti tikėjimą,
priminti žmogaus pašaukimą bei orumą ir vesti vi-
sus į dieviškąją tiesą, kuri vienintelė padaro žmo-
gų laisvą. O tiesa – tai pats Kristus Jėzus, mūsų Iš-
ganytojas, mūsų viltis. Ne veltui popiežius Pran-
ciškus yra dažnai vadinamas vilties piligrimu. 

Savo artumu žmonėms popiežius Pranciškus liu-
dija, jog kiekvienas iš jų yra Dievui brangus. Daž-
nai popiežius skuba padrąsinti paprastų tikinčiųjų,
kurie, nors ir slegiami kasdienių rūpesčių ar ruti-
nos, vis dėlto stengiasi gyventi Kristaus Evangeli-

ja. Jis skuba padėti tiems, kurie nebemato gyveni-
mo prasmės nei tikslo kurti ateitį, kurie jaučiasi pa-
miršti ir nereikalingi. Popiežius trokšta vėl įžiebti
jų širdyse meilės ugnį, sustiprinti tikėjimą, pažadinti
viltį, kad jie galėtų drąsiai priimti šių dienų iššūkius
ir gyventi autentišką ir džiaugsmo kupiną krikš-
čionišką gyvenimą, nuoširdžiai mylėdami vieni
kitus broliška meile ir lenktyniaudami tarpusavio
pagarba (plg. Rom 12, 10).

Tad džiaukimės viltyje (plg. Rom 12, 12)! „Kris-
tus Jėzus – mūsų viltis”, – skelbia popiežiaus vizi-
to šūkis. Prisiminkime tą kertinį akmenį, ant kurio
stovi mūsų tikėjimas, kad kupini vilties drąsiai kur-
tume ateitį. 

Mieli tikintieji ir visi geros valios žmonės, jau
nuo šiandien visi kartu pradėkime rengtis priimti
šį brangų svečią mūsų namuose – Lietuvoje. Ruoš-
kime ne tik išorę – renkimės dvasia. Nebijokime
įvardyti tikrųjų skaudulių, prie kurių, norėtume,
kad Šventasis Tėvas, it pats Kristus, prisiliestų savo
gydančia ranka. Melskime Šventosios Dvasios pa-
galbos, kad padėtų išgirsti Žodį ir priimti tai, ką Kris-
taus vietininkas nori mums pasakyti. 

Kiekvieno iš Jūsų net pats mažiausias indėlis
į pasirengimą popiežiaus vizitui yra svarbus ir Die-
vui brangus. Ypač kreipiamės į tave, mielas jauni-
me. Kviečiame jus, jaunuoliai ir jaunuolės, drąsiai
jungtis į Kristaus išpažinėjų gretas, kad Jo šviesos
apšviesti nebijotumėte atrasti savo tikrąjį pašau-
kimą ir juo gyventi. Šventasis Tėvas laukia jūsų rug-

sėjo 22 d. Katedros aikštėje Vilniuje.
Kviečiame šeimas drauge apmąstyti Evangeli-

jos žinią, stiprinti tarpusavio santykius, atrasti
džiaugsmą kasdienybėje ir tapti mažosiomis „namų
bažnyčiomis”, įsiliejančiomis į didžiąją Kristaus
Bažnyčią. Gausiai dalyvaukite susitikimuose su
Šventuoju Tėvu. Kviečiame jus, brangūs ligoniai ir
kenčiantys įvairias negalias, savo kentėjimuose
vienytis kartu su Šventuoju Tėvu meldžiant Dievo
karalystės. Kviečiame jus, seneliai ir vieniši žmonės,
savo malda, tarsi Mozės iškeltomis rankomis, pa-
laikyti Šventąjį Tėvą jo kelionėse ir pasirengimą jį
priimti Lietuvoje.

Kviečiame jus, broliai vienuoliai ir seserys
vienuolės, kurie pašventėte savo gyvenimą Dievo ka-
ralystei, savo džiugiu, aktyviu ar tyliu, liudijimu
melsti, kad Dievas atvertų kiekvieno žmogaus šir-
dį popiežiaus nešamai Gerajai Naujienai. Kviečia-
me jus, brangūs mūsų bendradarbiai broliai kuni-
gai, kurie kasdien nepailsdami skelbiate Kristų, vėl
atnaujinti išganymo viltį ir siekį būti ištikimais
Viešpaties mokiniais. Kartu su Dievo tauta renkitės,
gilinkitės, melskitės ir atvykite į susitikimą su po-
piežiumi Pranciškumi.

Savo šeimose, parapijose, bendruomenėse, gru-
pelėse ar jaunimo susitikimuose burkimės drauge,
gilinkimės į Dievo Žodį, apmąstykime Šventojo
Tėvo žodžius, atkreipiančius dėmesį į opiausius
klausimus, melskimės jo intencijomis, konkrečiais
artimo meilės ir gailestingumo darbais įgyvendin-
kime evangelinius raginimus. Kristaus šviesoje
drąsiai keiskime pasaulį.

Kviečiame jus, visus geros valios žmones, atsi-
liepti į popiežiaus Pranciškaus raginimus, kad
mūsų visų bendri namai būtų saugesni ir gražesni,
kad juose nebūtų vietos žmogaus orumą ir gyvybę
neigiantiems žodžiams ar darbams. 

Kviečiame jus visus dalyvauti šiame istorinia-
me įvykyje Lietuvai ir kartu su popiežiumi Pran-
ciškumi bei Visuotine Kristaus Bažnyčia išgyven-
ti ypatingą tikėjimo nuotykį ir patirti gausių Dievo
malonių.

Būkime atviri Šventojo Tėvo nešamai žiniai.

Lietuvos vyskupai 
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Turiu iš Lietuvos gautą sieninį kalen-
dorių, kurio kas dieną nuplėšiamas la-
pelis. Tas kalendorius skiriasi nuo

kitų tuo, kad ten įrašytos įvairios atmin-
tinos ar minėtinos dienos. Pvz., šią  – sa-
vaitę ir Juozapinės, ir Pempės diena, ir Že-
mės diena, o taip pat  – Tarptautinė laimės
diena, Pasaulinė burnos sveikatos diena,
Dienos susilyginimas su naktimi – pava-
sario lygiadienis, Pasaulinė vandens diena
ir Gandro diena.  

Mane ypač sudomino Gandro diena, arba Gand-
rinės. Praleidau pusdienį, žiūrėdamas filmuką ir be-
rinkdamas informaciją apie šį Lietuvos tautinį (Lie-
tuvoje vadinamą nacionaliniu) paukštį. Jis nuo
seno laikomas šventu paukščiu, mitiniu pirmtaku,
globėju, kilusiu iš žmogaus, kuris neša laimę, gero-
vę, teisingumą. Jis galįs žmonių ligas paimti, nula-
kinti į neįžengiamas pelkes ir ten palikti. Todėl gand-
ras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis lai-
mę tiems namams, šalia kurių apsigyveno, o diev-
dirbių kūryboje tarp šventųjų garbingą vietą užim-
davo ir gandro statulėlės (www.bernardinai.lt,
2012.03.25). 

Senovėje Gandrinės buvo laikomos senoviškais
Naujaisiais metais. Šią dieną buvo svarbūs spėjimai
ir tikima, kad kokios bus pirmos naujų metų dienos,
tokie bus ir visi metai. Tikėta, kad pirmą kartą pa-
matytas gandras gali daug nulemti visiems me-
tams. Netekėjusių merginų pamatytas skrendantis
gandras reiškė, kad jos šiemet ištekės, tupintis – kad
dar tebetupės savo tėvų namuose. Mokiniui skren-
dantis  gandras – kad sėkmingai ,,perskris” į kitą kla-
sę; stovintis – kad pasiliks toje pačioje klasėje antrus
metus. Dažniausiai pirmieji perskridusį paukštį
pasveikina vaikai, iškart ant pievelės verčiasi per gal-
vą – bus miklūs per visą ganiavą. 

Kovo 25-oji – Gandrinės
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones
rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

IRINA MELIKOVA

Šventinis pokylis Lietuvių namuose,
Philadelphijoje, Pennsylvania valstijo-
je vyko šeštadienį, kovo 10 d.  To-
kios  gausybės šventiškai pasipuošu-
sių žmonių šie Lietuvių namai seniai ne-
buvo matę.

Gerą valandėlę prieš šventės pra-
džią jau buvo bruzdama, vyko
paskutiniai paruošiamieji dar-

bai, mikrofonų ir muzikos patikrini-
mai. Svečiai vienas po kito rinkosi
pirmo aukšto pokylių salėje. Visus pa-
sitiko atnaujinti Lietuvių namai, ku-
riuos remontavo savanoriai – Vinco
Krėvės lituanistinės mokyklos moki-
nių tėveliai. Namai, o ypač Čiurlionio
salė, atrodė išdidžiai – buvo išpuošti
Lietuvos trispalvėmis vėliavoms, trijų
spalvų balionų puokštėmis ant aki-
nančio baltumo staltiesės.

Šventės pradžioje buvo įneštos
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietu-
vos Respublikos vėliavos, sugiedoti
JAV ir Lietuvos himnai. Kultūrinę
programą pradėjo Vinco Krėvės litua-
nistinės mokyklos mokiniai, pasipuo-
šę tautiniais drabužiais. Jie pristatė at-
kurtos Lietuvos šimtmečio istoriją.
Lietuvos valstybės, šalies, siejamos

Philadelphijos Lietuvių namuose – šventinis pokylis

Šventinę programą pristatė Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos mokiniai. Domanto Zinkevičiaus nuotr.

nenutrūkstamais ryšiais: kam gimti-
nės, kam tėvų namų, kam sutuoktinio
ar draugų gimtinės. Ir senesnius, ir jau-
nesnius siejo vienas žodis – LIETUVA.

Džiaugsmas apima girdint ir ma-
tant, kai nors ir Amerikoje gimę, labai
gražiai kalbantys lietuviškai mokyklos
vyriausieji vaikai pristatė Lietuvos
svarbiausius istorijos tarpsnius ir nu-
sipelniusius Lietuvai didvyrius. Buvo
prisiminti visi signatarai, ištartas
kiekvieno vardas. Tada scenoje pasi-
rodė 3-ejų metukų mažyliai, kurie
iliustravo mokytojo sunkią, bet pra-
smingą veiklą. Vaikučiai su mokytoja
Aušra Baron, plazdendami trijų spal-
vų skarelėmis, a capella dainavo „pu-
čia vėjas, neša laivą... nuneš mane į Lie-

tuvą...” Žiūrovai su tokiu pat entu-
ziazmu negailėjo mažučiams plojimų. 

Tuomet „atskrido” mūsų padangių
didvyriai Steponas Darius ir Stasys Gi-
rėnas. Vedantieji papasakojo apie lie-
tuvių nuopelnus sporte ir pademonst-
ravo pagarbą krepšininkams. Prisi-
minti laisvės kovotojai: partizanai,

tremtiniai, drąsiausi
Amerikos lietuviai, Bal-
tijos kelio ir Sausio 13-
osios dalyviai. Sklandų
pasakojimą iliustravo
ekrane rodomi vaizdai
ir vaikų atliekamos dai-
nos. Šventę vainikavo
įspūdingai atlikta dai-
na apie mūsų Lietuvos
trispalvę, ją dainavo vi-
sos mokyklos mokiniai.

Labai darniai pasi-
rodė „Aguonėlės” tau-
tinių šokių grupė, va-
dovaujama šokių mo-
kytojos Esteros Was-
hofsky. Šiltais plojimais
buvo sutikti „Laisvės”
choro dalyviai, vado-
vaujami choro ir muzi-
kos vadovės Ilonos Ba-
binskienės, kuriems
akompanavo George
Akerley. Programos dalį
baigė virtuoziškos mu-
zikos grupė iš Lietuvos
„Subtilu-Z”.

Po to visi vaišinosi
„Linos Lithuanian
Food” paruošta vakarie-

ne ir saldumynais. 
Buvo pristatyti garbūs svečiai,

kurie kreipėsi į susirinkusius: Lietu-
vos ambasadorius JAV ir Meksikai
Rolandas Kriščiūnas, brigados gene-
rolas, Pennsylvania Nacionalinės gvar-
dijos vado pavaduotojas oro pajėgų
komponentui Michael Regan. Vyko ir
ypač paauglių lauktas susitikimas su
rašytoja Rūta Šepetys. 

Lietuvių Fondo valdybos pirmi-
ninkas Marius Kasniūnas pristatė Fon-
do veiklą ir lituanistinės mokyklos di-
rektorei Irinai Melikovai įteikė kas-
metinės paramos mokyklai sertifika-
tą. Sigita Šimkuvienė Rosen, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdybos
pirmininkė, nepagailėjo gražių žodžių

Philadelphijos bendruomenei ir ypač
dėkojo jos pirmininkei Daivai Kaz-
lauskas bei Lietuvių namų vadovui Vy-
tui Maciūnui, kurių entuziazmo ir dar-
bo dėka ši šventė buvo tokia sėkminga.

Lietuvos garbės konsulė Phila-
delphijoje Krista Bard įteikė atminimo
dovaną Vinco Krėvės lituanistinės mo-
kyklos mokytojai Erikai Mateliūnienei
už nuostabų projektą – dovaną Lietu-
vai – plevėsuojančią trispalvę. Moky-
tojos dėka mokyklos mokiniai, tėveliai
ir bendruomenės nariai iš širdelių pa-
gamino Lietuvos vėliavą, kuri kabo Šv.
Andriejaus parapijos salėje.

Turėjome ir didžiulį šventinį tor-
tą su užrašu „100”. Sugiedota „Ilgiau-
sių metų...”

Dirbdami kartu, galime daug pa-
siekti. Esame labai dėkingi V. Krėvės
lituanistinės mokyklos mokytojams, tė-
veliams ir vaikučiams už įdėtą darbą
ir entuziazmą.

Mokykla turi svarbių rėmėjų, ku-
riems taip pat norime padėkoti, tai –
Lietuvių Fondas, Kazickų šeimos fon-
das ir JAV LB Krašto valdyba. 

Čia, Philadelphijoje, Lietuvių na-
muose, toli nuo Lietuvos, linksmai,
smagiai ir turiningai buvo švenčiama
labai svarbi data Lietuvai – Kovo 11-oji.

Irina Melikova – V. Krėvės litua-
nistinės mokyklos direktorė.

Pokylyje dalyvavo garbingi svečiai (iš k.): Lietuvos amba-
sadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, rašytoja Rūta
Šepetys ir Philadelphijos Lietuvių Bend ruomenės pirmininkė
Daiva Kazlauskas.                                     Monikos Jončė nuotr.

Prie scenos mokinukai kūrė plevenančios trispalvės įvaizdį.               Vyto Mačiulio nuotr.

Grupė „Subtilu-Z” į linksmybes įtraukė visus susirinkusius.     Monikos Jončė nuotr.
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Kovo 3 dienos vakarą St. Adalbert parapijos sa-
lėje Elizabeth, New Jersey valstijoje, JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Šiaurės New Jersey apylinkėje
vyko Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio
šventė. 

Dalyvavo garbingi svečiai, tarp kurių buvo
Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Ju-
lius Pranevičius, JAV LB Švietimo Tarybos

pirmininkė Auksė Motto, JAV LB Centrinio New
Jersey apylinkės pirmininkė Rasa Miliūtė, Šiaurės
NJ Lietuvių klubo atstovė Susan Kavaliauskas, Phi-

ladelphijos Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos va-
dovė Irina Melikova ir daugelis kitų brangių sve-
čių. 

Iškilmingos aplinkos, puikiai nusiteikusių ir
pasipuošusių dalyvių, neeilinės vaikų ir jaunimo
programos bei Vytauto Lukočiaus ir Liudo Mika-
lausko kocerto „Laisvės paukštis” dalyvavusieji dar
ilgai nepamirš. Ačiū visiems ir kiekvienam, savo
darbu ir idėjomis šį renginį pavertusiems tikrai
įspūdinga švente! Šventės akimirkos – trumpame
foto reportaže.

„Šiaurės NJ naujienlaiškio” ir „Draugo” info.

Kovo 12 d. Palm Beach, Floridos
valstijoje, įvyko JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Palm Be-

ach apylinkės metinis susirinkimas.
Jis prasidėjo Lietuvos himno giedoji-
mu. Susirinkimo metu slaptu balsavi-
mu buvo išrinkta JAV LB Floridos
West Palm Beach apylinkės valdyba.
Pirmininke tapo Marytė Prunskytė
Brizgienė. Pasibaigus susirinkimui,
visi dalyviai vaišinosi ir bendravo. 

JAV LB Palm Beach apylinkės info
JAV LB Palm Beach apylinkė išrinko naują valdybą  (iš k.): valdybos sekretorė Laima Lileika Shea, iždininkė Fausta Mann, renginių or-
ganizatorė Ingrida Bridikytė, valdybos narė Renata Armalaitė, pirmininkė Marytė Prunskytė Brizgienė ir pirmininkės pavaduotoja Jūra
Marija Miklas Brazas. Palm Beach apylinkės archyvo nuotr.

Palm Beach 
lietuviai išrinko
naują komandą

Šventinis Nepriklausomybės šimtmečio 
vakaras New Jersey

Iškilmingoje aplinkoje vyko Šiaurės New Jersey Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio šven-
tė. 

Mažieji atlikėjai pristatė šventinę programą. 

Vakaro pradžią skelbia JAV LB Šiaurės New Jersey apylinkės pirmininkė Laima Liutikie-
nė. Prie pianino – vakaro vedėja Viktorija Noreikevičiūtė.

Po koncerto puikios nuotaikos niekam netrūko. 

Pasipuošę dalyviai šventė Lietuvos šimtmečio šventę.



6 2018 KOVO 22, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

LORETA STEFFENS

Grožis yra neatsiejamas nuo gyvenimo – ar tai
būtų gražus išore ir vidumi žmogus, ar įsta-
bus meno kūrinys, ar architektūros šedevras,

– grožis mus lydi nuo pat pirmųjų gyvenimo dienų.
Šiomis dienomis, kai praktiškai visi gyvename vir-
tualiame pasaulyje, grožis gali atkeliauti tiesiog mo-
biliuoju telefonu – gali aplankyti garsiausius pasaulio
muziejus, pasiklausyti genialių muzikos kūrinių ar
stebėti garsiausių mados namų kolekcijų pristatymą.
Jeigu nors kiek draugaujate su internetine erdve, tur-
būt teko skaityti ir pasižvalgyti po įvairias temas ap-
rašančius ,,blogus”  – virtualius dienoraščius. Be-
naršydama internete net nepastebėjau, kaip įsitrau-
kiau į lietuviško tinklaraščio  ,,Pamaivos užrašai.lt”
skaitymą. 

Šis grožio ir gyvenimo būdo dienoraštis mane pa-
traukė originaliomis ir atviromis mintimis, aktualiais
ir sąžiningais grožio priemonių
aprašymais, plačia temų pa-
kraipa bei įdomiomis pamokė-
lėmis, kaip namų sąlygomis pa-
sigaminti natūralias grožio
priemones, kaip savo jėgomis
sukurti įdomų, buičiai reika-
lingą daikčiuką ar tiesiog išsi-
kepti gardų desertą. Skaitant šį
tinklaraštį atrodo, kad ben-
drauji su savo gera drauge ir
mergaitiškai aptari visokiau-
sias moterims aktualias naujo-
ves. Todėl panorau iš arčiau su-
sipažinti su tikrai išradinga ir
talentinga grožio ir gyvenimo
būdo  tinklaraštininke, ,,Pa-
maivos užrašai” dienoraščio
savininke ir tiesiog malonia
mergina Kotryna Malikėnaite. Su
Kotryna smagiai pabendravo-
me ir kartu paruošėme nuošir-
dų interviu, kuris galbūt įkvėps
ir jus pradėti rašyti virtualų die-
noraštį, nes, kaip rašė garsus
lietuvių mąstytojas Vydūnas:
,,Niekuomet žmogus nėra toks
gražus, koks jis yra kurdamas”.

Miela Kotryna, kas ir kada Tau pakuždėjo, kad gro-
žis yra būtent ta sritis, apie kurią norėtum pradėti rašyti?
Ir apskritai – kaip gimė idėja sukurti  tinklaraštį ,,Pamai-
vos užrašai”?

Studijuodama universitete įsidarbinau natū-
ralios lietuviškos kosmetikos įmonėje, dirbau kos-
metikos gamyboje. Bedirbdama labai daug sužino-
jau apie kosmetikos priemonių sudedamąsias dalis:
koks aliejus tinka ar netinka tam tikram odos tipui,
kodėl mes dedame vienokias medžiagas, o ne kito-
kias. Dirbant atėjo didesnis supra-
timas apie kosmetikos priemones,
todėl pradėjau pasakoti draugėms
apie kenksmingus ingredientus,
apie ta, kodėl kai kurių sudedamų-
jų dalių turėtume vengti. Matyt,
joms išūžiau visas smegenis ir jos
man patarė rašyti tinklaraštį. Taip
ir gimė ,,Pamaivos užrašai”. 

Pradėjau savo  tinklaraštį ra-
šyti turėdama idėją nagrinėti pro-
duktų sudėtį, kad skaitytojai galė-
tų susipažinti, kaip veikia kiekvie-
na sudedamoji dalis, ir patys nu-
spręstų – reikia jiems to produkto,
ar ne. Tačiau po kelerių metų nu-
stojau nagrinėti sudėtį, nes tuo
metu grožio „bloguose” produktų
sudėties nagrinėjimas tapo akla
manija. Buvo svarbiausia pažymė-
ti gerą, vidutinišką ir blogą sudėtį.
Visa tai būdavo daroma be paaiš-
kinimo skaitytojoms. Kas iš to, jei

„Pamaivos užrašai” ne tik pamaivoms

pamatai raudonai paryškintą Linalool, Benzyl Acho-
hol ir t.t., o paaiškinimo, ką jie daro mums, nėra. To-
dėl nusprendžiau šią skiltį laikinai išbraukti iš
savo  tinklaraščio.

Kiekvieną dieną pasaulį išvysta naujos dekoratyvinės
kosmetikos priemonės, veido kremai ir serumai, žadantys
kuo ilgesnę jaunystę, bei visokio plauko įrenginiai, galin-
tys panaiktinti raukšles. Kuo vadovaujiesi pasirinkdama gro-
žio priemones, apie kurias rašai savo tinklaraštyje?

Renkuosi tai, kas man tuo metu yra įdomu iš-

bandyti. Jeigu pasibai-
gia koks nors produk-
tas, naują ne visada
perku lygiai tokį patį.
Noras išmėginti ką
nors nauja ir įdomaus
dažniausiai nugali. Tik-
rai nesu apsikrovusi
begale produktų, sten-
giuosi labai atsirinkti,
ką bandyti, nenoriu
alinti savo odos. Nie-
kada nesirenku pro-
duktų, kurie man ne-
tiks. Kam man veido
kremas, skirtas riebiai
odai, jeigu mano oda
linkusi sausėti. Lygiai
tokiu pat požiūriu va-
dovaujuosi spręsdama,
ar sutikti bendradar-

biauti su viena ar kita kosmetikos bendrove. 

Ar sunku būti objektyviai aprašant ir kritikuojant įvai-
rius grožio produktus?

Išlikti objektyviai man yra nesunku, nes pro-
duktus aprašinėju savo malonumui. Nematau pras-
mės girti ir liaupsinti nepatikusio produkto. Labai
gerbiu savo skaitytoją ir nenoriu jam meluoti. 

Kur semiesi įkvėpimo? Ar turi savo autoritetą grožio
srityje?

Autoriteto grožio srityje neturiu.
Nenoriu į nieką lygiuotis, nes tuomet,
man atrodo, gali pradėti kopijuoti to
žmogaus rašymo stilių, nuotraukų sti-
lių. O įkvėpimas ateina labai netikėtai.
Kartais saulėta diena paskatina rašy-
ti, nes tuo metu gali padaryti labai gra-
žių nuotraukų, kartais įkvepia pats
produktas, kuris yra toks ,,nerealus”,
kad nekantrauji jį aprašyti. 

Kuris Tavo įrašas įsimintiniausias ir ko-
dėl?

Pats įsimintiniausias įrašas buvo
apie vasaros mylimiausius, nes jis
buvo labai atviras ir visai ne apie kos-
metikos priemones. Jame pasakojau
apie savo vasaros įvykius, kurie vie-
naip ar kitaip padarė didelės įtakos
mano gyvenimui. Skaitytojai turėjo
progos labiau pažinti mane. 

Kotrynos kosmetikos krepšelyje – jos pačios išbandyti kremai.

Tinklaraščio kūrėja Kotryna Malikėnaitė mėgsta rašyti „Pamaivos užrašus”. Asmeninio archyvo nuotraukos

Kotrynos pagaminti kek-
siukai.

Nukelta į 11 psl.
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Atvira, kunkuliuojanti energija, saviiro-
niška ir nestokojanti humoro jausmo. Tokia
Dalia buvo viso pokalbio metu. Iš kur toks
energijos užtaisas?

Nuo gimimo buvau energingas vaikas. Būdama
9 mėnesių, pradėjau vaikščioti ir kalbėti. Iš mamos
niekada nesu išgirdusi, kad esu per maža ką nors da-
ryti. Todėl būdama 3.5 metų jau pati į kailinukus įsi-
siuvau sagas, o vėliau vietoj „Genio” žurnalo skai-
čiau „Mokslą ir gyvenimą”. Visa mano plati giminė
yra nepaprasto humoro jausmo. Tetos, dėdės links-
mai vienas kitą traukia per dantį, bet ir labai myli
vieni kitus. Mėgstu sakyti, kad ir mano angelas sar-
gas turi gerą humoro jausmą. 

Kaip atsidūrėte teatre? 
Visada žinojau, kad būsiu aktorė. Turėjau fan-

tastiškus tėvus, kurie negožė mano kūrybiškumo ap-
raiškų. 1987 m. įstojau į dramos režisūrą Lietuvos
muzikos akademijos fakultete Klaipėdoje. Mūsų
kursas buvo su aktoriniu polinkiu, dėstytojai daug
dėmesio skyrė improvizacijai. Padėdavo pieštuką ant
žemės ir liepdavo pakelti jį 36 skirtingais variantais.
Tai padėjo mokytis nebijoti priimti netikėtus spren-
dimus. Po studijų pradėjau dirbti Kelmės mažajame
teatre, kuriame pralėkė 17 m. Su teatro pastatymais
išmaišėme Europą, važiavome į gastroles Makedo-
nijoje, net kai ten vyko karas. 

Dirbote ne tik su suaugusiais? 
Prie Kelmės mažojo teatro veikė vaikų ir jau-

nimo dramos studija, kuriai vadovavau. Stengda-
vausi pasiruošti sau lygius aktorius. Kai matydavau,
kad vaikai scenoje jau priima savo sprendimus, turi
įrankius kurti, tik tada pradėdavau statyti spektaklį.
Vaikui teatras gali duoti didelės naudos – kai jis iš-
moksta pristatyti save, kūrybiškai dirbti, jis bus ki-
toks gydytojas, kitoks mokytojas, kitoks bet kurios
specialybės atstovas ateityje. Teatras – tai asmeny-
bės ugdymo mokykla, čia didžiuliai dirvonai. Todėl
dirbau ir su elgesio problemų turinčiais vaikais. Iš
jų esu išgirdusi ir vieną brangiausių savo darbo įver-
tinimų. Po spektaklio premjeros mano „blogiukai”
pasisiūlė mane palydėti namo. Atsisveikinant bru-
ka į rankas maišelį, kuriame šokoladas, saldainiai.
Sakau: „Vaikai, jūs gi pinigų neturite, patys suval-
gykite”. O jie man: „Ne, čia jums už gerą darbą”.
Tada ašaros byrėjo...

Lietuvoje buvote ne tik režisierė bei aktorė, bet da-
lyvavote ir daugybėje meninių ir edukacinių projektų. Pa-
pasakokite apie juos.

Kai atsirado dramos režisūros magistro studi-
jos Klaipėdos universitete, apsigyniau magistro
diplomą. Turėjau žinių, noro ir energijos dirbti ne
tik teatre, todėl dalyvavau konkursuose, vedžiau tarp-
tautines teatro kūrybines dirbtuves, seminarus ir
praktinius užsiėmimus dramos būrelių vadovams
bei mokytojams. Vienas įsimintiniausių projektų –
2004 m. Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje Abu Da-
byje, moksleivių vasaros stovykloje „Summer Cha-
lange” vestos pantomimos ir teatro meno pamokos.
Al-Mona mergaičių mokykloje rinkosi 12–18 m. tur-
tingų šeichų dukterys, su kuriomis kūrėme šešėlių
vaidinimus, šokome, improvizavome. Per du mėne-
sius pastatėme 7 spektaklius. Tas laikas buvo lyg pa-
saka – gyvenome prabangiame viešbutyje Persijos
įlankoje, restorano šefas gamino įmantrius patie-
kalus, o aptarnaujantys darbuotojai skalbė ir lygi-
no rūbus. Nustebino arabų vyrų nepaprasta meilė
vaikams – mamos prie baseinų ramiai sėdi, o tėvai
duodasi su vaikais.

Dar vienas didelį įspūdį palikęs darbas 2004 m.
– projektas „Sungura” Kenijoje, kurio metu Thikos
mieste, esančiame netoli Kenijos sostinės Nairobio,
su dar keliais instruktoriais vedėme dramos tera-
pijos pamokas Kenijos socialiniams darbuotojams
ir mokytojams, kurie vėliau gautas žinias turėjo pri-
taikyti dirbdami su gatvės vaikais.  Kenijos moky-
tojai teatro nebuvo ragavę, bet labai kūrybiškai įsi-
jungė į teatrinius žaidimus, daug vaidino, dainavo.

Man Dievas skyrė gražų planą...
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Savaitgaliais su kitais projekto dalyviais galėjome ke-
liauti po šią Afrikos šalį ir grožėtis egzotiška Keni-
jos gamta.

Kokie vėjai atnešė į Ameriką?
Mano kelias į JAV užsitęsė. Dar 2001 m. rugsėjo

15 d. turėjau skristi į tarptautinį projektą New Yor-
ko improvizaciniame „Hudson River Playback” te-
atre, tačiau dėl Rugsėjo 11-osios įvykių kelionė buvo
atšaukta. Kitą kartą už Atlanto išsiruošiau tik 2008
m., bet ši kelionė buvo lemtinga – po atostogų JAV su
būsimu vyru Gediminu apsisprendėme gyvenimą
kurti Amerikoje. Po poros metų palikau Lietuvą ir
persikėliau į Čikagą.

Ar nebuvo sunku atsisveikinti su teatru?
Kaip tik su jaunimo studija buvau pastačiusi ne-

bylų, lyg pagreitintu ritmu besirutuliojantį spektaklį
„Baladė apie Meilę, Laisvę ir Pinigus”, dedikuotą vie-
nam žymiausių pasaulio komikų Charlie Chaplin, ir
šešėlių vaidinimą „Šešėlis išeina”. Pastarasis buvo
lyg pranašas – ėmiau ir kaip šešėlis iš teatro išėjau.
Bet iš tikrųjų teatras jau nebebuvo saviraiška, svar-

biausias tikslas teatrui buvo pasidaręs užsidirbti pi-
nigų. Nuo tos komercijos pavargau. Negalėjau dirb-
ti bet kaip, nes scena man pirmiausiai – didelė atsa-
komybė. Bet Dievas man skyrė gražų planą. Leido
man išsiduoti, išsilakstyti, išvargti, o tada – gana. At-
ėjo laikas išbandyti save nebe profesiniame, o asme-
niniame gyvenime, kuriam, kaip anksčiau atrodė, ne-
turiu laiko. Teatre padariau ką galėjau, tegul ateina
nauji žmonės, o mano misija dabar – sukurti nors kiek
gražesnį pasaulį žmonėms, stovintiems ant gyveni-
mo ir mirties slenksčio. Anksčiau kūriau daugumai,
dabar – vienam žmogui. Esu lyg Mary Poppins su-
augusiems. Nuo mažens tėvai mane auklėjo – reikia
dalintis, padėti. Atsimenu, dar mokantis mokykloje
ne kartą iš autobuso esu išlipusi keliomis stotelėmis
anksčiau, kad padėčiau kokiai močiutei nusinešti ne-
šulius. Nemoku savęs taupyti, pamilstu tuos žmones,
pas kuriuos dirbu, prisirišu prie jų. Didžiuojuosi tuo,
ką darau, kartu gaunu fantastiškų pamokų, augu vi-
duje. Štai mano prižiūrėta močiutė Patricija juo-
kaudama sakydavo, kad esu jos įvaikinta dukra. O iš-
eidama iš šio pasaulio prižadėjo, kad suras mano ma-
mytę ir kartu su ja manimi rūpinsis iš aukštai. Ne-
patikėsite, bet tą rūpestį jaučiu kiekvieną dieną. O die-
dukas Leo, kuriam dabar padedu prižiūrėti 18 m. Alz-
heimerio liga sergančią žmoną, niekada nesimokė
muzikos, bet nuostabiai groja  pianinu, yra nepalū-
žęs, su puikiu humoro jausmu ir vis dar taip myli savo
žmoną. Mano gyvenimo mokytojas...

Ar nekyla noras grįžti gyventi į Lietuvą?
Kol kas daugiau galimybių turime būdami Ame-

rikoje. Nors man tas pats, kur gyventi – pasaulis da-
bar labai susiaurėjęs. O kai yra toks stebuklas kaip
„Facebook” ar „Skype”, tik paspaudi mygtuką, ir ben-
drauji su šeima, draugais, esančiais bet kuriame pa-
saulio kampelyje. Nedidelis skirtumas, ar tu gyveni
Lietuvoje, bet neturi laiko išsiruošti jų aplankyti, ar
gyveni Amerikoje. Rezultatas tas pats – imi kom-
piuterį ir bendrauji. Ir nesijaučia, kad esate skir-
tinguose žemynuose.

Stengėtės atsiriboti nuo teatro, bet meninė prigimtis
ima viršų?

Klibina mane kiti. Iš Lietuvos sulaukiu raginimų
išleisti savo eilėraščių knygą, tačiau neturiu tiek drą-
sos kitus versti juos skaityti, tad tą darbą vis nustu-
miu. 2016 m. iš Nidos atvykęs kun. Rimvydas Ado-
mavičius manęs paprašė Marquette Parke paskaity-
ti eilių ir kartu su juo pravesti vakarą, skirtą Meilės
dienai. Tą kartą mano vyrui buvo daug juoko, kai iš-
girdo vieną moterį apie mane sakant: „Žiūrėk tu man,
atrodo kaip kokia profesionalė”. Argi ne puikus
įvertinimas? Vėliau vaikų pop-choro „Svajonė” va-
dovė Alina Šimkuvienė pakvietė vesti Motinos die-
nai skirtą koncertą, kitus „Svajonės” pasirodymus.
Iš Pasaulio lietuvių centro 2016 m. sulaukiau siūly-
mo vesti ir pirmąją eglutės įžiebimo šventę. Vyras ne
kartą yra pajuokavęs, kad jei netyčia iš Lietuvos į
Ameriką atvykę artistai susirgtų, galėčiau be jokio
pasiruošimo vietoje jų lipti į sceną. Kas žino, gal at-
eityje ir pačiai kils noras paruošti naują programą ir
pasirodyti Amerikos lietuviams.

Ačiū už pokalbį ir sveikiname su artėjančia Teatro die-
na – kovo 27-ąja.

D. Stirbytė kalėdiniame Čikagos vaikų pop-choro ,,Svajonė”
koncerte 2017 m.

Anūkė Nukė eglutės įžiebimo šventėje Pasaulio lietuvių centre Lemonte 2016 metais.
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LIETUVA IR PASAULIS

Baltijos šalių reakcija – skirtinga
Vilnius (BNS) – Baltijos šalių

reakcija į Rusijos prezidento Vladi-
miro Putino perrinkimą išsiskyrė:
Estijos prezidentė nusiuntė sveikini-
mo žinutę, o Lietuvos vadovė Dalia
Grybauskaitė nusprendė to nedaryti.

„Kol Rusija nerodo pagarbos tarp-
tautinės teisės principams ir pamina
kitų šalių teises bei interesus, nuo svei-
kinimų susilaikome”, – informavo
prezidentės spaudos tarnyba. 

Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid
sveikinimo laiške išsakė lūkestį dėl
gerų kaimyninių santykių.

„Sveikinu jus su perrinkimu Ru-
sijos Federacijos prezidentu. Linkiu

Pirmalaikių Seimo rinkimų nebus
Vilnius (ELTA) – Pirmalaikių Sei-

mo rinkimų iniciatyva patyrė fiasko.
Parlamentarai atmetė siūlymą pa-
skelbti pirmalaikius rinkimus šių
metų birželio 3 d.

Už tokių rinkimų surengimą bal-
savo 52 Seimo nariai, prieš buvo 57, su-
silaikė 11 Seimo narių. Parlamentarai
nesutiko, kad projektas būtų tobuli-
namas ir 71 balsu jis buvo atmestas. 

Nutarimo projekte konstatuoja-
ma, kad šiurkščiai pažeidusio Konsti-
tuciją ir sulaužiusio priesaiką Seimo
nario Mindaugo Basčio nepavykusios
apkaltos procedūra diskreditavo Seimo
kaip tautos atstovybės vardą. 

Atmestame dokumento projekte
pažymima, kad „Seimo valdančiosios
daugumos lyderiai organizavo netei-
sėtus slapto Seimo narių balsavimo

kontrolės būdus, taip pažeidė balsavimo
slaptumo ir laisvo Seimo nario mandato
principus ir todėl prarado Konstituci-
jos suteiktą teisę atstovauti tautai”.

Nutarimo projekte, kuris nesu-
laukė pritarimo, teigiama, kad „šiuo
metu Lietuvą yra ištikusi parlamen-
tinė krizė, kurią gali išspręsti tik pir-
malaikiai Seimo rinkimai”.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
nemano, kad pirmalaikiai rinkimai
yra išeitis iš susidariusios situacijos. 

Prezidentė pirmalaikių rinkimų
rimtai nevertina, nes nemato realios
galimybės, kad jie apskritai galėtų
įvykti. 

Sprendžiant iš politinių partijų
reitingų, sunku tikėtis, kad po pirma-
laikių rinkimų pakiltų politinis sta-
bilumas ir politikos kokybė. 

„Protų nutekėjimą“ stabdys parama studijoms užsienyje
Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-

nistras Pirmininkas Saulius Skver-
nelis Seimui teikia Mokslo ir studijų
įstatymo pakeitimą, kuris įteisintų
galimybę teikti valstybės paramą as-
menims, studijuojantiems užsienio
aukštosiose mokyklose.   

„Lietuva pagal emigruojančiųjų
procentą yra viena iš pirmaujančių
Europos Sąjungos šalių, o ypač skau-
di mums yra „protų nutekėjimo” prob-
lema. Esame per maža šalis, kad kiek-
vienoje srityje galėtume patiems ga-
biausiems pasiūlyti Cambridgo ar
Harvardo universitetų lygio progra-
mas, todėl neverta mėginti sulaikyti

šių žmonių siekti aukščiausio lygio
mokslų. Valstybė tik gali pasiūlyti
tam tikrą paramą, kad jauni žmonės
neįsiskolintų  kitoms šalims ir  suda-
ryti  jiems visas galimybes grįžti atgal
į Lietuvą”, – teigia premjeras.

Dabartinis įstatymų reglamen-
tavimas neleidžia teikti paramos stu-
dentams, kurie studijuoja ne Lietu-
vos Respublikos aukštosiose mo-
kyklose. 

Panašios programos egzistuoja
ne vienoje pasaulio valstybėje. Gali-
mybės studijuoti užsienyje su įsipa-
reigojimu grįžti jau nuo 2011 metų
sudarytos  Estijoje.

Kulautuvos moterys numezgė „Antklodę Europai“ 
Kauno r., (ELTA) – „Kaunas -– Eu-

ropos kultūros sostinė 2022” kuruoja-
mas projektas „Antklodė Europai” su-
domino Kulautuvos bendruomenės
moteris, numezgusias įspūdingą kū-
rinį.

Šio projekto idėja gimė Nyderlan-
dų Karalystės mieste Leuvardene. Jam

šiemet suteiktas Europos kultūros
sostinės vardas. Projektu norima at-
kreipti dėmesį į vienišumo problemą:
siekiama surinkti ne mažiau kaip 10
tūkstančių antklodžių, kuriomis bus
nuklota Leuvardeno aikštė. Vėliau jos
bus išdalytos nepasiturintiems žmo-
nėms ir labdaros organizacijoms.

Sulaikytas buvęs Prancūzijos prezidentas 
Paryžius (LRT.lt) – Prancūzijos po-

licija sulaikė buvusį šalies prezidentą
Nicolas Sarkozy, tirdama, kaip įtaria-
ma, neteisėtą jo rinkimų kampanijos fi-
nansavimą 2007 metais. 

Pažymima, kad buvusiam prezi-
dentui gali būti pateikti kaltinimai
korupcija, prekyba poveikiu, valstybės
lėšų eikvojimu ir mokesčių vengimu.

Sausio mėnesį Didžiosios Brita-
nijos pareigūnai Londone sulaikė pran-
cūzų verslininką Alexandre Djouhri.
Prancūzijos tyrėjai įtaria, kad jis su-
sijęs su galimu neteisėtu N. Sarkozy

rinkimų kampanijos finansavimu Li-
bijos vadovo Muammar Gaddafi, nu-
versto 2011 metais, lėšomis.

Kremlius neįsižeidė nepasveikintas 
Maskva (BNS) – JAV preziden-

tas Donald Trump nepasveikino Vla-
dimiro Putino su perrinkimu, bet tai jo-
kia problema, sakė Kremliaus atstovas.

V. Putino atstovas Dmitrijus Pes-
kovas nurodė, D. Trump tylos nelaiko
nedraugišku žingsniu. Pasak jo, galbūt
D. Trump darbotvarkė sutrukdė tai pa-
daryti ir galbūt jis paskambins vėliau.

Baltieji rūmai sakė, kad įvyku-
sių Rusijos prezidento rinkimų rezul-

tatai Washingtono nenustebino ir kad
joks pasveikinimo skambutis nėra pla-
nuojamas.

Kovo 18 dieną V. Putinas buvo di-
džiule persvara perrinktas dar vienai
šešerių metų kadencijai. Vieninteliam
rimtam jo varžovui, opozicijos lyderiui
Aleksejui Navalnui, buvo uždrausta da-
lyvauti rinkimuose dėl teisinių prie-
žasčių, kurias jo šalininkai laiko poli-
tiškai motyvuotomis.

Nepripažįsta balsavimo Kryme
Paryžius (BNS) – Prancūzija sakė

nepripažįstanti Rusijos rinkimų Kryme,
kurį Rusija prieš ketverius metus ofi-
cialiai aneksavo, atplėšusi šį pusiasalį
nuo Ukrainos. Vakarai Krymo aneksi-
ją laiko neteisėta.

„Sienų ginčijimas jėga prieštarau-
ja tarptautinei teisei, taip pat ir pačios
Rusijos Federacijos prisiimtiems įsi-
pareigojimams”, – sakoma Prancūzijos
užsienio reikalų ministerijos pareiš-
kime.

„Prancūzija nepripažįsta Rusijos
prezidento rinkimų organizavimo Kry-
me”, – nurodoma jame.

Tai pirmi Rusijos prezidento rin-
kimai po Krymo aneksijos, kuri pa-
skatino prorusiškus separatistus

Rytų Ukrainoje su ginklu rankoje pa-
sipriešinti valstybei. Taip kilo konflik-
tas, jau pareikalavęs daugiau kaip 10
tūkst. gyvybių.

„Praėjus 4-eriems metams po ne-
teisėtos Krymo autonominės respubli-
kos ir Sevastopolio (miesto) aneksijos,
Prancūzija toliau tvirtai palaiko visiš-
ką Ukrainos suverenumo ir teritorinio
vientisumo atkūrimą su tarptautinės
bendrijos pripažįstamomis sienomis”,
– sakoma Prancūzijos pareiškime.

Jame sakoma, kad Prancūzijai ke-
lia „susirūpinimą pusiasalio militari-
zavimas ir žmogaus teisių padėties blo-
gėjimas, ypač kalbant apie Krymo to-
torius” – etninę musulmonų mažumą,
kuri daugiausia nepritarė aneksijai.

Darbdaviai vertė darbuotojus balsuoti 
Maskva (Faktai.lt) – Rusijos vi-

durio Permės regiono gyventojai skun-
dėsi, kad jų darbdaviai darė spaudimą,

kad jie dalyvautų vykusiuose šalies
prezidento rinkimuose ir pateiktų įro-
dymų, jog atidavė savo balsus.

Už prekybą narkotikais baus mirties bausme
Washingtonas (Diena.lt) – JAV

prezidentas Donald Trump pateiks ko-
vos su narkotikais planą, kuriame bus
siūloma įvesti mirties bausmę di-
džiausiems narkotikų prekeiviams.

„Teisingumo departamentas sieks
mirties bausmės narkotikų prekei-
viams, kai tai leidžia galiojantys įsta-
tymai”, – sakė Baltųjų rūmų atstovas
Andrew Bremberg, vadovaujantis Vi-

daus politikos tarybai.
D. Trump plane taip pat numatoma

pradėti visuomenės informavimo apie
narkotikų žalą kampaniją ir remti ty-
rimus kuriant vakciną, kuri leistų ko-
voti su priklausomybe nuo narkotikų.

Kovo pradžioje D. Trump kaip ko-
vos su narkotikų prekyba pavyzdį pa-
teikė Kinijos ir Filipinų valdžios veiks-
mus.

ES itin rimtai vertina S. Skripal apnuodijimą
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

jungos (ES) šalių užsienio reikalų mi-
nistrai griežtai pasmerkė Jungtinėje
Karalystėje (JK) įvykdytą pasikėsinimą
į buvusio Rusijos šnipo gyvybę ir teigė
„itin rimtai” vertinantys Londono įta-
rimus, kad už šios atakos slypi Maskva.

Briuselyje vykusio 28 ministrų su-
sitikimo dalyviai pareiškė „besąlygišką
solidarumą” su Didžiąja Britanija dėl at-
akos, per kurią Anglijos Solsberio mies-
te buvo mėginta nunuodyti buvusį dvi-
gubą agentą Sergejų Skripalį ir jo duk-
rą Juliją. Pasikėsinimas įvykdytas pa-
naudojant Sovietų Sąjungoje sukurtą
kovinę nervus paralyžiuojančią me-
džiagą „Novichok”.

„Europos Sąjunga reiškia besąly-

gišką solidarumą su JK ir savo paramą
šaliai bei jos pastangoms siekiant, kad
už šią ataką atsakingi asmenys stotų
prieš teismą”, – priduriama pareiškime.

Į Didžiąją Britaniją atvyko tarp-
tautiniai cheminių ginklų ekspertai,
kurie padės tirti incidentą, tarp Mask-
vos ir Londono įplieskusį nuožmų dip-
lomatinį ginčą.

„Europos Sąjungą šokiravo, kad
pirmą kartą per daugiau kaip 70 metų
Europoje puolamaisiais tikslais buvo
panaudota kovinė nervus paralyžiuo-
janti medžiaga – būtent tokio tipo,
kokį kūrė Rusija”, – teigė ministrai.

Kovo 22 dieną  incidentą aptars
Briuselyje į viršūnių susitikimą susi-
rinkę ES šalių vadovai.

N. Sarkozy buvo sulaikytas.
Challenges nuotr.

Rusijai ir visiems jos žmonėms gerovės
ir klestėjimo. Tikiuosi vystyti gerus
draugiškus santykius tarp mūsų šalių”,
– rašo Estijos prezidentė.

Latvijos prezidentas sveikinimo
nepaskelbė.

V. Putinas sveikinimų sulaukė iš
Europos Komisijos pirmininko,  Vo-
kietijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos,
Čekijos, Bulgarijos prezidentų, o Bri-
tanija ir Lenkija nuo sveikinimų susi-
laikė.

Europos Sąjunga pareiškė, kad
pažeidimai Rusijos prezidento rinki-
muose  prieštarauja tarptautiniams
standartams. 

Didins gynybos finansavimą 
Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės vadovaujama Valsty-
bės gynimo taryba (VGT) patvirtino pri-
oritetinius šalies gynybos poreikius.

Pasak Prezidentės, išliekant su-
dėtingai saugumo ir grėsmių padėčiai
regione, reikalingas tęstinis Lietuvos
ginkluotojų pajėgų modernizavimas,
tinkamas kovinių vienetų aprūpini-
mas logistiniais ir kitais būtinais pa-
jėgumais bei investicijos į priiman-
čiosios šalies infrastruktūrą.

Atsižvelgdama į valstybės gyny-

bos poreikius ir finansines galimy-
bes, VGT nusprendė 2019 m. biudžete
krašto apsaugai skirti ne mažiau negu
2,05 proc. šalies BVP.

Taip pat nuspręsta nuosekliai di-
dinti gynybos finansavimą, kad 2030 m.
jis būtų ne mažesnis nei 2,5 proc. šalies
BVP. O jei susiklostytų ypatinga sau-
gumo situacija, gynybos finansavimas
gali būti ir didesnis.

VGT pritarė KAM pateiktam Lie-
tuvos kariuomenės principinės struk-
tūros ir ribinių skaičių 2019 ir 2024 me-
tais įstatymo projektui.
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Taip gerai Lietuva negyveno kelis šimtus metų 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų kovo 21 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,81 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,63 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Plūstelėjus pranešimams apie ga-
limą JAV tarifų taikymą Kinijai, Pe-
kinas pareiškė, kad prekybos kare
tarp dviejų didžiausių pasaulio eko-
nomikų „nebus laimėtojų”.

Wallstritas skelbė, kad JAV prezi-
dento Donald Trump administracija
ketina taikyti tarifus nemažai daliai
Kinijos produktų, be to, žada apriboti
Kinijos investicijas į JAV bei taikyti ap-
ribojimus vizų kinų studentams išda-
vimui.

D. Trump siekia sumažinti šalies
prekybos deficitą su Kinija ir kitomis
šalimis, įskaitant Pietų Korėją, Japo-

niją ir Europos Sąjungos nares.
JAV prezidentas pasirašė įsaką

dėl naujų muitų plienui ir aliuminiui,
nors jie bus taikomi ne visoms ša-
lims. Plieno importui įvedamas 25
proc. muitas, aliuminio importui – 10
proc. muitas, nepaisant perspėjimų iš
užsienio prekybos partnerių.

Kinija pavadino tarifus „neatsa-
kingu išpuoliu” prieš daugiašalės pre-
kybos sistemą ir pažadėjo imtis atsa-
komųjų priemonių, jeigu kiltų preky-
bos karas. 

ELTA

Kinija: „prekybos kare su JAV laimėtojų nebus“ 

Didžiausią JAV žaislų parduo-
tuvių tinklą valdanti kompanija
„Toys "R" Us” pranešė uždarysian-
ti visas Jungtinėse Valstijose esan-
čias savo parduotuves, o tai žymi le-
gendinio Amerikos žaislų rinkos
žaidėjo veiklos pabaigą.

„Mums tai yra be galo liūdna
diena, kaip ir milijonams vaikų ir
jų šeimų, kuriems tarnavome pa-
starųjų 70 metų, – bendrovės išpla-
tintame pranešime sakė vykdoma-
sis direktorius Dave Brandon. –
Esu labai nusivylęs tokiu rezultatu,
tačiau nebeturime finansinės pa-
ramos tęsti kompanijos veiklą Jung-
tinėse Valstijose.”

Spauda skelbia, kad darbo gali
netekti 33 tūkst. žmonių.

Pernai rugsėjį „Toys "R" Us” krei-
pėsi į teismą, prašydama apsaugos
nuo kreditorių pagal JAV bankroto ko-
dekso 11 skyrių. Įmonė tuomet tikėjo-
si restruktūrizuoti 5 mlrd. JAV dolerių
skolą ir reorganizuoti veiklą.

Sausį įmonė pranešė, kad JAV už-
darys 182 parduotuves, t. y. penktadalį
visų šalyje turimų parduotuvių. Tačiau
dabar „Toys "R" Us” nusprendė likvi-
duoti visą JAV parduotuvių tinklą.

Metinės „Toys "R" Us” įplaukos
viršija 11 mlrd. JAV dolerių, tačiau dėl
didelių skolos palūkanų mokėjimų
įmonė nuo 2013 finansinių metų ne-
gauna pelno.

„Toys "R" Us” buvo įkurta 1948 me-
tais ir iš pradžių prekiavo vaikiškais
baldais. Ilgainiui ji virto didžiausiu
JAV žaislų parduotuvių tinklu.

Įmonė valdo JAV parduotuves
„Toys "R" Us” ir „Babies "R" Us” ir taip
pat veikia dar daugiau kaip 30 šalių ir
teritorijų. Be to, ji prekiauja per e. par-
duotuves „Toysrus.com” ir „Babies-
rus.com.

BNS

Užsidaro legendinės JAV žaislų parduotuvės 

Ministro Pirmininko Sauliaus
Skvernelio susitikime su Vilniuje vie-
šinčiu Lenkijos Senato Pirmininku
Stanislaw Karczewski buvo paliestos
kelios abiem šalims itin svarbios te-
mos. 

„Šiuo metu Lenkija – trečia pagal
dydį mūsų prekybos partnerė, šešta pa-
gal investicijas. Matau visas galimybes,
kad vietoje šių skaičių visus rašytume
pirma”, – teigė premjeras.

S. Karczewski teigimu, Lenkijos
potencialas tikrai didelis, ir jis nėra vi-

siškai išnaudotas. Kaimynės investi-
cijos Lietuvoje turėtų augti.

Premjeras išsakė Lietuvos pasi-
ryžimą toliau plėtoti bendradarbiavi-
mą regiono saugumo srityje, energe-
tinius ir infrastruktūrinius projek-
tus. 

Ministras Pirmininkas padėkojo
Lenkijos Senato Pirmininkui už pa-
ramą Baltijos šalių elektros tinklų
sinchronizacijai su žemyninės Europos
tinklais per Lenkiją..

„Mano vyriausybė“

Lenkija ir Lietuva aktyvins prekybą

Vyriausybė pritarė Ūkio ministe-
rijos parengtam Alkoholio kontrolės
įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo
siūloma nustatyti alkoholio reklamos
draudimo taikymo išimtį reklamai,
skelbiamai į šalį įvežamuose ir impor-
tuojamuose leidiniuose užsienio kalba.

Šiam siūlymui dar turės pritarti
Seimas.

„Rengdami įstatymo projektą įver-
tinome Europos Sąjungos teisės reika-
lavimus, Europos šalių patirtis, kur
taip pat nustatytos tam tikros išimtys.
Be to, užsienio leidinių, kuriuose yra al-
koholio reklama, kiekis yra nedidelis, to-
dėl pakeitimai nedarys reikšmingo po-
veikio konkurencijai ir alkoholio var-
tojimo skatinimui“, – teigia ūkio mi-
nistras Virginijus Sinkevičius. 

Siekiant užkirsti kelią mėginimams
išvengti draudimo, numatyta, kad išim-
tis alkoholio reklamai bus taikoma rek-
lamai tik tuose Lietuvoje platinamuose
užsienio leidėjų išspausdintuose leidi-
niuose, kurie atitinka visus nustatytus
reikalavimus: jie yra spausdinami už-
sienio kalba, jų leidėjas yra užsienio as-
muo, jie platinami kitose valstybėse ir
nėra skirti platinti išimtinai Lietuvoje,
o pagrindinis leidinių tikslas nėra al-
koholio reklama.

Visuomenėje pasipiktinimas kilo po
to, kai šių metų sausį buvo įvestas vi-
siškas alkoholio reklamos draudimas,
kuriuo remiantis iš užsienio leidinių
buvo plėšomi puslapiai su alkoholio
reklama.

. ELTA

Nebedraskys užsienio leidinių 

Ekonomistas Žygimantas Mauricas, analiti-
kė Indrė Genytė-Pikčienė. Delfi.lt nuotr.

Taip teigia banko „Luminor” ekono-
mistai, pristatę naujausią Lietuvos eko-
nomikos apžvalgą. 

Apžvalgoje „Baltijos šalių eko-
nomikos perspektyvos” prog-
nozuojama, kad Lietuvos ben-

drasis vidaus produktas (BVP) šiemet
augs 3,3 proc., o kaimyninėse Latvijo-
je ir Estijoje – 4,2 proc. ir 3,5 proc. 

Palankią aplinką Baltijos šalių
augimui sukuria spartus euro zonos
augimas ir istorines aukštumas pasi-
ekę ekonominių vertinimų ir vartoto-
jų lūkesčių rodiklių. 

Spartesnė nei tikėtasi kertinių
eksporto rinkų plėtra bei infliacijos iš-
bandymams atsispyręs namų ūkių var-
tojimas – vienos kertinių prielaidų, lei-
dusių pagerinti BVP augimo prognozę. 

Infliacija išsikvepia ir ši tendencija
šiemet ryškės. Santūresnis „impor-
tuojamos” infliacijos prieaugis ir kuk-
lesni pokyčiai akcizų srityje leidžia
prognozuoti, kad šiais metais vidutinė
metinė infliacija sulėtės iki 2,5 proc. 

„2019 metais Lietuvoje vyksian-
tys prezidento ir savivaldybių rinkimai
iškels darbo užmokesčio temą. Latvijos
ir Estijos pavyzdys keliant minimalią
algą bus labai viliojantis, o atlyginimų
politika tokiose svarbiose viešojo sek-
toriaus srityse kaip švietimas ir svei-
katos priežiūra pribrendo esminiams
pokyčiams. Atsižvelgdami į tai, prog-
nozuojame, kad 2018 metais darbo už-
mokestis augs 6 proc., o 2019 metais –
paspartės iki 8 proc.” – sakė analiti-
kė Indrė Genytė-Pikčienė. 

Jos teigimu, praėję metai Lietuvai
buvo itin sėkmingi dėl tiesioginių už-
sienio investicijų šuolio. Pernai Lie-
tuvos įmonės rekordiškai investavo į
mašinas ir įrenginius. Tai leis verslui
siekti efektyvumo ir lengviau pakelti
augančias išlaidas didesnėms darbuo-
tojų algoms. 

Optimistiškai nuteikia tolesnė eks-
porto plėtra, namų ūkio vartojimas ir
investicijos.

Dabarties mitai ir istorinė tiesa 

Ekonomistas Žygimantas Mauri-
cas akcentavo, kad didžiausias iššūkis
Lietuvos ekonomikai šiuo metu yra ne-
pelnytai pesimistiški lūkesčiai dėl il-
galaikės ekonominės perspektyvos,
kuriuos skatina viešoje erdvėje papli-
tę „saviplakos” mitai. 

Pirmasis „saviplakos” mitas, kurį
dažnai tenka girdėti yra „prasiskoli-
nusios Lietuvos” mitas. Tiesa, kad Lie-
tuva yra tarp mažiausias viešojo bei
privataus sektoriaus skolas turinčių
valstybių visoje ES, o finansinės draus-
mės įstatymo apynasris neleidžia po-
litikams išlaidauti net ir esant ekono-
miniam pakilimui. 

„Antrasis „saviplakos” mitas yra
pasibaigsiančios ES paramos mitas ir
dėl to Lietuvos ekonomiką tariamai iš-
tiksianti ekonominė krizė. „Visgi, tie-

Legendinės žaislų parduotuvės liks tik atmin-
tyje.  Fatherly nuotr.

sa yra ta, kad, priklausomai nuo de-
rybų baigties, 2021-2027 metų periodo
ES parama Lietuvai gali sumažėti viso
labo 20-30 proc., o tiesioginės išmokos
žemdirbiams turi galimybę išaugti.
Atitinkamai neigiamas ES paramos
sumažėjimo efektas sudarytų vos 1-1,5
proc. nuo BVP”, – komentavo ekono-
mistas. 

Trečiasis yra „nykstančios” Lie-
tuvos mitas. Tiesa yra ta, kad vyks-
tantys demografiniai pokyčiai (gy-
ventojų senėjimas, mažas gimstamu-
mas) nedaug kuo skiriasi nuo kitų Va-
karų pasaulio valstybių, o migracijos
tendencijos iš miestų ir kaimo vietovių
į didesnius miestus yra stebimos  vi-
sose Vakarų šalyse. 

Pastaruosius 6-erius metus Vil-
niaus gyventojų skaičius sparčiai auga,
o Kaunas, pastaruoju metu pritrau-
kiantis vis daugiau investicijų, taip pat
gali tapti traukos centru.

„Galiausiai, istorinė analizė rodo,
kad lietuviai taip gerai, kaip dabar, ne-
gyveno 424 metus. Lietuvos BVP, ten-
kantis vienam gyventojui, jau pa siekė
72 proc. Vakarų Europos vidurkio (pa-
skutinį kartą toks rodiklis buvo 1594
metais”, – svarstė Ž. Mauricas. 

Jis atkreipė dėmesį, kad savo auk-
so amžiaus laikotarpiu Lietuvos BVP
vienam gyventojui tesiekė 86 proc. Va-
karų Europos vidurkio. Įdomu tai, kad
žemiausias taškas buvo pasiektas vos
prieš 25 metus: 1993 metais, kuomet Lie-
tuvos BVP siekė vos 28 proc. Vakarų
Europos vidurkio. Tad būtina akcen-
tuoti, kad Lietuva padarė milžinišką
progresą per pastaruosius 25 metus. 

Kalbant apie ateitį, Lietuvai pa-
kanka apie 3,5 proc. siekiančio viduti-
nio metinio ekonomikos augimo tam,
kad jau 2030 m. gyventų geriau nei bet
kada anksčiau (t.y. pasiektų savo ant-
rąjį aukso amžių – 86 proc. Vakarų Eu-
ropos vidurkio), ir apie 5 proc., jei
nori pasivyti Vakarų Europos vidurkį. 

Vienam gyventojui tenkantį BVP
Lietuva vejasi Vakarų Europą, tačiau
dalis, tenkanti darbuotojų atlygini-
mams, vis dar gerokai atsilieka nuo to-
kių šalių, kaip Šveicarija ar Danija.
Mūsų šalis galėtų pagerinti šį rodiklį,
jeigu būtų sumažintos socialinio drau-
dimo įmokos, kurios minėtose valsty-
bėse yra daug mažesnės.

Delfi.lt
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Ruošiamės Velykoms (2)
Senoviškas saldus velykinis

sūris – ,,Velykė” arba ,,Paska”

,,Velykę” reikia pradėti ruošti 2–
3 dienos prieš šventę, nes paslėgtas
sūris turi pastovėti šaldytuve. Jai
pagaminti reikės sūrmaišio arba
marlės, koštuvo arba smulkaus rėčio
ir kokio nors svorio sūriui paslėgti.

Reikės:
350 g nerūgščios šviežios varškės
350 g grietinėlės sūrio (pvz., Phi-
ladelphia)
200 g sviesto
1 puodelio cukraus
1 puodelio grietinės (arba ma-
žiau)
1 puodelio nuvalytų, išilgai pjaus-
tytų ir apkepintų migdolų
1 puodelio smulkiai sukapotų cu-
katų arba džiovintų vaisių
20–30 tamsių razinų, džiovintų
mėlynių arba spanguolių (pa-
puošimui) 

Kambario temperatūros varškę
nedidelėmis dalimis dėti į koštuvą ir
trinti šaukštu. Susidarys purūs varš-
kės trupinukai.

Kambario temperatūros sviestą
ištrinti su cukrumi. Įmaišyti grieti-
nėlės sūrį (taip pat kambario tempe-
ratūros), po to varškę. Turi išeiti
vientisa tiršta masė; jei varškė sau-
sa ir masė yra kietoka, dėti grietinės
ir išmaišyti. Į paruoštą masę suber-
ti migdolus ir cukatus arba vaisius.

Koštuvą uždėti ant didesnio indo
(jis neturi siekti indo dugno), įkloti

dvigubą marlę. Sukrėsti paruoštą
sūrio masę ir tvirtai surišti įstrižus
marlės kampus (mazgas turi būti
viršuje, per vidurį). Uždengus sūrį
lėkštute, statyti į šaldytuvą ir pa-
slėgti (akmeniu arba stiklainiu su
konservuotais produktais).

Palaikyti šaldytuve mažiausiai
parą, o geriau 2 ar 3 dienas. Kasdien
bent 2 kartus išpilti privarvėjusį
skystį. 

,,Velykė” patiekiama apversta,
ant paviršiaus iš razinų ar kitų uogų
sudėliojama Jėzaus Kristaus vardo
graikų kilmės monograma (dvi su-
jungtos raidės: X ir P) arba kitas no-
rimas simbolis. 

Džiugaus Velykų laukimo!

Jūsų Indrė

MANO VIRTUVĖ

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Daugelis iš mūsų net nežino, kad
magnis yra vienas iš svarbiausių
mineralų, palaikantis gerą savi-

jautą ir užtikrinantis normalią orga-
nizmo veiklą. Net ir spaudoje ilgą laiką
nebuvo straipsnių apie mineralą mag-
nį, ir jis buvo kaip ,,našlaitis” tarp kitų
svarbių mineralų, tokių kaip kalcis, ge-
ležis, fosforas. JAV vyriausybė tik 1968
metais išleido metodinius nurodymus,
siūlančius magnio kiekį parai, kai nors
kalcio kiekio rekomendacijos buvo pa-
tvirtintos 1941 metais. 

Magnis, kas tai?

Magnis yra šarminis žemės mi-
neralas. Jis sudaro 2 proc. kietojo že-
mės paviršiaus ir 0.13 proc. jūros pa-
viršiaus. Pirmą kartą magnis buvo at-
rastas Magnezijos regione, Graikijoje,
nuo kurio ir kilo mineralo  pavadini-
mas. Kaip cheminis elementas jis buvo
pripažintas 1755 metais. Magnis jau
gana seniai buvo vartojamas įvairių
ligų gydymui, nors tam ir nebuvo
moksliško pagrindo. 1697 metų medi-
cinos laikraštyje magnis buvo reko-
menduojamas gydyti tokias ligas kaip
odos opos, depresija, galvos svaigi-
mas, rėmuo, inkstų akmenligė, po-
dagra, kirmėliniai susirgimai. Dau-
gelis minėtų ligų ir šiais laikais yra gy-
domos magniu, tik tai jau yra moks-
liškai pagrįsta praktika. 

Magnis – labai reikalingas orga-
nizmo mikroelementas. Jo dėka vyks-
ta daugiau nei 300 cheminių reakcijų.
Jis dalyvauja ląstelių energijos gamy-
boje, angliavandenių, lipidų, baltymų
apykaitoje,  fermentų veikloje. Tai ket-
virtas pagal kiekį organizmo minera-
las. Apie 60–65 proc. jo yra sukaupta
kauluose, dantyse; 30–35 proc. – raume -
nyse, eritrocituose, fermentinėse sis-
temose.

Kuo magnis yra svarbus 
organizmui?

*  Magnis užtikrina nervų ir rau-
menų darbą. Jis padidina raumenų
elastingumą ir šiek tiek padidina jų au-
gimą;

* reguliuoja nervinių impulsų
plitimą, normalizuoja nervų sistemos
dirglumą. Esant stresinei situacijai
apsaugo nervines ląsteles nuo žuvimo;

* magnis yra būtinas normaliam
kaulinio audinio formavimuisi, sutei-
kia kaulams stiprumo, lankstumo;

* jis ramina, plečia kraujagyslių

sieneles, palaiko teigiamą jų tonusą,
neleidžia susidaryti krešuliams, ap-
saugo nuo aterosklerozės išsivysty-
mo;

* dalyvauja daugelio fermentų
veikloje, angliavandenių, baltymų,
riebalų apykaitoje, baltymų sinte-
zėje;

* stimuliuoja žarnyno peris-
taltiką, didina tulžies išsiskyrimą,

* reguliuoja kalcio, kalio, fos-
foro, vario ir cinko apykaitą;

* magnis palaiko ritmingą šir-
dies veiklą.

Kas vyksta organizme 
trūkstant magnio?

Organizme turi būti pastovus mag-
nio kiekis (25–35 g), ir, jei ląstelėms pra-
deda jo trūkti, jis išskiriamas iš savų at-
sargų:  kaulų ir kepenų. Esant organiz -
me neigiamam magnio balansui, grei-
tai pasireiškia bendrieji magnio trū-
kumo požymiai: vidurių užkietėjimas,
apetito stoka, prasta savijauta, nuo-
vargis, raumenų spazmai, mėšlungis,
dilgčiojimai, dirglumas, miego sutri-
kimai, galvos skausmai, pablogėja at-
mintis ir dėmesio koncentracija. Esant
nepakankamam magnio ir dideliam
kalcio kiekiui, kalcis gali nusieti ant
kraujagyslių sienelių, jas sustandinti,
sutrikdyti kraujotaką bei privesti prie
širdies kraujagyslių susirgimų. Mag-
nio trūkumas gali sukelti osteoporozę,
hipertoniją, diabetą bei insultą. 

Koks magnio kiekis yra 
reikalingas ir kaip jį papildyti ?

Jei žmogus yra sveikas ir jo mity-
ba visavertė bei įvairi, galima tikėtis,
kad jis kasdien gauna pakankamą
magnio kiekį. Šio gyvybiškai svar-
baus mineralo atsargą galima būtų
papildyti vartojant magnio turinčių
produktų (lapinių daržovių, grūdų,
sėklų, vaisių, riešutų). Kultivuojant
modernią žemdirbystę yra žinoma,
magnis į daržoves patenka iš dirvože-
mio, o  pastarasis yra palaipsniui nu-
alinamas, nes nėra taikoma sėjomaina,
naudojamos sintetinės trąšos ir dar-
žovėse bei grūduose randamas vis ma-
žesnis magnio kiekis. 

Magnio trūkumas išsivysto ir dėl
maisto paruošimo technologijų, pro-
duktų apdorojimo būdų (perdirbant
grūdus – netenkama 80 proc. magnio
kiekio).

Magnio patekimą į organizmą su-
mažina virškinimo trakto ligos, en-
dokrininės ligos, kai kurie medika-
mentai (tarp jų ir antibiotikai). 

Magnio trūkumą patiria daug žmo-
nių. Tyrimų  duomenimis net 57 proc.
amerikiečių suvartoja nepakankamą
magnio kiekį. Šiuo metu siūlomos
magnio dozės parai yra 400–420 mg vy-
rams ir 320–360 mg moterims. Magnio
kiekiui papildyti yra siūlomi įvairūs
papildai.

Magnio papildai. 
Kokią magnio formą rinktis?

Renkantis magnio papildus siū-
loma atkreipti dėmesį, kokius tikslus
norime pasiekti. Skirtingų formų pa-

pildai turi skirtingą poveikį, kadangi
gryno magnio papildų nėra, jis yra
sujungtas su kitomis cheminėmis me-
džiagomis. Tačiau tos cheminės me-
džiagos molekulės turi svarbių biolo-
ginių poveikių, ir pagal juos galima pa-
sirinkti tinkamą magnio derinį.

Magnesium Oxide – magnio ir de-
guonies junginys. Tai ilgiausiai medi-
cinos praktikoje vartojama magnio
druska. Pastaruoju metu magnio ok-
sidas vartojamas ne tik kaip magnio pa-
pildas, bet ir didesnėmis nei dienos nor-
ma dozėmis širdies kraujagyslių ligų
profilaktikai ir gydymui. 

Magnesium orotate papildą sudaro
magnis ir oroto rūgštis. Jis yra varto-
jamas, kaip širdį stiprinantis vaistas ir
organizmo ištvermingumą didinantis
papildas.  Tačiau pastaruoju metu nu-
statyta, kad vartojant dideles dozes,
oroto rūgštis gali iššaukti auglių atsi-
radimą. Todėl šis papildas nėra ge-
riausias, ir kol bus tiksliai ištirtas jo po-
veikis, siūloma juo per daug nepikt-
naudžiauti.

Magnesium malate siūloma vartoti
siekiant sumažinti fibromialgijos po-
žymius.

Magnesium threonate stiprina
smegenis, gerina atmintį. 

Magnesium citrate vartojamas
esant virškinimo sutrikimams bei vi-
durių užkietėjimui.

Kai kurios magnio formos gana
sunkiai įsisavinamas. Lengviau įsisa-
vinamai yra magnesium glycinate, ma-
late, citrate, taurate ir orotate. 

Išoriškai vartojami magnio
papildai (Transderminis magnis)

Kadangi magnis gana sunkiai įsi-
savinamas (net ir geriausi magnio pa-
pildai yra įsisavinami tik 20–30 proc.)
vis didesnį populiarumą įgauna išo-
riškai vartojamos magnio formos
(transderminis magnis). Transdermi-
nio magnio pranašumas yra tai, kad jis,
aplenkdamas virškinimo traktą, per
odą greičiau patenka į kraują ir ląste-
lės greičiau aprūpinamos magniu. Išo-
riškai vartojamas magnis neturi vi-
durius laisvinančio pašalinio povei-
kio. Epsom druska ir magnio aliejus
yra populiariausios išoriškai vartoja-
mos magnio formos.

Epsom iš tikrųjų nėra druska, –
tai gamtoje randamas   mineralų mag-
nio ir sulfatų junginys. Pirmą kartą at-
rasta Anglijoje XVII amžiuje neprara-
do populiarumo iki šių dienų. Epsom
druska naudojama ne tik gydomie-
siems tikslams, grožio pramonėje, bet
ir soduose bei daržuose.   

Magnio aliejus (magnesium chlo-
ride) vartojamas purškalų ir kremų pa-
vidalu. Magnio aliejus yra ypatingai
veiksminga priemonė papildyti orga-
nizmą magniu. 4 įpurškimai papildo or-
ganizmą 66 mg magnio.

Nepamirškite vartoti stebuklingą
mineralą magnį. Kiekvienas asmuo,
vartojantis magnio papildus, ženkliai
sustiprina sveikatą, pagerina atmintį
bei atitolina senatvę.

Paruošta remiantis: ,,Amazing Wellnes”,
www.magnesium.lt. www.sveikasžmogus.lt,
www.WebMD

Magnis –
svarbus mineralas
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ Ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Viešpatie, 
Su pradiniu žingsniu į amžinąjį gyvenimą,
Suteik šiai keliautojai ramybės
Tavo Namuose.

A † A
GENOVAITĖ MALDĖNIENĖ

ŽIDONYTĖ
Kovo 19 d., gražų pavasario rytą, 6 val.

25 min., sulaukusi 93-ejų metų iškeliavo
mūsų mylima mamytė, močiutė, sesutė
Genovaitė Maldėnienė. 

Gyveno Libertyville, IL, anksčiau Či-
kagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Gimė 1925 m. gegužės 27 d. Panevėžy-
je, Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Ramunė Olenick
su šeima; sūnus Kęstutis su žmona Judy
ir šeima; sesuo Liolė Kizlauskienė su
vyru Kazimieru ir šeima; brolienė Eleanora Židonienė su šeima.

Genovaitė buvo žmona a. a. Kazio Maldėno.
Velionė bus pašarvota penktadienį, kovo 23 d., 9 val. ryto Švč.

Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th Str, Chicago, IL,
kur 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių ve-
lionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba
,,Vaikų vilties” organizacijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Ilsėkis ramybėje.
Nuliūdusi šeima

Laidotovių direktorius Donald Michael Petkus
tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com

A † A
DR. JONAS ANTANAS

RAČKAUSKAS
Mirė Beverly Shores, Indianoje, š. m. kovo 19 d.
Gimė Švėkšnoje, Lietuvoje 1942 m. sausio 20 d.
Pedagogas, visuomenės veikėjas. Lituanistikos tyrimo ir studijų

centro steigėjas, 27 metus jo valdybos pirmininkas. Buvęs Peda-
goginio Lituanistikos instituto rektorius, Jaunimo centro tarybos
pirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, JAV LB
Švietimo tarybos pirmininkas, Lietuvių Fondo tarybos narys, Lie-
tuvių istorijos draugijos pirmininkas, ,,Lituanus” redaktorius.

Pirmasis Vilniaus Pedagoginio universiteto garbės daktaras,
Šaulių universiteto garbės daktaras. Apdovanotas Lietuvos Res-
publikos Gedimino ordinu. JAV kariuomenės atsargos majoras, iš-
tarnavęs 20 metų. Chicago State Universitety profesorius 32 metus.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuliūdusi šeima

Nuoširdžią užuojautą dėl staigios mylimos mamytės

A † A
ALDONOS PRANCKEVIČIENĖS

mirties Lietuvoje reiškiame mūsų bendradarbei 
DALIAI SOKIENEI. 

,,Draugo” redakcija ir administracija

Už a. a. A. Pranckevičienės sielą bus meldžiamasi šv. Mišio-
se Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke)
šį sekmadienį, kovo 25 d. 

Atkelta iš 6 psl.

Kas sunkiausia rašant tinklaraštį  ir kaip
su tuo kovoji?

Iš techninės pusės man sunkiau-
sia parašyti pirmą įrašo eilutę. Prie jos
praleidžiu daugiausia laiko, o ją pa-
rašius – visas tekstas liejasi savaime.
Sunkiausia nepritrūkti idėjų ir visa-
da jas įgyvendinti. Priešnuodžio, kaip
lengviau pradėti įrašą, neturiu. Va-
dovaujuosi principu „imi ir rašai”
(aliuzija į prekės ženklą „Atsikeli ir va-
rai”). O idėjų pilna visur aplink –
knygose, filmuose, kituose žmonėse,
kasdienybėje. Svarbu tik turėti kur už-
sirašyti.   

Kokius  tinklaraščius skaitai pati ir ką
pasiūlytum kitiems?

Lietuviškus grožio  tinklaraščius
skaitau tik kelis. Vienas iš jų –  www.ve-
nividi.lt. Labai mėgstu Salomėjos po-
žiūrį į gyvenimą. Dar vienas, kurį
seku – tai www.vytine.blogspot.lt. Jo
autorė Vytautė yra profesionali visa-
žistė ir mane labai žavi savo patari-
mais, kurie būna tokie genialūs ir
kartu tokie paprasti. Tiems, kas mėgs-
ta gražius dalykėlius, namų puošybą,
patarimus „bloginimo” klausimais,
patarčiau paskaityti www.dievinu.lt.
Šių trijų tinklaraštininkių įrašų ne-
praleidžiu. Žinoma, retkarčiais per-
metu akimis ir kitas grožio „blogeres”,
tačiau reguliariai jų įrašų neseku. 

Tau, kaip grožio tinklaraščio kūrėjai,
tenka išbandyti begalę odos priežiūros ir de-
koratyvinės kosmetikos priemonių. Galbūt
yra tokios priemonės, kurias galėtum pa-
siūlyti kiekvienai merginai? 

Mano patarimas būtų paprastas –
rinkitės tai, ko jums ar jūsų odai tik-
rai reikia, o ne to, ko nori akys! Kam
reikalingas dešimtas tušas ar penkta
akių šešėlių paletė, jeigu nenaudojate
jau turimų. Tačiau kiekvienai siūly-
čiau išbandyti ką nors iš korėjiečių
kosmetikos. Aš esu tiesiog įsimylėju-
si jų gaminius. Tie, kas skaito mano
tinklaraštį, tikrai jau žino mano pri-
klausomybę korėjietiškai produkci-
jai.

O be kokių makiažo ir grožio priemo-
nių Tu pati neįsivaizduoji savo dienos?

Pilną makiažą darausi tikrai retai,
geriau jau ilgiau pamiegosiu, negu tą
laiką leisiu prie veidrodžio. Savo die-
nos neįsivaizduoju be blakstienų tušo,
antakių pieštuko ir lūpų balzamo. At-
sakymas nuskambėjo tikrai ne kaip iš
grožio „blogerės” lūpų...

Ką patartum norintiems pradėti rašy-
ti savo tinklaraštį?

Jeigu tikrai norite ir turite ką pa-
sakyti – pirmyn! Sunkiausia yra pra-
dėti, žengti tą pirmąjį žingsnį, bet jį rei-
kia žengti, nes kitaip jūsų noras ir liks
tik noru. Svarbiausia – nebijoti rašy-
ti ir negalvoti, kad turite mažai skai-
tytojų ar kad jūsų įrašai niekam neį-
domūs. Svarbiausia – viską daryti
nuoširdžiai ir tuomet tikrai subursite
savo bendraminčių ratą. 

Tačiau jeigu jūsų tikslas rašyti
tinklaraštį (kalbu apie grožio sritį)
vien tik tam, kad jus pastebėtų kos-
metikos gamintojų bendrovės ir atsi-
ųstų produktų pabandymui, geriau
nepradėkite. Nes tuomet dažniausiai
nugali ne kokybė, o kiekybė. Pasidaro
svarbiausia ,,iškepti” kuo daugiau įra-
šų, kuriuose nebūna nė lašo nuošir-
dumo. Patikėkite – skaitytojas nėra
kvailas ir greitai perpranta, kur turi-
nys yra nuoširdus, o kur tik „dirbi-
mas” už produktus. Svarbiausias pa-
tarimas būtų – nepameskite savęs. 

Kas laukia „Pamaivos užrašų” ateity-
je?

Kas laukia mano tinklaraščio  at-
eityje, tikrai nežinau. Šiuo metu jaučiu
malonumą jį rašydama. Kol taip bus,
tol ,,Pamaivos užrašai” gyvuos, bet
jeigu pajausiu, kad tai darosi kančia,
teks mums su pamaiva atsisveikinti.
Negaliu nieko daryti per prievartą ar
apsimetinėti. 

„Pamaivos užrašai”

Pačios pasigaminta žvakė.



Jau daug metų šiuolaikinio šokio grupė Hubbard
Street Dance Chicago (HSDC) kiekvieną sezo-
ną kviečia vis į naują programą moderniame

Harris teatre. Ir štai – netikėtumas: šį pavasarį įpras-
tinį adresą trupė išmainė į praeitimi dvelkiantį is-
torinį Auditorium. Kokios tokio sprendimo prie-
žastys, deja, išsiaiškinti nepavyko, tačiau reikia ti-
kėtis, kad modernus HSDC kūnas puikiai prisitai-
kys didingoje scenoje. Pavasario spektakliai – o jų
tebus du, kovo 23 ir 24 dienomis, – skirti glaudžiai
su HSDC bendradarbiaujančio, tarptautiniu mas-
tu pripažinto choreografo Alejandro Cerrudo
kūrybai. Matysime dviejų dešimtmečių kūrybos retrospektyvą ir vieną pasaulinę
premjerą – ,,Out of Your Mind”, kurią atliks visa HSDC trupė.

Spektakliai vyks kovo 23 d., penktadienį ir kovo 24 d., šeštadienį 7:30 val. v.
Auditorium teatre, 50 East Congress Parkway. Bilietus galima įsigyti paskambi-
nus tel. 312-635-3799 arba 312-341-2300, o taip internetu: hubbardstreetdance.com.

„Draugo” info
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� Kovo 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kvie-
čiame į pavasariškai nuotaikingą koncertą!
Maestro Vygantas Kazlauskas, Tomas Var-
nagiris ir Tadas Motiečius nuves mus pava-
sario takais į saulėtą kraštą. Ateikite ir pra-
leiskite popietę kartu! Koncertas vyks ,,Šau-
lių namuose”, 2417 W 43rd St., IL 60632.
Bilieto kaina – 25 dol., vaikams iki 10 metų
įėjimas nemokamas. Bilietus galima įsigyti
Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, Lithua-
nian Plaza Bakery & Deli, kavinėje ,,Smilga”,
taip pat užsisakyti tel. 773-875-4531. 

�  Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus į
tradicinį Velykinių pyragų pardavimą, kuris vyks
kovo 25 d., Verbų sekmadienį Pasaulio lietu-
vių centro (Lemont, IL) didžiosios salės va-
karinėje dalyje nuo 10 val. r. iki 2 val. p. p.
Atvykę ne tik pasiruošite šventėms, bet ir pa-
remsite organizacijos darbus. Vaišinsime kava
ir užkandžiais.

�  Balandžio 8 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Pasaulio lietuvių centro (Lemont, IL)
didžiojoje salėje rengiami Atvelykio pietūs. Vie-
tas užsisakyti galima misijos raštinėje tel. 630-

257-5613 arba 630-888-5013. Kaina su-
augusiam – 25 dol., šeimai – 50 dol. Nuo-
širdžiai kviečiame.

�  Balandžio 15 d., sekmadienį, po šv. Mi-
šių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) vyks JAV LB Brighton Parko apylin-
kės metinis susirinkimas, kuris buvo planuo-
tas vasarį, bet atidėtas dėl oro salygų. Kvie-
čiame dalyvauti.

� Balandžio 22 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje, Lemonte, LUMA
(Lietuvos universitetų moterų asociacija) na-
rės kviečia į renginį ,,Įkvėpti dalintis grožiu.
Sūduvos dovanos”. Matysite skulptoriaus
Vytauto Kašubos ir dailininkės Magdalenos
Stankūnienės Lietuvių dailės muziejui dova-
notus darbus. Rima Kašubaitė Binder ir Vik-
torija Kašubaitė Matranga pristatys dailinin-
kus. Dainuos solistas Darius Kairys, skambės
Daivos Karužaitės ir Stasės Jagminienės
poezija. Bus vaišės. Įėjimas – auka. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti šioje įdomioje po-
pietėje.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

www.draugas.org

Jaunimo centrui Čikagoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) skubiai
reikalingi prižiūrėtojai – vyras ir moteris, arba vienas vyras. Butas centre – ne-
mokamai. Reikia turėti Social Security numerį. Teirautis tel. (773) 507-8692 (Ne-
ringa).  

Ar žinote, kad vienas didžiausių
interneto prekybos portalų „Amazon“

turi labai gražią programą, pavadinimu „Smile“,
skirtą paremti pelno nesiekiančias organizacijas?

„Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5% išleistos sumos
jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja nei cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Naudokite smile.amazon.com/ch/36-3916303 interneto
adresą ir pasirinkite „Draugas Foundation”. Pasakykite ir kitiems! Dėkojame
už paramą – net ir mažiausia auka yra reikšminga ir reikalinga! Šventes švęski-
me kartu!

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629
administracija@draugas.org

Lietuvos Dukterų draugija būtų labai dėkinga už paaukotą važiuojantį automobilį.
Aukas galima nurašyti nuo mokesčių. Turite klausimų, pasiūlymų? 

Skambinkite Deimantei Komskienei tel. 708-789-7598.

Senas bičiulis naujoje pastogėje

Iš ambasados – žinutė ,,saulytėms”

Lietuvos ambasados

Washingtone kolektyvas

prisijungė prie ,,Rock

Your Socks!” iniciatyvos, skir-

tos pasaulinei Dauno sindro-

mo dienai. ,,Saulytės” – taip

Lietuvoje vadinami vaikai,

gimę su šiuo sindromu.

Ambasada savo ,,Face-

book” paskyroje parašė: ,,Ne-

skaičiuojam chromosomų

šiandien, neskaičiuosim rytoj

ir niekuomet. Snieguotą kovo

21-osios rytą ambasados

Washingtone kolektyvas ‘sau-

lytėms’ sako: ‘Jūs nuosta-

būs!’ Kartu su Jumis galime

minėti linksmų kojinių dieną,

ir kurti linksmą ir gerą nuo-

taiką kiekvieną dieną!”

LR ambasados Washingtone
info ir nuotr.


