
RASA SĖJONAITĖ

Apie mediko profesijos atsakingumą turbūt nieko
naujo nepasakysi – bet kurią  medicinos sritį pasi-
rinkus, aišku viena, kad ši specialybė yra alinanti, kvie-

čianti sutelkti visas geriausias žmogiškąsias savybes ir gau-
sias teorines bei praktines žinias. Tačiau nesuklysiu sa-
kydama, kad kiek gydytojų, tiek turbūt ir skirtingų jų gy-
venimo istorijų, kurios verčia vis naujus šios profesijos pa-
žinimo puslapius, atliepia įdomiausius faktus ir įvykius. Tarp

jų – otolaringologo, chirurgo lietuvio Dariaus Blizniko gy-
dytojo karjera, kuri teisėtai šiandien galėtų prilygti svai-
ginamai sėkmės istorijai. Nors tos sėkmės kaina iki kriti-
nės ribos dažnai viršydavo žmogiškąsias galimybes.
Nesuskaičiuojamos bemiegės naktys, dienomis atkaklus
preciziškas, kartais be jokio poilsio darbas, užsispyrimas
ir kryptingas ėjimas link profesinių aukštumų galų gale davė
rezultatų. Prieš mėnesį penkiasdešimtmetį atšventęs
medikas šiandien kiekvieną darbo dieną pradeda priva-
čioje klinikoje Čikagoje, kur jo visada laukia pacientų eilė.
Amerikietiškos sėkmės istorijai lietuvio Dariaus Blizniko
svaiginama karjera yra puikus pavyzdys – ne turtingas dėdė
ar teta jį įdarbino privačioje klinikoje, o atkakliai siekda-
mas tikslo savo jėgomis ir žiniomis, jis nuo balto lapo, ant
plikų pamatų įgyvendino profesinius sumanymus. – 6 psl.

Jonas Mekas: 1922–2019 
– 2 psl.

Vienos nuotraukos 
istorija – 3 psl. 
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Kuo žmogus mažiau apie save galvoja, tuo vertesnis – Erich Maria Remarque

Pasaulio keliautojai Sutkai – Pietų Amerikoje

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 169 dienos

Lietuva – didesnė!

Amerikietiškai
lietuviška
sėkmės
istorija nuo
balto lapo

„Gali pasiekti viską, apie ką su-
gebi svajoti”, – tokius Walt
Disney žodžius pasiėmę sau

šūkiu panevėžiečiai Alma ir Audrius
Sutkai dviem automobiliais (kem-
periais „Troba” ir „Gryčia”) keliau-
ja po pasaulį. Jie ne tik sugeba sva-
joti, bet savo svajones įgyvendina
jau nuo 2018 m. rugsėjo pabaigos.
O toms svajonėms – nėra lygių. Jų
internetinis puslapis 1000wow.lt
skelbia: „Mūsų begalinė svajonė –
aplankyti 1000 gražiausių ir įdo-
miausių pasaulio vietų, parodyti,
kokia nuostabi mus supanti aplin-
ka, žmonių veidai, spalvų kaita ir
kokia tyra keliautojo laisvė. Svajo-
jame atsakingai ir svajonės pildo-
si.” 

Sutkų kelionė tęsis 4 metus.
– 7 psl.

Peru aukštikalnėse Alma ir Audrius Sutkai (k.) sutiko keliaujančią šiauliečių porą.

Gydytojo Dariaus Blizniko hobis – keliauti.
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Sausio 23 d. ne tik lietuvius, visą meno pa-
saulį sukrėtė žinia – eidamas 97-uosius
metus, mirė Jonas Mekas, amerikietiškojo
kino avangardo krikštatėvis, fotografas,
poetas, mąstytojas, kuratorius, nes kaip
autoritetas ir globėjas yra parėmęs dauge-
lį Lietuvos kūrėjų, kurie visada rasdavo už-
uovėją ir pagalbą jo namuose New Yorke. 

Jonas Mekas gimė 1922 m. gruo-
džio 24 d. Biržų apskrityje, Se-
meniškiuose. 1943 m. baigė Biržų

gimnaziją. 2012 m. duodamas inter-
viu Delfi.lt žurnalistei jis yra sakęs:
„Gimęs lietuviu, lietuviu ir mirsi...
Aš Lietuvoje užaugau, man buvo dvi-
dešimt metų, kai išvažiavau iš Lietu-
vos. Per dvidešimt metų viskas, kas yra
Lietuva, įėjo į mane. Visa atmintis
yra pilna Lietuvos, žmonių ir lietu-
viško galvojimo, ir kalbos, ir gamtos, ir
oro, ir sniego, ir vaizdų, to negali iš-
mesti. Tai labai normalu ir beveik fi-
ziška”.

1944 m. su broliu Adolfu jie pasi-
traukė į Vakarus, 1946–1948 m. Mainco

Gimęs lietuviu, lietuviu ir mirė
Atsisveikinant su Jonu Meku

Jonas Mekas: 1922–2019 V.�Maželio/�„Draugo”�archyvo�nuotr.

universitete studijavo filosofiją ir ro-
manistiką, 1949 m. pabaigoje abu Me-
kai emigravo į JAV, New Yorką, kurį
minėtame interviu jis su šypsena pri-
siminė: „Mane į New Yorką, į Brook-
lyną, po karo iš pabėgėlių stovyklos Vo-
kietijoje atvežė Jungtinių Tautų Or-
ganizacija pabėgėliams gelbėti. Aš ne-
imigravau. Mane atvežė. Vežė į Čikagą,
kur Čikagos lietuviai buvo radę darbo
kepykloje. Jeigu aš būčiau nuvažiavęs
į Čikagą, dabar būčiau geriausias Či-
kagos kepyklos vedėjas. Gerą duoną
kepčiau. Bet su broliu atvažiavome į
New Yorką”...  

Patekęs į pasaulio meno meką jis
įsiliejo į meno srovę – įsigijęs filmavi-
mo kamerą pradėjo fiksuoti gyvenimo
akimirkas, o 1956 m. – kurti filmus. Ta -
po viena pagrindinių Amerikos avan-
gardinio filmo kūrimo asmenybių.
Bendradarbiavo su „Fluxus” meno ju-
dėjimo pradininku Jurgiu Mačiūnu.
Nuo 1954 m. leido ir redagavo anglišką
dvimėnesį kino žurnalą „Film Cultu-
re”, 1955–1957 m. redagavo mėnesinį fil-
mų meno laikraštį „Intro Bulletin”.
Nuo 1958 m. redagavo žurnalo „The Vil-
lage Voice” skyrių „Movie Journal”.
Filmų klausimais straipsnius spaus-
dino savo redaguotuose žurnaluose,
taip pat leidiniuose „Cinemages”,
„Films in Review”, „Film Book”, „Ci-
nema”. Buvo filmų studijinių bei dis-
kusinių susirinkimų programų 1951–
1953 m. „Film Study Group”, 1953–
1954 m. „Film Forum” vedėjas. 1962 m.
su broliu įkūrė „The Film Makers'
Cooperative”, o 1964 m. – „The Film-
makers' Cinematheque”, kuris pa-
laipsniui išaugo į „Anthology Film
Archives”, vie ną didžiausių pasaulyje
amerikiečių avangardinio filmo ar-
chyvų.

Prof. Vytautas Landsbergis, išgir-
dęs apie Jono Meko mirtį, sakė, kad
„Lietuva neteko labai svarbaus žmo-
gaus, savo gyvasties, balso ir liudijimo.
...Jis davė ir teikė tai, ką Lietuva galėjo
paimti ir priimti. Paėmė labai nedaug.
Bet gal dar domėsis. Atskleis gal jo kū-
rybą. Jo nepaprastai paprastą poeziją
ir visai naują meną, kuriame sutampa
poezija, muzika ir kinas. Iš jo galima
mokytis ir mokytis. Duok, Dieve, kad
taip ir būtų”.

Daug metų J. Meką pažinojęs ir
2007 m. išimties tvarka jam suteikęs
Lietuvos pilietybę, Prezidentas Val-
das Adamkus J. Meko mirtį priėmė
kaip kultūriniam Lietuvos gyvenimui
didelę netektį. „Paprastas žmogus, rea-
listas, jaučiantis gyvenimo pulsą, bet
savyje turėjęs meniškąją gyslelę, kurią
išnaudojo, – sakė V. Adamkus. – Jis
kaip žmogus buvo įdomus. Savotiškai
užsidaręs, kartais savo mintimis sky-
rėsi iš bendros priimtos gyvenimo ei-
gos. Gal bijočiau pasakyti, kad buvo sa-
votiškas, bet turiu pasakyti, kad jį ga-
lima ir taip apibendrinti. Buvo labai po-
zityvus, ramus, o tuo pačiu ir kūry-
bingas. Toks jis man ir liks”, – sakė V.
Adamkus.

J. Mekas yra Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatas,

Jonas Mekas Lietuvoje, 1971 m.
Antano�Sutkaus�nuotr.

Jonas Mekas New Yorke, 2015 m.
Interview�Magazine�nuotr.

apdovanotas ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Didžiuoju kryžiumi. 2007 m.
Vilniuje buvo įkurtas Jono Meko vi-
zualiųjų menų centras, kurio inicia-
torius, buvęs Vilniaus meras Artūras
Zuokas, išgirdęs apie Menininko mir-
tį, sakė, kad ,,tai toks žmogus, kurio dy-
džiui apibūdinti nėra mato”. 

Žinomas kino režisierius Šarūnas
Bartas, kuriam su J. Meku teko ne tik
filosofuoti, bet ir kartu filmuoti, atsi-
sveikinimui su kino autoritetu kalbė-
jo: „Labai liūdna. Jis nebuvo vien tik
kino žmogus. Tai buvo plati, išskirtinė
asmenybė: ir muziejininkas, ir kolek-
cionierius, o taip pat ir avangardinio
meno atstovas”. 

Jonas Mekas yra pasaulinio lygio
menininkas, aukštai vertinamas ne
tik Amerikoje, bet ir Europoje, ben-
dradarbiavęs su Andy Warhol, John
Lennon, Yoko Ono, Salvador Dali ir kt.,
apdovanotas Austrijos ir kt. šalių kul-
tūros apdovanojimais.

2011 m. birželio 30 d. Biržų rajono
savivaldybės sprendimu Jonui Mekui
buvo suteiktas Biržų garbės piliečio
vardas.

„Draugo” redakcija

Jonas su broliu Adolfu New Yorke, 1962 m.
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LAIMA PETRAUSKIENĖ

Prieš septynerius metus, nagrinėjant XX a. iš-
kiliausio Lietuvos biologo-mokslininko Pran-
ciškaus Baltraus Šivickio (1882–1968) foto ar-

chyvą, į rankas pakliuvo nedidukė, prastokos ko-
kybės, nerūpestingai apkarpyta nuotrauka. Patal-
pinta pačiame kukliausiame albume iš visų tirtų, lyg
ir išeitų – buvusi nelabai reikšminga fotografo gy-
venime. Šivickis fotografavo labai daug, jo foto ar-
chyve maždaug 3000 vnt. nuotraukų. Archyvas su-
tvarkytas tik iš dalies, šis darbas atliktas jo gyveni-
mo saulėlydyje. Rašant „sutvarkytas”, visgi reiktų
dėti kabutes, nes nuotraukos albumuose išdėliotos
chaotiškai, maišosi visi laikotarpiai ir vietos, kuriose
Šivickis buvo. Jo vaikai pasakojo, kad tvarkymas
vyko apie 1955 metus: tėtis imdavo iš kažkurios dė-
žutės nuotrauką, rašydavo ant jos pavadinimą, o vai-
kai nuotraukas klijuodavo į albumus taip, kaip no-
rėdavo. Gaila, kad Šivickis ant nuotraukos labai re-
tai užrašydavo datą; dažnokai ir užrašas būdavo vi-
sai neinformatyvus, pvz., ant moters, laikančios
skrybėlę rankoje, portreto užrašydavo „skrybėlė”, už-
uot parašęs moters vardą ar pavardę.

Šiuokart iš dalies pavyko – ant minėtos nuo-
traukos Šivickio ranka užrašyta „Šventosios uoste”,
tad vieta aiški, aišku ir tai, kad fotografuota 1934 ar
1935 m. vasarą, nes būtent tas dvi vasaras iš eilės Ši-
vickis organizavo mokslines ekspedicijas į Šventą-
ją. Kartu su savo laborantais, studentais ir keletu bio-
logijos mokytojų tyrinėjo Baltijos jūros bei Švento-
sios upės žiočių vandens gyvūnus. Tikrai ne tyri-
nėtojai nufotografuoti šioje nuotraukoje kartu su Ši-
vickiu. Akivaizdu, kad čia įsiamžino „smetoninis”
elitas, matyt, paįvairinantis savo laisvalaikį, lei-
džiamą Palangoje, ir nutaręs pasmalsauti, ką tie
mokslininkai išdarinėja. Tokių elegantiškų, lyg iš ma-
dos žurnalų išlipusių, damų Šivickio albumuose yra
labai nedaug, nes jo nuotraukose dažniausiai mato-
me bendradarbius bei studentus, o mokslo žmonės
visais laikais būdavo kuklūs.

Saldi atvažiavimo akimirka

Pasidžiaugiu Šivickį supančia elegancija ir labai
pagailiu, kad daugiau jokios informacijos nėra. Vis-
gi moters, įsikabinusios į Šivickio ranką, veidas man
labai matytas. Kas ji, kas? Nejaugi?! Nors mano akys
daro įdomias prielaidas, bet protas sako ką kita – ne-
galėjo taip būti. Negalėjo ta moteris stovėti čia,
taip tvirtai įsitvėrusi Šivickio rankos, lyg jie šimtą
metų būtų pažįstami. O kai protas akims diktuoja,
tai akys labai suabejoja ir galvoja, kad jos klysta. Juk
Šivickis būtų juos aprašęs! Net keletą straipsnių pa-
skelbė apie Šventosios ekspedicijas, tad neįmanoma,
jog nepaminėtų tokių svarbių svečių, pagerbusių jį,
o tuo pačiu ir mokslą.  Patikiu savo protu, ne savo aki-
mis, visgi nuotrauką apdairiai nusiskenuoju, ji įdo-

mi pati savaime, kada nors panaudosiu. Tas „kada
nors” ateina negreitai, bet ateina.

Dabar, kai baigiau rašyti knygą apie Šivickį, ir
reikia atrinkti, kokias nuotraukas dėti į knygą, iš
naujo žiūrinėju visas nuskenuotas nuotraukas. At-
renku ir šią, kaip labai charakteringą tarpukario
vaizdelį: skrybėlės ir skrybėlaitės, vidury vasaros –
baltos pirštinaitės, aukštakulniai bateliai, smen-
gantys į žolę ar pajūrio smėlį. Šįkart į Šivickio sve-
čius žiūrinėju daug didesniame kompiuterio ekrane,
nei pirmąkart. Todėl ir pamatau daugiau, ir suprantu
seną tiesą – klysta ir protas: juk į Šivickį įsitvėrusios
damos veido bruožai tokie charakteringi, kad vargu
ar kita moteris Lietuvoje tokius tada turėjo. Dabar,
antrąkart žiūrinėdama šią nuotrauką, ir apie Šivickio
gyvenimą bei veiklą žinau daug daugiau ir tiksliau.
Žinau, kad visi jo aukščiau minėti straipsniai buvo
apie 1934 metų ekspediciją,  o 1935 m. darbai prie Bal-
tijos liko neaprašyti. Žinau ir liūdnas priežastis, ko-
dėl taip nutiko, bet tai būtų per ilga kalba. Taigi tik-
riausiai, garbūs svečiai užklydo 1935 m. vasarą.

Įrodymų paieška

Nepaisant to, man vis tiek reikia įrodyti, kad
akys neklysta, nes maža ką – negi Lietuvoje negali
būti dviejų labai panašių moterų? Klausiu Šivickio
vaikų – gal Tėtis ką nors apie šį faktą yra jiems pa-
sakojęs? Ne, nieko. Atsakymas nenustebina. Visai lo-
giška, kad šio fakto Šivickis negarsino, juk ir taip so-
vietų valdžia jį net dukart labai „pagerbė”, išmes-
dama iš darbo universitete: 1940 m., kaip religingą
žmogų, ir antrąkart 1948 m., kaip nelojalų valdžiai,
nes, sovietizuojant Lietuvos mokslą, Šivickis atsisakė
pasmerkti genetikos pradininkų darbus ir neiš-
liaupsino Trofimo Lysenkos ir Ivano Mičiurino „di-
džiųjų” mokslo pasiekimų. Kalbant apie Šivickio vai-
kus, reiktų priminti, kad jų gyvenimas kartu su tė-
čiu prabėgo pagrinde sovietmečiu, nes Šivickis su-
kūrė šeimą tik 1936 m. pačioje pabaigoje, būdamas 54-
ių metų; nepaisant to, išaugino net penkias atžalas.

Taigi – prezidentienė ar ne – stovi šalia Šivickio?
Man atrodo, kad prezidentienė, bet norėtųsi  rim-
tesnių įrodymų. Laimei, pastaruoju metu Lietuvoje
pasirodė nemažai knygų, skirtų tiek pačiam Prezi-
dentui Antanui Smetonai, tiek jo šeimai, tiek sese-
rims Chodakauskaitėms. Visos knygos gražiai iliust-
ruotos. Tad belieka „išblusinėti” visas nuotraukas,
ir pamačius vieną iš jų, džiugiai sušukti: „Eureka!”
Prezidentienė Sofija Smetonienė apsivilkusi tokia pa-
čia suknele ir pasipuošusi tokiais pat karoliais,
kaip Šivickio fotoaparatu darytoje nuotraukoje, o ir
laikotarpis tas pats. Juk negalėjo kažkokia, labai pa-
naši į prezidentienę, moteris būti tokia įžūli ir dėvėti
dar ir tokią pačią suknią! Neįmanoma! Nepirko gi
prezidentienė suknių gatavų drabužių parduotuvė-
je. 

O kas dar šioje gražioje, elegantiškoje  kompa-

ISTORIJOS UŽKULISIUOSE

Vienos nuotraukos istorija

nijoje? Ak, nors ir labai daug elegancijos suteikia vi-
sos tos gražios skrybėlės, bet identifikuojant veidus,
norisi visas jas nuplėšti, nes jos dengia ir meta še-
šėlius ant svarbiausios veido dalies – akių. Visgi, pa-
abejojusi, nusprendžiu, kad dešinėje skrybėliuotas
jaunas vyras yra Smetonų sūnus Julius. Kažkiek lyg
ir per mažas, gal ir per jaunas tokiai didelei skrybėlei,
bet juk taip atrodo dėl to, kad stovi šalia dviejų aukš-
tų vyrų – vienas iš jų Šivickis, kuris buvo iš stuomens
ir iš liemens, visuomet kyšantis virš besifotogra-
fuojančių. Logiška būtų galvoti, jog trečioji elegan-
cija  – Smetonienės sesuo  Jadvyga Tūbelienė, tačiau
kad ir kiek jos nuotraukų, rastų knygose, gretinu prie
šios nuotraukos – nepanašu.

Tuomet prisimenu, kad turiu draugę, besigi-
miniuojančią su Tūbeliais. Sakau jai, esi labiausiai
„smetoninė” ponia mano pažįstamų rate, prašau at-
spėti. Ir neapsirinku. 100 procentų, kad čia  Smeto-
nienė, sako ji. Tikrai ne Tūbelienė, patvirtina ir at-
leidžia mane nuo tolimesnių ponios Jadvygos at-
vaizdų ieškojimų. Gal ir Julius, bet kiek per mažas
– ją apninka tos pačios abejonės, kaip anksčiau
mane. Bet atmink, kad jis stovi šalia Guliverio, aiš-
kinu jai; kai Šivickis fotografuodavosi su filipinie-
čiais, tai dažnai lyg ir netyčia pasilenkdavo, kad per
daug nekyšotų. Žinai, sako, ji, jei čia Julius, tai man
atrodo, kad jis ir ta jauna ponia, stovinti kairėje, yra
pora. Jų abiejų apranga – to paties stiliaus. Susirask
Smetonų marčios nuotraukų. Vėl keliauju į biblio-
teką, nes internetinės nuotraukos, jas „nupiratavus”
tampa labai mažytės ir iš jų sunku ką nors nuspėti.
Nusiskenuoju atvaizdus iš knygų ir, sugretinusi
veidus savo kompiuteryje, lyginu. Pianistės Birutės
Nasvytytės ir teisininko Juliaus Smetonos vestuvi-
nės nuotraukos (1935-08-24) panaikina bet kokias abe-
jones dėl mano tiriamoje fotografijoje įamžintų as-
menų.

Mokslininkas dirbo ,,Drauge” 
ir bičiuliavosi su A. Žmuidzinavičiumi

Mums, gyvenantiems Lietuvoje, turbūt žino-
miausias yra faktas, kad B. Nasvytytė buvo garsių
Lietuvos architektų Nasvyčių pusseserė, o Amerikos
lietuviams – kad ji buvo žymaus farmacininko, po-
litiko ir visuomenės veikėjo Stepono Nasvyčio duk-
ra bei dviejų sūnų (Antano ir Vytauto), kuriuos taip
pat išauklėjo muzikais, mama. Pianistas Antanas
Smetona, atgavus Nepriklausomybę, po 1990 m., ke-
liskart lankėsi ir koncertavo Lietuvoje. Pati Birutė
buvo puiki muzikos pedagogė. Apie prof. Šivickį pla-
čiau parašysiu kitąkart, šiuokart pasakysiu tik
tiek, kad JAV jis gyveno gana ilgai – nuo 1906 iki 1922
m., kurį laiką  dirbo ir „Draugo” redakcijoje. Ame-
rikoje gyvendamas visąlaik siekė mokslo ir pasiekė
labai daug, studijavo net šešiuose universitetuose, di-
sertaciją apsigynė prestižiniame Čikagos universi-
tete (University of  Chicago).

Dabar reiktų paklausti – kaip ši kompanija at-
sirado Šivickio ekspedicijoje? Apie būsimas ekspe-
dicijas jokie laikraščiai nerašė. Greičiausiai čia
bus „kaltas” dailininkas Antanas Žmuidzinavičius,
su kuriuo Šivickis bendravo ir kurį yra apibūdinęs
taip: nėra nė vieno inteligento Lietuvoje, kurio dai-
lininkas nepažinotų. M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus tinklalapio tekste apie A. Žmuidzinavičių iš-
vardinta daugybė jo draugų, paminėtas ir Antanas
Smetona. Smetonų šeima kasmet po 4–6 savaites atos-
togaudavo Palangoje, matyt, tuomet ir kai kurias nau-
jienas iš Žmuidzinavičiaus sužinojo. Šivickio archyve
yra nuotrauka, liudijanti, kad dailininkas irgi buvo
atvykęs pasmalsauti, kaip sekasi Šivickiui Švento-
joje, tik ne su mašina, kaip Smetonų kompanija (nuo-
traukos dešinėje, už medžio, matyti mašinos frag-
mentas), o su gražia bričkele, traukiama arklio.

Nuotraukoje įamžinta ,,egzotiška” iškyla

Ne tik darbinė Šivickio apranga rodo, kad sve-
čiai jį užklupo netikėtai. Žinant jo darbštumą, tikė-
tina, kad jis, net ir svečių laukdamas, būtų tyrinėjęs
sugautus gyvūnus. Visgi yra iškalbingesnė ir daug
labiau su svečių apranga kontrastuojanti detalė, nei
baltas chalatas – šlepetės, su kuriomis labai patogu
vaikščioti per smėlį, tačiau belaukiant tokių aukš-
tų svečių, tikrai būtų kitaip apsiavęs... 

Nukelta į 11 psl.

Iš k.: Birutė Nasvytytė-Smetonienė, Sofija Smetonienė, Pranciškus Baltrus Šivickis, Julius Smetona
(su skrybėle).
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T E L K I N I A I

CLEVELAND, OH

DR. VIKTORAS STANKUS 

Akademija, skirta paminėti Lietuvos Respublikos
Prezidento Antano Smetonos tragišką žūtį Clevelande
1944 m. sausio 9 d., vyko sekmadienį, sausio 13 d.,
Clevelando lietuvių namuose. Akademijoje dalyva-
vusi LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė
pastebėjo, jog simboliška, kad LR Seimo paskelbti
Valstybės Tarybos pirmininko, Prezidento Antano
Smetonos metai, minimi nuo sausio 9 d.,  beveik tuo
pačiu metu pradėti minėti Clevelande, kur Prezidentas
gyveno paskutines savo gyvenimo dienas ir kur
savo gyvenimus kūrė jo šeima bei vaikaičiai. 

Akademiją atidarė Lietuvių namų pirminin-
kė Rūta Degutienė, pakvietusi susirinkusius
apžiūrėti jos parengtą turiningą parodą,

kuri byloja apie Prezidento Smetonos gyvenimą: tai
istorinės nuotraukos, jo paties ar apie jį parašytos
knygos, knygos apie jo žmoną Sofiją ir jos seserį Jad-
vygą Tūbelienę, eksponuojami svarbūs dokumentai.
Buvo rodomas dokumentinis filmas apie Preziden-
to Antano Smetonos laidotuves. Perskaityta 2007 m.
pasirašyta Prezidento šeimos nuostata, kad Antano
Smetonos palaikai lieka Clevelando kapinėse tol, kol
Lietuvai bus grėsmė iš didžiojo kaimyno.

Kalbėjo Clevelando Lietuvių kultūros doku-
mentavimo centro ir archyvų patikėtiniai: direktorė
Rūta Degutienė ir centro istorikas dr. Viktoras
Stankus. Paminėta, kad Prezidentas Smetona buvo
priverstas pasitraukti iš Lietuvos, nes 1940 m. bir-
želio mėnesį nesutiko įsileisti 300,000 Sovietų Rusijos
kariuomenės karių. Smetona sakė, kad Lietuva
turi priešintis, bet jo valdžios kabinetas nesutiko –
lietuvių kariuomenė per maža (atsiminkim, kad Če-
koslovakija, turinti iki milijono vyrų kariuomenę
– didesnę už Vokietijos – nesipriešino Hitlerio kės-
lams). Sovietai įsakė Smetoną areštuoti, ir jei jis
priešintųsi, sušaudyti. Bet Prezidentas jau traukė-
si į Vakarus, per sieną į Rytprūsius jį pervedė Ka-
rolis Morkūnas, kuris po karo taip pat atsirado Cle-
velande.

Pasiekęs Ameriką Prezidentas Smetona susi-
tiko su JAV prezidentu Theodore Roosevelt, gavęs
Amerikos patvirtintimą, kad neteisėta sovietų
aneksija nebus pripažinta. Prezidentas Smetona
žuvo 1944 m. savo bute (Ablewhite gatvėje) Cleve-
lande nuo gaisro dūmų, kai grįžo į butą gelbėti do-
kumentų apie Lietuvą, paruoštų susitikimui su JAV
valstybės sekretoriumi Cordel Hull ir Amerikos lie-
tuvių seimui New Yorke. Spėliojama, kad gaisras
gali būti klastingai įvykdytas, nes Amerikos FBI
daugiau nesekė ir nestebėjo Smetonos. FBI direk-
torius Hoover pasakė, kad nėra tikrų įrodymų, jog
Smetona yra nacių simpatikas, todėl nėra reikalo
jį toliau stebėti. 

Akademijos metu apibendrintas Antano Sme-
tonos įnašas į Lietuvos valstybės nepriklausomybę. 

Clevelando lietuvių pastangos 
įvertintos padėkomis

Po akademijos Vilniaus universiteto (VU) ko-
munikacijos fakulteto docentė dr. Jolanta Mažylė,
šiuo metu besistažuojanti ir renkanti istorinę me-
džiagą Clevelando Lietuvių kultūros dokumentavi-
mo centro archyve, perdavė LR Seimo pirmininko pa-
vaduotojos, LR Seimo lituanistikos tradicijų ir pa-
veldo įprasminimo komisijos pirmininkės Irenos De-
gutienės padėką centrui už nuoširdų darbą saugant
ir puoselėjant lietuvių kultūros paveldą Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir bendradarbiavimą su Lietu-
va. 

Prezidentui A. Smetonai skirtos parodos fragmentai. Dr.�V.�Stankaus�nuotr.�

Taip pat centro darbuotojams – archyvarui And-
riui Jonui Dundurui, R. Degutienei, dr. V. Stankui –
buvo įteiktos LR Seimo pirmininko pavaduotojos,
Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komi-
sijos narės Irenos Šiaulienės padėkos už pasiauko-
jamą darbą renkant, saugant ir puoselėjant Cleve-
lando ir Lietuvos lietuvių kultūros paveldą bei tau-
tos atminties ženklus JAV. Neseniai mirusiam cent-
ro darbuotojui, žurnalistui Linui Johansonui skir-
ta padėka buvo įteikta jo motinai Irenai Johanso-
nienei.

Nuo Prezidento
Smetonos žūties –

jau 75 metai

Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto doc. dr. Jolanta Mažylė (v.) įteikia apdovanojimus Clevelando lietuviams
(iš k.):  Clevelando lietuvių radijo vedėjui Eugenijui Dicevičiui, dr. Viktorui Stankui, Lietuvių namų pirmininkei Rūtai De-
gutienei,  Steponui Tauriui Juodvalkiui.  Alexandros�Kudukis�nuotr.

Toliau dr. J. Mažylė Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos (LŽS) pirmininko Dainiaus Radzevičiaus įsa-
kymu, pildant sąjungos sprendimą, garbingą ap-
dovanojimą – medalį ,,Už nuopelnus žurnalisti-
kai” įteikė Lietuvos žurnalistų sąjungos nariui dr.
V. Stankui už ilgametį darbą bendradarbiaujant su
lietuvių spauda bei ginant Lietuvą Amerikos ži-
niasklaidoje. Steponui Tauriui Juodvalkiui, kurio
patėvis a. a. dr. Feliksas Mackus buvo žinomas VU
Teisės fakulteto dėstytojas, perdavė VU teisės fa-
kulteto dekano prof. dr. Tomo Davulio dovaną – 1641
m. datuotos Abiejų Tautų Respublikos (ATR) val-
dovo Vladislovo Vazos privilegijos įsteigti teisės

kopiją, mat tarp signatarų, pasirašiusių Lietuvos Ne-
priklausomybes Aktą, buvo ir Romo promočiutės bro-
lis, garsusis bankininkas Jonas Vailokaitis. Įdomu,
kad šios nuotraukos autorė yra moteris – fotografė
Aleksandra Jurašaitytė. 

Akademiją, skirtą Prezidentui Antanui Sme-
tonai, Lietuvių radijo programai įrašė Clevelando lie-
tuvių radijo vedėjas Eugenijus Dicevičius. Jisai ra-
dijo valandėlėje kalbins ir dr. Mažylę apie jos aka-
deminę misiją Clevelande. Gražu ir svarbu, kad dr.
J. Mažylė puoselėja Lietuvos istoriją ir pateikia ją
mums gyvą. Sėkmės jai darbuotis Clevelando ar-
chyvuose.

mokslų fakultetą VU nuorašą. Praėjusią vasarą Vil-
niuje Steponui Tauriui buvo įteiktas VU  teisės fa-
kulteto ženklelis kaip fakulteto bendruomenės na-
rio ainiui.

Clevelando Lietuvių kultūros dokumentavimo
centro archyve šiuo metu dirbanti dr. J. Mažylė
Aušrai Barzdukaitei iš savo privačios kolekcijos
padovanojo „Naujosios Romuvos” 1938 m. žurnalo
retą laidą, kurioje skelbiamas išsamus Aušros tėve-
lio, lituanisto Stasio Barzduko straipsnis, o Romui
Bubliui įteikė 1918 m. Lietuvos Tarybos nuotraukos
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SOUTHFIELD, MI

LEMONT, IL – LIETUVA

Vasario 10 d., 12:15 val. p. p., Pasaulio lietuvių cent-
re, Banių šeimos salėje, org. „Vaiko vartai į mokslą”
(VVM) metinio pranešimo metu pateiks finansinę
ataskaitą ir informaciją apie orga nizacijos projektus
2018 m. bei pasidalins ateities planais. Kviečiami or-
ganizacijos nariai ir visi, besidomintys organizacijos
veikla.

Vienas 2018 m. įgyvendintų projektų – tai aš-
tuonių organizacijos remiamų centrų Lietu-
voje (iš dešimties) dalyvavimas Lietuvių Fon-

do (LF) finansuojamoje edukacinėje ekskursijų prog-
ramoje „Lietuvos laisvės kovotojų, partizanų ta-
kais”. Kadangi kiekvienas projekte dalyvaujantis
centras susipažino su savo vietovės istorija, buvo skir-
tingų ekskursijų, susitikimų, užsiėmimų ir patirčių.
Štai įspūdžiai iš dviejų centrų Žemaitijoje pasibaigus
projektui.

Šateikių dienos centro projekto 
vadovė Laura Grudikienė

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Sekmadienį, sausio 20 d., nors oras buvo šaltas ir daug
prisnigo, Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos patal-
pose, Southfield, MI, vyko Detroito skyriaus Lietuvos
Dukterų draugijos (LDD) valdybos susirinkimas. Su-
sirinkimą pradėjo ir jam vadovavo draugijos pirmi-
ninkė Ramunė Mikailienė. Vicepirmininkė Susan
Bubnelienė sukalbėjo susirinkimo atidarymo maldą.
Sekretoriavo Nijolė Zelwinder.

Pranešime R. Mikailienė padėkojo visoms su-
sirinkusioms. Šiuo metu Detroito skyriui pri-
klauso 74 narės. Per šiuos metus toliau tęsime

savo kilnųjį darbą padėti vargstančioms šeimoms čio-
nai ir anapus Atlanto, Lietuvoje. Pirmininkė papa-
sakojo apie praėjusių kelių mėnesių veiklą. 

2018 m. gruodžio 2 d. vyko labdaros pietūs, ku-
rie buvo pelningi. Buvo padėkota už finansinę pa-
ramą LDD veiklai. Parama buvo skirta: 360 dol. – lab-
daros organizacijai „Saulutė” – pasiuntėme siunti-
nį šeimai Kalėdų proga; Vilkaviškio „Caritas” –
2,750 dol. Tai parama trims šeimoms. Vienai iš šių šei-
mų reikalingas šildymo katilas. O kitai – nauji lan-
gai; trečioji paramos dalis skirta našlei, kuri serga
vėžiu ir jai reikalinga chemoterapija. Panevėžio
„Caritas” skirta 2,900 dol. parama trims šeimoms.
Vienai šeimai nupirktos lovos; antrai – suteikta pi-
niginė parama (Romualdo ir Gražinos Kriaučiūnų
1,000 dol. auka ir LDD – 500 dol.). Trečiai šeimai skir-
ti pinigai sumontuoti krosnį šildymui dujomis (500
dol. šios aukos skyrė a. a. Aido Kriaučiūno žmona

Organizacija VVM yra dėkinga LF už projekto ,,Lie-
tuvos laisvės kovotojų, partizanų takais” finansavimą,
kurio dėka per suteiktą paramą remiamus dienos
centrus lankantys rizikos grupės šeimų paaugliai tu-
rėjo progos susipažinti su svarbiu, garbingu ir skau-
džiu Lietuvos istorijos laikotarpiu, aplankyti vietas, su-
tikti žmones. Organizacija taip pat dėkinga visiems or-
ganizaciją palaikantiems mecenatams ir fondams bei
pavieniams rėmėjams.

Kviečiame Čikagos ir apylinkių lietuvių visuome-
nę vasario 10 d. plačiau supažinti su org.  VVM 2018 m.
veikla.

mai, užmegzti nauji draugiški santykiai, daug
žinių bei didžiavimosi savo šalimi jausmas. 

„Vilties vėrinėlių” centro Žemaičių 
Kalvarijoje projekto vadovė Jolanta

Virbickienė

Projekto metu susipažinome su Žemaičių
apygardoje veikusiais partizanais, jų veikla. Gi-
linomės į mūsų apylinkėse vykusį partizaninį
judėjimą. 

Gegužės mėnesį vyko 3 įvadiniai užsiėmi-
mai – bendras supažindinimas su partizanų ju-
dėjimu Lietuvoje, daugiau dėmesio skiriant
Žemaičių apygardos partizanams, jų veiklai.
Man teko vesti užsiėmimus. Vyko paskaita, fil-
mų peržiūra bei aptarimas. Susipažinta su prieina-
ma literatūra, internetiniais šaltiniais, buvo moko-
masi partizanų dainų. Birželio mėnesį vyko susiti-
kimas su buvusiu tremtiniu Steponu Meškausku, pa-
siruošimas partizanų pagerbimo žygiui pėsčiomis į
Šarnelę bei išvykai po Žemaičių apygardą, lankant
partizanų atminimo vietas.

S. Meškauskas pasidalino surinkta informacija
apie Šarnelės kaime (Žemaičių Kalvarijos seniūnija)
veikusius partizanus, jų pasiaukojimą dėl Lietuvos
laisvės, jų šeimų likimus. Susitikimo metu daug su-
žinojome, pasiruošėme žygiui į Šarnelės kaimą. Žy-
giuoti pėsčiomis į Šarnelę, aplankant kryžių žuvusių
Šarnelės kaimo vyrų atminimui (autorius tautodai-
lininkas A. Antanavičius; atidengtas 1993 m. rugpjūčio
7 d.), pakvietėme ir Barstyčių vaikų globos namų auk-
lėtinius. Jie buvo atvykę pas mus pasiruošimo susi-
tikimui, susitarėme, jog patys išmoks keletą partizanų
dainų, kurias mus mokys žygio metu. Žygiavome iki
Šarnelės ežero, ten įrengėme stovyklavietę, turinin-
gai praleidome visą dieną. Pynėme vainiką kryžiui
vainikuoti, iškilmingai jį nešėme iki vietos. Po mal-
dos už kritusius kovotojus, dainuodami dainas, vai-
nikavome kryžių ir keliavome namo. 

Lydimi kraštotyrininko mokytojo Broniaus
Kleinausko, vykome į išvyką lankydami paminklus
Žemaičių apygardos partizanų atminimui maršru-
tu Žemaičių Kalvarija – Alsėdžiai – Telšiai – Plateliai

Keliavome Lietuvos
laisvės kovotojų,
partizanų takais
Turiningų 2018 m. „Vaiko 
vartai į mokslą” projektas – Žemaičių Kalvarija. Tai buvo kupina įspūdžių die-

na, palydėta įdomių ir įtraukiančių mokytojaus
Broniaus pasakojimų.

Projekto pabaigoje gautos informacijos apibend -
rinimui, įtvirtinimui bei patirčių refleksijai vyko vie-
nos dienos kūrybinės dirbtuvės tema „Lietuvos lais-
vės kovotojų, partizanų keliais”. Projekto dalyviai kar-
tu su vadovėmis Raimonda ir Vaiva per meną išreiškė
savo patirtį šio projekto metu. Gilindamiesi į šią temą
projekto dalyviai labai susidomėjo, todėl užsiėmimus
šia tema planuojame tęsti. Dėkojame  už  suteiktą  ga-
limybę iš naujo atrasti šią temą.

VVM inf.

Posėdžiavo Lietuvos
Dukterų Detroito 
skyriaus valdyba

Tracy Kriaučiūnas savo vyrui atminti ir 500 dol. sky-
rė LDD). Troškūnų senelių namų gyventojams buvo
nusiųsta drabužių. Vienai vietinei LDD narei buvo
paaukota 500 dol. kalėdinės paramos.

LDD  jau keletą metų šelpia pradinę Naujosios
Ūtos mokyklą, Švenčionių vaikų dienos centrą
„Liepsnelė” ir vaikų dienos centrą „Navininkai”. Vai-
kai dažniausiai yra iš daugiavaikių šeimų, kurios vos
išgyvena. Apylinkėje nėra galimybių gauti darbo, pusė
iš tų šeimų gauna valdžios socialinę pagalbą. Kai ku-
rios šeimos bando išgyventi augindamos daržoves ir
naminius gyvulius. Iš viso toje apylinkėje yra 170 vai-
kučių, kuriems reikalinga pagalba. Prie šios akcijos
prisidėjo „Žiburio” lituanistinės šeštadieninės mo-
kyklos mokinukai ir jų tėveliai. Vilija Jurgutienė or-
ganizavo kojinių, pirštinių, dantų šepetukų, saldai-
nių ir tušinukų dovanoms aukų rinkimą. Iš viso iš-
siųsti 55 paketai. Ir vienai Ūtos kaimo šeimai valdy-
ba skyrė 500 dol. maistui ir maistui gaminti viryklei.

Narės Rita Mitrienė ir Janė Leparskas-Vaičiū-
nienė dažnai lanko sergančias nares senelių prie-
glaudose.

Buvo nuspręsta, kad Verbų sekmadienį,  ba-
landžio 14 d., rengsime  tradicinį priešvelykinį py-
ragų ir tortų išpardavimą. O kovo pradžioje (data dar
nenustatyta), sekmadienį, vyks metinis narių susi-
rinkimas. 

Iždininkė Rita Mitrienė pateikė informaciją
apie LDD iždą. Pranešė, kad draugijos taupymo ir če-
kių sąskaitas tvarko „Genisys Credit Union”. Iš įvai-
rių laidotuvių buvo gauta 1,780 dol. aukų. 

Pirmininkė R. Mikailienė parodė kalėdinius
sveikinimus, kalendorių bei dovanėles, gautas iš Lie-
tuvos, LDD remiamų šeimų bei Vilkaviškio ir Pa-
nevėžio vyskupijų „Caritas”. 

LDD Detroito skyriaus dabartinė valdyba: pir-
mininkė – Ramunė Mikailienė; vicepirmininkė – Su-
san Bubnelienė; sekretorė – Nijolė Zelwinder; iždi-
ninkė – Rita Mitrienė; korespondentė – Regina Juš-
kaitė-Švobienė. Narės: Izabelė Korsakienė, Laura Al-
kevičius, Birutė Duncan ir Vilija Idzelytė-Wlosinski.

Laura Alkevičius sukalbėjo susirinkimo užda-
rymo maldą.

Dirbkime ir gyvenkime pagal Lietuvos Dukte-
rų draugijos šūkį: „Ištieskime pagalbos ranką vargs-
tantiems čionai ir Lietuvoje”.

Siekiant ugdyti paauglių tautinį sąmoningumą
ir pilietiškumą, Šateikių vaikų dienos centras šį pa-
vasarį vykdė projektą – „Keliaujame Lietuvos laisvės
kovotojų, partizanų takais”, kurį rėmė VVM orga-
nizacija. Projekto metu paaugliams buvo pristatomas
vienas tragiškiausių ir herojiškiausių Lietuvos is-
torijos laikotarpių – 1944–1953 m. Vaikai buvo supa-
žindinti su Žemaičių apygardos rinktinėmis, va-
dais, partizanais. 

Vyko susitikimas su plungiškiu fotografu, kraš-
totyrininku, rezistencijos metraštininku Alfonsu
Beresnevičiumi, kuris papasakojo bei parodė užra-
šytus partizanų, ryšininkų bei jų giminaičių atsi-
minimus. Susitikimo metu paaugliai išgirdo įdo-
mių istorijų ir gavo atsakymus į pačius įvairiausius
klausimus apie partizanų kovas. 

Buvo suorganizuota išvyka į Telšius, kur ap-
lankėme Alfredo Jonušo sodybą – muziejų. Šis žmo-
gus buvusiame medžiotojų namelyje yra įrengęs
ekspoziciją Dievo Krėslo miško partizanams. Taip pat
A. Jonušas surengė žygį po atnaujintas partizanų bu-
veines/bunkerius Telšių rajono miškuose.

Projekto metu vyko dešimt užsiėmimų, kuriais
buvo siekiama į veiklą įtraukti pačius paauglius – jie
turėjo atlikti įvairiausias kūrybines užduotis (su-
galvoti klausimus, rasti nuotrauką, įsidėmėti datą, pa-
vaizduoti piešinyje, padiskutuoti, kokios dainos yra
priimtinos šiuolaikiniams paaugliams, kokios yra
prasmingos visai mūsų tautai bei sudainuoti parti-
zanų dainą ar pan.). Kiekvieno užsiėmimo metu pa-
augliai rinko taškus bei gavo apdovanojimus.

Projektas baigėsi, bet liko nuostabūs prisimini-

Kelionėje moksleiviai susipažino su herojišku ir tragišku Lietuvos
istorijos laikotarpiu – 1944–1953 m.    VVM�archyvo�nuotraukos

Ekskursija Žemaičių apygardos partizanų keliais. 
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Nuo Kauno iki Amerikos – ilgi žinių metai

Kažkur toli praeityje liko studijos tuomečiame
Kauno medicinos institute, kur po kelių metų rezi-
dentūros, supratęs, kad nori siekti tik geriausio, Da-
rius Bliznikas nusprendė medicinos žinias gilinti
JAV. Pripažįsta, kad būtent tada kaip ausų ir gerk-
lės chirurgui Lietuvoje profesinės galimybės buvo la-
bai ribotos, ir skirtingai nei gimtinėje, Amerika šio-
je medicinos srityje buvo pažengusi gerokai į prie-
kį.

Taip prasidėjo ilgas ir nelengvas būsimojo gy-
dytojo kelias į profesines aukštumas. 1999 m. Darius
atvyko į JAV. ,,Kol tu ne Amerikoje, nežinai žaidimo
taisyklių. Lietuvoje mūsų, studentų, tada niekas ne-
mokė nei kaip prisistatyti, nei kaip pateikti savo dar-
bus. CV, motyvaciniai laiškai, specializuoti profesi-
niai interviu posovietinio sąstingio dar vis kausto-
moje Lietuvoje buvo tik prasidedantys dalykai. To-
dėl atvykęs į Ameriką viso to turėjau išmokti. Ka-
dangi kryptingas interesas ir ėjimas link tikslo tu-
rėjo didelę paspirtį, buvau pasiryžęs viską vėl pra-
dėti nuo pradžios. Tam, kad galėtum mokytis rezi-
dentūroje Amerikoje, reikėjo pirmiausia išlaikyti eg-
zaminus. Tuo laiku, kol tvarkiau būtinus doku-
mentus, atvykęs į New Yorką praktiškai visus metus
nedirbau. Būtent tiek užtrūko aplikacijų padavimo,
interviu procesas, kol gavau vietą bendrosios chi-
rurgijos rezidentūros programoje  Čikagos Loyola
universiteto ligoninėje (Loyola University Medical
Center General Surgery). Kadangi buvau baigęs no-
sies, ausies, gerklės rezidentūrą, man bendroji chi-
rurgija buvo kaip tarpinė stotelė”, – prisimena kar-
jeros vingius Darius Bliznikas.

Darius prisipažįsta – tie pirmieji metai buvo sun-
kūs. Patekus į visiškai kitokią aplinką, teko patirti
lengvą profesinį šoką. Iš esmės ligoninės vidaus tvar-
ka ir visa darbo sistema – lyg naujai atrastas žemy-
nas, kurį, įgyjant naujos patirties, reikėjo nedelsiant
perprasti. ,,Čia viskas vyksta kur kas intensyviau nei
Lietuvos rezidentūroje. Dirbdavau išties labai daug.
Atlikdavau ‘juodą’ darbą kaip gydytojas, nes tekda-
vo tiesiogiai kontaktuoti su pacientais, pooperaciniu
laiku juos prižiūrėti, stebėti gijimo eigą ir, aišku,
stengtis laiku suteikti būtiną medicininę pagalbą”,
– prisimena Darius.

Dirbdavo išties daug visą savaitę, kartais net be
poilsio dienų. Jeigu pavykdavo sekmadienį pavers-
ti laisvadieniu, būdavo ypatinga prabanga poilsiui,
kuris, tiesa, visiškai nebuvo panašus į eilinio tar-
nautojo. ,,Tas poilsis nebuvo toks, kokį įsivaizduo-
jame. Būtent tą vieną laisvą dieną stengdavausi su-
sitelkti savistoviam profesiniam tobulėjimui, steng-
davausi naujų žinių kaupimui susirasti naudingos

literatūros ir papildomos
veiklos, kuri jokiu būdu
neprilygo pramogoms”, –
pasakoja  Darius.  

Gydytojas turi mokėti
ne tik gydyti, bet ir

kalbėti

Vėliau, kai įstojo į
Wayne universiteto oto-
laringologijos reziden-
tūrą Detroite, Darius jau
visiškai kryptingai pra-
dėjo siekti profesinio to-
bulėjimo vienoje  sudė-
tingiausių medicinos sri-
čių, apimančių ne tik
gerklės ir ausų, bet ir
galvos bei kaklo chirur-
giją. Be palaipsniui įvei-
kiamų profesinių vira-
žų amerikietiškoje rezi-
dentūroje kartą per sa-
vaitę rezidentai turėdavo
paruošti pristatymą iš
vienos ar kitos ligos is-
torijos, chirurginių tech-
nikų metodologijos ir ge-
bėti kuo profesionaliau
tą pranešimą pristatyti
prieš medicinos akade-
minę auditoriją, univer-
siteto profesūrą. 

,,Profesoriai kreip-
davo didelį dėmesį į ko-

munikavimo specifiką ir kaip tu pristatai save prieš
auditoriją. Kaip gydytojas privalai išmokti kalbėti
bet kokioje situacijoje ir be sutrikimų, kurie be jo-
kių išimčių tiesiog ne-
galimi mediko tobu-
lėjime. Tai buvo viena
iš būtinybių siekiant
profesinių aukštumų,
ko, deja, nebuvo Lie-
tuvoje”, – sako Darius
Bliznikas.

Kas savaitę su-
rinkus reikiamą in-
formaciją prezentaci-
jai, – pasakojaDarius,
– įtakos šių profesi-
nių egzaminų sėkmei
turėdavo ne tik ne-
priekaištingai tikslūs
ir teisingi atsakymai
į du šimtus klausimų,
bet ir paties rezidento
laikysena, bendravi-
mo tonas, pastangos
kuo plačiau atskleisti
savo profesinį menta-
litetą. Ši nenuginčija-
ma profesinio pasi-
rengimo dalis ir bendras gydotojo išprusimas augi-
no gebėjimą komunikuoti aukštesniu lygiu. Būtent
tokie prisistatymai minėtose kassavaitinėse rezi-
dentūros prezentacijose padėjo lavėti ir komunika-
ciniams įgūdžiams. ,,Laisvai rišliai kalbėdamas ga-
lėjai demonstruoti žinias, kurias norėdavai per-
duoti auditorijai, o be to, tokie kalbėjimai savitai už-
grūdino. Vėliau, atsidūrus kasdienėse profesinėse si-
tuacijose, jau būdavo kur kas lengviau atrasti žodžius
ne visada lengvuose pokalbiuose su pacientais,
ypač tada, kai reikėdavo pranešti liūdnas naujienas
apie diagnozę. Antra vertus, jeigu tu kaip gydytojas
negali tinkamai kalbėti, tai nelabai koks ir gydyto-
jas esi”, –  dalijasi profesine patirtimi Darius Bliz-
nikas. 

Pasak mediko, kalbėjimas su pacientais padeda
išvengti konfliktinių situacijų, kurios dažniausiai
kyla tuomet, kai vengiama ligoniui pasakyti visą tie-
są apie jo ligą ir  gydymą. Darius įsitikinęs, kad kuo
daugiau šneki su pacientu, tuo mažiau būna komu-
nikavimo problemų. ,,Kai gydytojas ignoruoja ligo-
nį, nenori su juo šnekėti, kai jam meluoja ir nepasako
visos tiesos apie jo ligos diagnozę, tada tarp mediko
ir paciento konfliktinės situacijos dažniausiai ir kyla.
Visada reikėtų įvertinti, kad pacientai yra skirtin-
gi išsilavinimu, išprusimu, todėl gydytojas privalo
nusileisti iki kiekvieno jų lygio, kad jie suprastų, ką
medikas nori pasakyti ir kokie bus tolesni jo veiks-

Amerikietiškai
lietuviška sėkmės
istorija nuo balto lapo

mai. Medicinoje šventai tebegalioja taisyklė –  pa-
cientas visada teisus, – ir tu privalai žinoti, kad dir-
bi ne sau, o pacientui. Juk gydai ligonį. Įsidėmėtinas
psichologinis momentas – gydytojas turi būti ir au-
toritetas ligoniui, ir tuo pačiu turi gerbti ligonį. Pir-
miausia pagarba jo norams, o jau tik po to patarimai
diagnozuojant ir gydant. Iš tiesų nelengvoje ligos ke-
lionėje visada dominuoja ne gydytojas, o  pacientas,
kuris besąlygiškai yra padėties šeimininkas. Gydy-
tojas šiuo atveju turi būti ypač lankstus”, – sako oto-
laringologas Darius Bliznikas. 

Profesinis tobulėjimas link 
privačios praktikos

Net dabar, kai jau kelis metus vadovauja savo pri-
vačiai klinikai, Darius žino, koks sėkmingam pagi-
jimui svarbus yra paciento ir gydytojo ryšys. Deja,
tas ryšys apibūdinamas tik teoriškai, o praktiškai
skirtingas, individualias bendravimo akimirkas ten-
ka išgyventi vos ne kasdien. ,,Pirminis paciento ry-
šys su gydytoju prasideda nuo skambučio į kliniką,
ir būtent nuo to pirmojo pokalbio su medicinos per-
sonalu. Ligonio sprendimas ieškoti pagalbos sveikatai
jau yra tas pirmasis kontaktas su daktaru. Jis turi
bėdą ir nori matyti gydytoją, kuris bus tas pirmasis,
kuris padės jam įveikti negalavimus”, – ypatingus
bendravimo su pacientais akcentus vardija otola-
ringologas Darius Bliznikas. Šiandien šio mediko pa-
vardė Čikagoje siejama su privačiomis paslaugomis
gydant nosies, ausų, gerklų, skydliaukės ligas, vėžio
atvejus, darant rekonstrukcines plastines operacijas. 

Iš anksto žinojo, kad biznio medicinai taip pat rei-
kia žinių, todėl norint imtis privačios praktikos, tam
reikėjo pribręsti. Iki tol buvo veikla privačiose kli-
nikose tik  sutarties pagrindu, pagal kurią Darius ne-
buvo dalininkas, o tik samdomas darbuotojas. Kai at-
ėjo ilgai lauktas momentas ir kai suprato, kad pats
gali veikti savarankiškai, pradėjo dairytis tinkamų

patalpų klinikai.
,,Vietos pasirinkimas

bet kokiai veiklai yra labai
svarbu. Strategiškai gera
verslo lokacija – pusė vers-
lo sėkmės. O tada jau for-
muojamas biudžetas, per-
sonalo sudėtis, medicininės
aparatūros pasirinkimas”,
– dėsto otolaringologas chi-
rurgas Darius Bliznikas,
kuris nuo pat pirmos dienos
savo privačioje klinikoje ga-
lėjo atlikti visą spektrą įma-
nomų medicininių opera-
cijų, kurių neribojo nei apa-
ratūros, nei aptarnaujan-
čio personolo stygius. 

,,Kadangi Amerikoje
sparčiai augant technolo-
gijoms pamažu plinta mi-
nimaliai invazinė chirur-
gija, medikai gali kai kurias
operacijas atlikti be dides-
nio chirurginio įsikišimo.

Pavyzdžiui, sinuso operacijas atlieku balloon si-
nuplasty metodu. Tai tokia medicininė pagalba, kai
padedant endoskopui ir kompiuterinei navigacijai,
operacija atliekama su minimalia chirurgine inter-
vencija. Šią naujovę dar 2006 m. Detroite pristatė dr.
Levin, kuris ir sukūrė šį balloon sinuplasty metodą.
Tada tokias procedūras galėdavome daryti tik ope-
racinėje, o dabar jas sėkmingai atlieku savo kabine-
te. Ši procedūra užtrunka kelias valandas, ir pacientas
po jos gali pats  savarankiškai važiuoti namo, o kitą
dieną jis yra darbingas”, – apie darbo specifiką pa-
sakoja Darius Bliznikas.  

Mediko profesiją nulėmė tėvai

Darius nėra iš tų konservatyvių gydytojų, kurie
vengia ir nenori priimti medicinos naujovių. Dažnai
pasitaikanti profesinė būsena ,,gerai taip, kaip yra”
jam svetima. Kai klausiu, kokių savybių reikia, kad
nuolat drįstum eiti koja kojon su medicinos techno-
logijomis, atsako, kad ryžtingą norą tobulėti ir siek-
ti vis naujų žinių turbūt lėmė atkaklus charakteris,
užgrūdintas ilgų mokslo metų rezidentūroje. 

Medicinos istorija turi nemažai pavyzdžių, kai
Hipokrato priesaiką duoda gydytojų šeimose užau-
gusios atžalos. Dažnai, jeigu vaikas auga gydytojų šei-
moje, jis pasirinks tėvų profesiją. Darius profesinio
geno iš tėvų nepaveldėjo. Kartu su broliu Tomu, tei-

Ilgo ir kantraus darbo rezultatas – privati Dariaus Blizniko otolaringologijos klinika Či -
ka goje. Asmeninio�albumo�nuotraukos

Tik kelionėse Darius atitrūksta nuo kasdienės profesinės
įtampos, pailsi fiziškai.
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Pora pakelyje priima pakelei-

vius, kurie vyksta kartu kurį nors
etapą. Šiuo metu keliautojai raižo
Pietų Ameriką. Sausio 21 d. jie pasi-
ekė Titikakos ežerą Andų kalnų
plokštikalnyje, aukščiausiai pasau-
lyje esantį gėlo vandens ežerą, ap-
lankė draugus Peru vykusiame Da-
kare, Peru aukštikalnėse sutiko taip
pat keliaujančią šiauliečių porą, gro-
žėjosi El Tatio geizeriais Čilėje. Ap-
lankyta Bolivija, Argentina. Kelio-
nėje būna nuotykių – kai sugenda
mašina arba per dieną prakiūra dvi
padangos. Vasario 25 d. jie pasieks
Braziliją.

Šie keliautojai nėra mėgėjai.
Audrius Sutkus prisistato – aukš-
taitis su žemaitiškomis šaknimis.
Jis prityręs keliautojas, fotografas,
viena ryškiausių asmenybių Lietu-
vos ir Baltijos šalių 4x4 autosporte,
turistinių renginių ir sportinių var-
žybų organizatorius, 4x4 automobi-
lių testuotojas ir vairavimo inst-
ruktorius. Bekelėje atsidūręs 1997 m.,
2002–2005 m. kelis kartus įveikė sun-
kiausią ,,Ladoga Trophy” maratoną
ir parvežė į Lietuvą pirmąją vietą
TR3 kategorijoje. Pirmoji jo kelionė-
ekspedicija Altajus-Mongolija-Bai-
kalas. 2011–2017 m. jis išmaišė Eu-
ropą, Afriką, Sibirą, Uralo kalnus.
Audriaus bendražygė žmona Alma –

keliautoja, metraštininkė, profesio-
nali stilistė-kirpėja. 

Savo internetiniame puslapyje
1000wow.lt jie rašo: „Toli nuo namų
kalbama apie mėgstamus paliktus
pomėgius, seniai lankytus draugus ir
tėvus, skaniausią namų maistą, ausį
lepinančią muziką ar vaikystės iš-
daigas. Atvirkščiai, namuose kalba-
me apie poilsį, keliones ir neišdil-
domus patirtus įspūdžius ir svajones.
Mūsų išsipildanti svajonė – didžioji
gyvenimo kelionė, apie kurią pra-
dėjome kalbėti prieš ketverius metus,
kurie prabėgo greitai, kaip ir prabėgs
4 metai kelionėje. Pirmieji metai –
Pietų, Centrinė ir Šiaurės Amerika,
antri metai – Australija, Azija, treti
metai – Afrika, dalis Europos, ket-
virti metai – dalis Azijos ir Europos
bei skrydžiai į ten, kur negalėjome
pabūti. Tikslai žemiškai suprantami
– aplankyti 1 000 pasaulio stebuklų,
kitaip sakant, gražiausių Žemės ru-
tulio vietų. Norite keliauti kartu? Jei
jūsų svajonė sutampa su mūsiške ir
galite paaukoti 45–50 dienų, kvie-
čiame tapti komandos dalimi viena-
me ar keliuose iš etapų”. Keliautojus
galima pasiekti info@nuotykis.lt

Grįžę namo savo įspūdžius ke-
liautojai sudės į 1 000 psl. albumą,
kurį jau dabar galima užsisakyti.

Parengė A. Škiudaitė

Pasaulio keliautojai Sutkai  –
Pietų Amerikoje

sininku, diplomatu, būsimasis medikas
augo inžinieriaus ir pedagogės šeimo-
je. Ir tik tėvo, tremtinio, praėjusio so-
vietinio režimo pragarą, paragintas
Darius pasirinko mediko profesiją. ,,18
metų ypač sunku apsispręsti, kuo no-
rėtum užsiimti. Sovietinė sistema nėra
produktyvi leisti iš anksto nuspręsti,
ką nori daryti, kai dar nesi galutinai
subrendęs. Kai mokiausi Kauno me-
dicinos institute, nemažai mano ben-
draamžių kursiokų metė mokslus, su-
pratę, kad eina ne tuo keliu. Iš dalies
turbūt tėvų postūmis į mediciną padėjo
man, jeigu iki šiol esu šioje srityje”, –
sako Darius. Jis prisipažįsta, kad oto-
laringologo specialybę rinkosi vien
dėl to, kad galėjo nuolat pritaikyti mo-
dernias medicinos technologijas. Chi-
rurgo darbas profesiškai įdomesnis,
nes jame naudoji ne tik skalpelį ir
medicinines žirkles, bet ir endoskopus
ir mikroskopus. Matydamas, kaip vys-
tosi medicina, otolaringologas išnau-
doja visas įmanomas galimybes, pri-
taikydamas modernius gydymo meto-
dus ir tuo pasiekdamas minimalaus pa-
ciento nedarbingumo.

Kai sisteminės žinios pranoksta
pačią Gamtą

Darius išgijimo stebuklų near-
chyvuoja. Virtuozišką chirurgo gebė-
jimą operacijos metu daryti stebuklus
tiesiog įvardija kaip improvizaciją,
kuri bet kuriame darbe padeda augti.
,,Žmogus yra labai gyvybingas”, – sako
Darius ir čia pat pateikia pavyzdį:
,,Bjauriausias dalykas, kai tenka kovoti
su vėžiu. Be intervencijos negali nu-
spėti, kiek jis išplitęs ir kokio sudė-
tingumo bus operacija. Pamenu, ope-
ravau pacientą, kuriam buvo diagno-
zuotas seilių liaukų vėžys. Operacija
vyko 12 val. Vėžys buvo išplitęs jau į
galvos nervus, kurie driekėsi nuo vei-
do raumenų. Teko ypač sudėtingai ša-
linti vėžio židinius, kruopščiai tyri-
nėjant pažeistas vietas. Su mikroskopu
gręžiau smilkinkaulį, kol pasiekiau
vėžio nepažeistą veido nervo vietą.
Chirurginė intervencija praktiškai sie-
kė smegenis. Teko priimti sprendimą
– rekonstruoti nervą, paimant iš vienos
vietos ir perkeliant į kitą, jį prisi-
uvant, kad pacientui atstatytum veido
mimikos raumenų funkciją. Štai čia ir
prasideda improvizacija.” 

Panašių sėkmingų operacijų yra
buvę ne viena. Logiškas pavykusios
operacijos paaiškinimas vienas – pro-
fesionalumas ir kantrybė, kurios šiame
nelengvame darbe prireikia dažnai.
,,Nemaloniausias dalykas yra stoti į
kovą su vėžiu. Ir kai kuriais atvejais,
kai jis atsinaujina, matyti tą pralai-
mėjimą profesine prasme yra neleng-
va. Tačiau turi priimti vadinamąją li-
kimo kvotą, kad toks yra gyvenimas.
Vidinį nepasitenkinimą visada jauti,
kai nematai sėkmės rezultato, o kai dar
laikaisi tos bendros gyvenimo filoso-
fijos, kad viską daryti savo darbe tik ge-
rai, panašūs pralaimėjimai paveikia”,
– neslepia Darius, kad jo darbe būna
skaudžių nusivylimų. ,,Visada turi pa-
daryti kaip galima gerai, gal tada ir to
nepasitenkinimo bus mažiau, ir re-
zultatas bus geras. ‘Do your best!’”, –
sako  Darius Bliznikas. Tai jo gyveni-
mo credo, kur vietos nėra atmestinai at-
liktam darbui. 

,,Betgi kiekvienas esame žmogus,
būna ir nuovargio dienų, ir šiaip die-
nų, kai ne viskas klojasi”, – polemi-
zuoju su Dariumi, kuris čia pat panei-
gia panašias nuostatas, tvirtindamas,
kad chirurgo darbe tai tiesiog neleis-
tina. Per patrankos šūvį jis gena bet
kokį profesinį aplaidumą, o į klausimą,
kaip išvengia nesėkmių, atsako: ,,Sten-

giuosi viską planuoti. Pamenu, kai
Detroite rezidentūroje turėjome pro-
fesorių, kuris darė tik ausų operacijas.
Jis buvo be galo pedantiškas žmogus.
Ir tas jo pedantiškumas daugeliui su-
keldavo lengvą šypseną, palydimą klau-
simu ‘Kam gi viso to reikia?’ Dabar,
žvelgiant per laiko atstumą, suprantu,

kad būtent pedantiškumas ir planavi-
mas padeda išvengti emocinės įtampos.
Kai viskas po ranka ir vietoje, tada ne-
turi nepasitenkinimo, susitelkė į dar-
bą, kurį tau reikia padaryti. Pagal pa-
našius kriterijus rinkausi ir savo asis-
tentų komandą. Ir tai nėra lengva, ga-
lima sakyti – tai laimės dalykas. Man
kol kas sekasi, kol kas neteko susidurti
su neprofesionalumu ir kol kas nebu-
vo tokių mano klinikoje, kurie negalėtų
atlikti profesinių užduočių”, – sako
Darius Bliznikas. 

Už viską dėkingas Detroito
profesoriams

Kasdienis, įprastas gydytojo ri-
tualas, planinės operacijos nevargina
fiziškai.  Dažniausiai dirba nuo pir-
madienio iki penktadienio. Operacijas
daro labai anksti rytą, kad likusią die-
nos dalį galėtų skirti naujiems pa-
cientams. ,,Kiekvieną dieną būna tokių
pacientų, kurie nori būti išklausyti ir
pamatyti būtent tą dieną, kai skambi-
na. Kaip ir sakiau, tik tiksliai planuo-
damas dienotvarkę galiu išpildyti visų
savo pacientų norus, skirti jiems tin-
kamai laiko”, – teigia privačias medi-
cinos paslaugas teikiantis otolaringo-
logas chirurgas Darius Bliznikas. Pri-
sipažįsta, kad pailsi tik kelionėse. Na,
dar saugant chirurgo rankas, labai
mėgsta žaisti tenisą. Be šių pomėgių ne-
mažai laiko  skiria knygoms. Tarp jų –
meno ir istorijos pažinimui. Apie ve-
dybas, asmeninį gyvenimą nesisuko
kalba. Viešai pažinčiai Darius Blizni-
kas yra tas gydytojas, kuris su pa-
cientu nuo pirmos jo vizito dienos ke-
liauja per visą ligos laiką iki galutinio
pagijimo. Ir kiekvienas atsakingas pa-
siruošimas šiai ,,kelionei” lemia išgi-
jimo sėkmę. ,,Aš visada turiu planą ką
darysiu, kaip darysiu ir kokio rezultato
sieksiu. Ir nesvarbu, ar tai būtų gerk-
lų vėžio gydymas, ar plastinė nosies
operacija. Iš anksto net įvertinu ir nu-
matau galimas komplikacijas, kas ypač
svarbu gydymo procese. Štai tokia pa-
skata nuolat augti ir tobulėti – kaip pa-
likimas man atiteko iš Detroito profe-
sorių. Iš jų tas žinias gavau ir iki šiol
esu jiems dėkingas”, – sako otolarin-
gologas chirurgas Darius Bliznikas. 

Alma Sutkienė turi galimybę prisiminti kirpėjos profesiją.

Dviem kemperiais – „Troba” ir „Gryčia” – panevėžiečiai  ke liauja po pasaulį.  
,,Facebook”�nuotraukos

Dariaus profesijos credo – viską daryti ge-
riausiai. Jo pedantiškumas ir planavimas pa-
deda pasiekti ne tik pačių geriausių rezul-
tatų, bet ir išvengti emocinės įtampos. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Kviečia valstybės gimtadienį švęsti drauge
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė kviečia kūrybingai ir
prasmingai minėti Valstybės atkūrimo
dieną ir prisijungti prie akcijos „Vasa-
rio 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai”.

„Mūsų valstybė skaičiuoja naują
šimtmetį! Jos gimtadienį ir vėl švęs-
kime visi drauge, kad Vasario 16-oji at-
silieptų kiekvieno tautiečio širdyje,
kad vėl plačiai skambėtų, aidėtų ir
džiugintų, o mums brangios spalvos –
geltona, žalia ir raudona – nuvilnytų iš
Lietuvos per visą pasaulį”, – sako pre-
zidentė.

Iniciatyvos tikslas – linksmai ir iš-
radingai pasveikinti savo šalį gimta-
dienio proga, o savo sumanymais pa-
sidalinti su visais. Iniciatyvas, kaip ori-
ginaliai pasveikinti Lietuvą, galima re-
gistruoti oficialioje svetainėje www.lrp.
lt/vasario16 iki vasario 20 dienos.

Linksmiausių ir išradingiausių
sumanymų autorius valstybės vadovė
pakvies į prezidento rūmus, kur iš-

kilmingoje ceremonijoje bus pasida-
linta pačiomis ryškiausiomis ir nuo-
širdžiausiomis Vasario 16-osios šven-
tės akimirkomis. Už originalumą, pi-
lietiškumą, gebėjimą sutelkti ir meilės
Lietuvai puoselėjimą šalies vadovė
įteiks nepriklausomos Lietuvos ir jos
žmonių simbolį – valstybės trispalvę.

Prie kūrybingai sutikti Vasario
16-ąją kvietusios akcijos švenčiant ju-
biliejinę – 100-ąją – Valstybės atkūrimo
dieną Lietuvos žmonės prisijungė itin
gausiai ir pateikė rekordinį skaičių –
net 1500 išradingų sumanymų. Akcijoje
ypač aktyviai dalyvavo šalies žmonės ir
svetur gyvenantys lietuviai. Švęsdami
kartu jie kūrė gražią bendrą šventę,
daugybę prasmingų, linksmų akimir-
kų ne tik sau, bet ir visiems aplinkui.

Šalies vadovės inicijuota akcija
vyksta septintą kartą. Per šešis akcijos
„Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir iš-
radingai” metus iš viso paskelbta 3,5
tūkst. idėjų, apdovanota per 130 origi-
nalių iniciatyvų.

Nepritaria keisti deklaravimo tvarką emigrantams
Vilnius („Lietuvos žinios”) –  Fi-

nansų, Sveikatos apsaugos ir Vidaus rei-
kalų ministerijos nepritaria „valstie-
čių” lyderio Ramūno Karbauskio pasiū-
lymui liberalizuoti gyvenamosios vie-
tos deklaravimo tvarką emigrantams. 

R. Karbauskis siūlo, kad asme-
nys, kurie socialinio draudimo įmokas
moka Europos Sąjungos šalyse, galėtų
būti atleisti nuo privalomojo sveikatos
draudimo įmokų Lietuvoje, nepri-

klausomai nuo to, ar yra deklaravę
savo išvykimą. Jie būtų laikomi išva-
žiavusiais iš Lietuvos pagal „Sodros”
ir Valstybinės mokesčių inspekcijos
teikiamus duomenis.

Tačiau trys ministerijos ragina
nepritarti jo pasiūlymui, nes dėl tokių
pakeitimų Lietuvos gyventojų regist-
ras kauptų netikslius duomenis apie
žmones – būtų neaišku, kas ir kada
emigravo ar sugrįžo.

Paminės partizanų deklaracijos 70-metį 
Vilnius (BNS) – Radviliškio rajo-

ne, Minaičiuose, rengiamasi iškil-
mingai paminėti 1949 metų vasario 16
dieną partizanų vadų pasirašytos Lie-
tuvos laisvės kovos sąjūdžio deklara-
cijos 70-metį.

Prieš 70 metų į suvažiavimą susi-
rinkę visos Lietuvos partizanų apy-
gardų atstovai paskelbė įkuriantys

vieną pasipriešinimo organizaciją –
Lietuvos laisvės kovos sąjūdį (LLKS) –
ir priėmė politinę deklaraciją, kurio-
je konstatuota, jog LLKS taryba yra
aukščiausiasis tautos politinis orga-
nas, vadovaujantis politinei ir karinei
tautos išlaisvinimo kovai, kad būtų at-
kurta nepriklausoma demokratinė
respublika.

Disidentą P. Cidziką palaidos Vilniuje
Vilnius (BNS) – Disidentas ir vi-

suomenininkas Petras Cidzikas bus lai-
dojamas Vilniuje esančiose Rokantiš-
kių kapinėse.

P.  Cidzikas, žinomas pogrindžio
spaudos platintojas, politinių bado ak-
cijų iniciatorius ir pirmųjų mitingų už
laisvę organizatorius, gimė 1944 metų
balandžio 25 dieną Lazdijų rajone, Šeš-
tokuose. 1971 metais jis įstojo į Vilniaus
universiteto Teisės fakultetą, tačiau dėl
įtarimų platinant pogrindinę Lietuvos
katalikų bažnyčios kroniką 1973 metų
vasario 16 dieną suimtas ir pusę metų
kalintas KGB tardymo izoliatoriuje.

KGB iniciatyva jam skirtas prie-
vartinis psichiatrinis gydymas. P. Cid-
zikas ketverius metus kalintas specia-
liajame psichiatriniame kalėjime Čer-
niachovske Karaliaučiaus srityje. Vė-
liau dar pusę metų praleido Naujosios
Vilnios psichoneurologinėje ligoninėje.

Išėjęs į laisvę P. Cidzikas tęsė kovą
prieš okupaciją: rašė valdžiai ir tarp-
tautinei bendruomenei protesto laiš-
kus, 1978 metais prisidėjo prie Antano
Terlecko įkurtos Lietuvos laisvės lygos
veiklos.

1987 metų rugpjūčio 23 dieną P.
Cidzikas kartu su A. Terlecku, Vytau-
tu Bogušiu ir Nijole Sadūnaite suren-
gė  mitingą  Ribbentropo-Molotovo

pakto pasekmėms paminėti.
Kitų metų pradžioje P. Cidzikas su

Povilu Pečeliūnu ir kitais bendra-
minčiais įkūrė „Politkalinių gelbėjimo
grupę”.

1988 metų rugpjūčio 16 dieną Ka-
tedros aikštėje disidentas pradėjo gar-
siąją bado akciją, ji sulaukė didelio vi-
suomenės palaikymo, plačiai komen-
tuota Vakarų spaudoje.

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę P. Cidzikas 1998 metais buvo apdo-
vanotas Vyčio kryžiaus ordino Ko-
mandoro kryžiumi, 2000 metais – Lie-
tuvos nepriklausomybės medaliu.

„Mastercard“ nubausta 647 mln. JAV dolerių bauda
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

junga skyrė pasaulinei kredito korte-
lių milžinei „Mastercard” 647 mln.
JAV dolerių baudą dėl konkurencijos
ribojimo tarp bankų, siūlančių ma-
žesnius mokėjimo kortelių mokes-
čius.

„Užkertant kelią prekybininkams
gauti paslaugas bankų siūlomomis
geresnėmis sąlygomis, ‘Mastercard’
taisyklės dirbtinai padidino kortelių
mokėjimo išlaidas, pakenkdamos var-
totojams ir mažmenininkams”, – sakė
Europos Sąjungos konkurencijos ko-
misarė Margrethe Vestager. 

Po „Visa”, „Mastercard” yra ant-

ra pagal dydį kredito kortelių išdavė-
ja. 

Kai klientas moka mažmeninin-
kui kredito kortele, parduotuvės ban-
kas moka kortelės turėtojo bankui
mokestį. Mažmenininko bankas per-
duoda šį mokestį parduotuvei, o tai pa-
didina klientų išlaidas.

„Pažeidimas baigėsi, kai ‘Master-
card’ pakeitė savo taisykles, kad įsi-
galiotų Tarpbankinio mokesčio (angl.
„Interchange Fee Regulation”) regla-
mentas.

Bauda būtų didesnė, bet Briuselis
ją sumažino 10 proc. dėl „Mastercard”
bendradarbiavimo. 

Maskvos teismas nepaleido amerikiečio P. Whelan
Maskva (ELTA, BNS) – Maskvos

teismas atmetė prašymą paleisti už už-
statą šnipinėjimu JAV naudai kalti-
namą amerikietį Paul Whelan, kuris
buvo suimtas praėjusį mėnesį.

Rusijos Federalinė saugumo tar-
nyba (FSB) areštavo vienoje automo-
bilių dalių gamykloje dirbantį buvusį
48 metų amžiaus JAV jūrų pėstininką

P. Whelan gruodžio 28 dieną. FSB nu-
rodė, kad jis buvo sučiuptas šnipinė-
jantis. Tvirtinama, kad jis turėjo do-
kumentus su Rusijos valstybės pa-
slaptimis.

P. Whelan šeima teigia, kad jis at-
vyko į Rusiją dalyvauti draugo vestu-
vėse. Jei P. Whelan bus pripažintas kal-
tu, jam gresia iki 20 metų įkalinimo. 

Vokietija ir Prancūzija pasirašė draugystės sutartį
Aachenas (ELTA) – Vokietijos

kanclerė Angela Merkel įspėjo dėl Eu-
ropoje augančio nacionalizmo ir ragi-
no atgaivinti tarpvalstybinį bendra-
darbiavimą, kai ji ir Prancūzijos pre-
zidentas Emmanuel Macron pasirašė
naują Vokietijos ir Prancūzijos drau-
gystės sutartį.

Sutartis pasirašyta abiem šalims
minint 56-ąsias Paryžiuje pasirašytos
Eliziejaus sutarties metines. Elizie-

jaus sutartį 1963 m. sausio 22 d. pasi-
rašė tuometis Prancūzijos prezidentas
Charles de Gaulle ir Vokietijos kanc-
leris Konrad Adenauer. 

Nauja draugystės sutartimi sie-
kiama stiprinti Vokietijos ir Prancū-
zijos draugystę, perkelti dvišalius san-
tykius į „naują lygį” ir pasiruošti iš-
šūkiams, su kuriais XXI amžiuje su-
siduria abi šalys ir Europa. 

Naujos sankcijos už Skripalių apnuodijimą
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

junga pritaikė sankcijas keturiems
Rusijos karinės žvalgybos tarnybos
GRU nariams, susijusiems su pernai
Anglijos Salisbury mieste įvykdytu
išpuoliu prieš buvusį dvigubą agentą
Sergejų Skripal ir jo dukrą. 

Sergejus ir Julija Skripaliai pernai
buvo apnuodyti nervus paralyžiuo-
jančia medžiaga. 

ES užsienio reikalų ministrų pra-
nešime teigiama, kad draudimas įva-
žiuoti į ES ir turto įšaldymas taikomas

„dviem GRU pareigūnams, atsakin-
giems už nuodingos nervus paraly-
žiuojančios medžiagos turėjimą, ga-
benimą ir panaudojimą Salisbury (Di-
džioji Britanija)”, taip pat organizaci-
jos vadovui ir vadovo pavaduotojui. 

Kiek anksčiau Kremlius smerkė
ES sprendimą pritaikyti sankcijas ke-
liems rusams, tarp kurių – bandymu
nužudyti Skripalius kaltinami agentai
Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Bo-
širovas. 

Per gaidžių peštynes areštavo 182 žmones
Madridas (BNS) – Ispanijos poli-

cija pranešė areštavusi 182 žmones, da-
lyvavusius „nacionaliniame” gaidžių
peštynių turnyre.

Ši senovinė pramoga vis dar gy-
vuoja kai kuriuose regionuose, nors iš
esmės yra uždrausta. Pareigūnai per
reidą šalies pietiniame Murcijos re-
gione esančiame Sangonera la Verde
miestelyje taip pat konfiskavo maž-
daug 300 tūkst. eurų.

2011 metais policija per gaidžių
peštynes toje pačioje vietoje areštavo
maždaug 100 žmonių.

Per gaidžių peštynes į ringą su-
leidžiami du gaidžiai, kurie buvo tre-
niruojami elgtis agresyviai ir daž-
niausiai būna pripumpuoti steroidų.
Negana to, prie gaidžių pentinų dažnai
pritaisomi aštrūs peiliukai.

Paukščiai per tokias peštynes daž-
nai kovoja iki mirties, o žiūrovai laži-
nasi dėl rezultato.

Policija konfiskavo 97 gyvus ir še-
šis negyvus gaidžius, taip pat – 87 ka-
napės augalus. 182 areštuoti žmonės ap-
kaltinti žiauriu elgesiu su gyvūnais.

Pagal Ispanijos įstatymus už žiau-

rų elgesį su gyvūnais nuteistam as-
meniui gali grėsti įkalinimas iki vie-
nerių metų arba iki pusantrų metų, jei
gyvūnas žuvo.

Gaidžių peštynių istorija siekia
laikus prieš romėnų erą. Pramoga
buvo populiari viduramžiais, bet XIX
amžiuje atsirado antipatija tokioms
peštynėms.

Gaidžių peštynės Ispanijoje drau-
džiamos, išskyrus Kanarų salas ir An-
dalucijos regioną. 1991 metų įstatyme
šios išimtys numatytos remiantis kul-
tūros paveldu ir istorija.

Gaidžiai dažnai pešasi iki vieno jų mirties.
Scanpix�nuotr.�

Mirė vienas žymiausių disidentų P. Cidzikas.
Zenono�Nekrošiaus�nuotr.�
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ŽEMĖJE IR DANGUJE

NASA „dienos nuotrauka“ tapo lietuvio kadras 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019�metų�sausio�23�d.)

1�USD�(JAV�doleris)�–�0,88�€
1�AUD�(Australijos�doleris)�–�0,62�€
1�CAD�(Kanados�doleris)�–�0,66�€
1�GBP�(Didžiosios�Britanijos�svaras�sterlingų)�–�1,14�€
1�NZD�(Naujosios�Zelandijos�doleris)�–�0,59�€

Mes jau žinojome, kad po Žemės pa-
viršiumi egzistuoja gyvybė, tik iki

šiol nežinojome, kad jos yra tiek daug. 
„Deep Carbon Observatory”

(DCO) yra daugiau kaip 1000 moksli-
ninkų bendruomenė, jau dešimt metų
vykdanti unikalų tyrimą. Jo metu ty-
rinėjama požeminė anglis, kurią gali-
ma rasti praktiškai visur – nuo gyvų-
jų organizmų iki iškastinio kuro. 

Oficialiai šis tyrimas baigsis 2019-
ųjų spalio mėn., tačiau DCO moksli-
ninkai jau informavo apie tai, ką jiems
pavyko iki šiol atrasti. Jie nustatė, kad
požeminė ekosistema yra dvigubai di-
desnė už visas Žemėje esančias van-
denynų sistemas drauge sudėjus. 

Tokios žinios žmonijai gali labai
praversti ir ieškant gyvybės kitose
planetose. Šio projekto metu DCO
mokslininkai gręžia skyles šimtuose
skirtingų Žemės paviršiaus ir jūrų
dugno vietovių. Iš surinktų mėginių jie
iki šiol galėjo nustatyti, kad giliosios
biosferos dydis yra maždaug nuo 2
iki 2,3 mlrd. kubinių kilometrų dydžio. 

Mokslininkai taip pat galėjo įver-
tinti bendrą anglies kiekį toje pože-
minėje ekosistemoje, kuris siekia nuo
16,5 iki 25,3 mlrd. tonų – tai yra nuo 245
iki 385 kartų daugiau nei gautume
sudėję visų Žemės gyventojų anglies
kiekį. Visgi, ne tai yra pagrindinės
DCO komandos išvados. 

Ataskaitoje pateikiamas kitų reikš-
mingų atradimų sąrašas, įskaitant su-
pratimą, kad genetinė įvairovė po Že-
mės paviršiumi yra panaši, o gal net di-
desnė, lyginant su ant Žemės paviršiaus
egzistuojančia gyvybe ir jos įvairove. 

Taip pat paliečiami ir tokie klau-
simai, kaip: ar šis požeminis gyveni-
mas prasidėjo paviršiuje ir nukeliavo
žemyn ar viskas vyko atvirkščiai?
Galbūt pirmiausiai po Žemės pavir-
šiumi atsirado gyvybė, o tik po to ji pa-
plito po visą planetos paviršių? Į tokio
pobūdžio klausimus mokslininkai ti-
kisi rasti atsakymus kiek vėliau, atli-
kę daugiau tyrinėjimų.

Įdomu tai, kad ataskaitos komen-
tarų skiltyje yra pateikta labai intri-
guojančių įžvalgų. „Mūsų žinių išplė-
timas apie požeminę gyvybę įkvėps
naujas įžvalgas apie planetų apgy-
vendinimą ir leis mums suprasti, kaip
gyvybė išplito mūsų planetoje ir ar ga-
lima tikėtis, kad ši gyvybė galėtų iš-
plisti po Marso paviršiumi ar kituose
dangaus kūnuose”, – rašo DCO tyrėjas
Fumio Inagaki. 

Kitaip tariant, milžiniškas pa-
saulis, kurį mokslininkai atrado po
mūsų planetos paviršiumi, gali vieną
dieną padėti mums apgyvendinti kitas
planetas ar netgi nuvesti prie naujų gy-
vybės formų.

Technologijos.lt

Po Žemės paviršiumi aptiko gyvybę

JAV Nacionalinė aeronautikos ir
kosmoso administracija (NASA)
kas dieną internete publikuoja po

nuotrauką kosmoso tema. 
Sausio 16-osios dienos nuotrauka

tapo lietuvio Artūro Medvedevo pada-
ryta galaktikos IC 342 nuotrauka. Joje
– Žirafos žvaigždyne esanti IC 342 ga-
laktika, esanti už 10 milijonų švies-
mečių. „Nerealu!! Tiek metų svajota
apie tai ir pagaliau! Aš esu dabar toks
laimingas!! Tai turbūt aukščiausio ly-
gio pripažinimas kaip astrofotografo
mėgėjo. Tai yra tik dar didesnė paska-
ta toliau fotografuoti ir tobulėti nuo-
traukų apdorojime, dalintis dangaus di-

Šiaurės elnių populiacija sumažėjo dvigubai

Arkties regione šiaurės elnių, dar
vadinamų karibu vardu, populia-

cija per paskutinius du dešimtmečius
sumažėjo daugiau kaip du kartus.

Naujoje ataskaitoje apie klimato
kaitos poveikį Arkties regione teigia-
ma, kad šių gyvūnų skaičius sumažė-
jo nuo beveik 5 mln. iki 2,1 mln. 

Ataskaita pristatyta Amerikos geo-

fizinių tyrimų sąjungos susitikime.
Joje atskleidžiama, kaip orų sąlygos ir
augalijos pokyčiai paverčia Arkties
tundrą daug mažiau tinkama vieta el-
niams. 

Tačiau, remiantis ataskaita, šiau-
rės elnių populiacijos mažėjimą, be
klimato kaitos, dar lėmė medžioklės, li-
gos ir sumažėjęs pašaro prieinamumas. 

Mūsų galaktikai neišvengiamas susidūrimas 

Jau kurį laiką žinome, kad maž-
daug po 3,5–4 milijardų metų

Paukščių Takas susijungs su kai-
mynine Andromedos galaktika. 

Tačiau naujame tyrime ap-
skaičiuota, kad gerokai anks-
čiau, po dviejų milijardų metų,
Paukščių Takas greičiausiai su-
sijungs su palydoviniu Didžiuo-
ju Magelano debesiu. 

Tikėtina, kad prieš susidū-
rimą Debesis neteks didelės dalies
žvaigždžių, kurios prisijungs prie
Paukščių Tako halo. Susidūrimo
metu halą papildys dalis žvaigž-
džių, išmestų iš supurtyto Pa-
ukščių Tako disko. Tarp jų gali
būti ir mūsų Saulės sistema. Iš
viso po šio įvykio Paukščių Tako
halas turėtų tapti penkis kartus
masyvesnis. Pasikeis ir tipinių jį
sudarančių žvaigždžių cheminė sudėtis
– jos turės net apie 0,5 proc. sunkesnių
už helį cheminių elementų, maždaug
trečdalį to, ką turi Saulė. Šiuo metu halo
žvaigždės tokių elementų turi apie šim-
tą kartų mažiau nei Saulė. 

Dar didesnis pokytis laukia cent-
rinės supermasyvios juodosios sky-
lės. Tikėtina, kad jos masė išaugs apie
aštuonis kartus. Įdomu tai, kad visi šie
pokyčiai – halo masės ir cheminės su-

dėties bei juodosios skylės masės –
pavers Paukščių Taką panašesniu į
kitas tokios pat masės diskines galak-
tikas. Neįprastas yra ir Magelano de-
besis – kitos į Paukščių Taką panašios
galaktikos neturi tokių masyvių paly-
dovių. Taigi gali būti, kad kitos galak-
tikos tiesiog jau patyrė susiliejimus su
panašiomis kompanionėmis, o mūsiš-
kės toks likimas dar tik laukia. 

15min.lt

Antarktidos ledynai tirpsta šešiskart sparčiau negu 1979-aisiais

Dėl pasaulio klimato atšilimo
Antarktidos ledynai šiuo metu
tirpsta apie šešiskart sparčiau

negu prieš 40 metų, o šis procesas di-
dina pasaulinio vandenyno lygį, pir-
madienį perspėjo mokslininkai.

Nuo 1979 iki 2017 metų dėl Antark-
ties ledo tirpsmo pasaulio jūros jau pa-
kilo daugiau kaip 1,4 cm, sakoma
straipsnyje, paskelbtame JAV mokslo
žurnale „Proceedings of  the National
Academy of  Sciences” (PNAS).

Prognozuojama, kad šis procesas
ateityje sukels katastrofinį vandenynų
lygio pakilimą, rašo studijos pagrin-
dinis autorius Eric Rignot, Californi-
jos universiteto Ervaine Žemės sistemų

mokslų katedros vedėjas.
„Toliau tirpstant Antarktidos ledo

skydui, ateinantiems šimtmečiams
prognozuojame kelių metrų jūros lygio
pakilimą iš Antarkties”, – pabrėžė E.
Rignot.

Jeigu išsipildytų blogiausias moks-
lininkų prognozuojamas scenarijus,
iki 2100 metų jūros lygis pakils 1,8 met-
ro. Tokiu atveju būtų užlieta daugelis pa-
krančių miestų, kuriuose gyvena mili-
jonai žmonių, rodo ankstesnės studijos.

Mokslininkai nustatė, kad 1979–
1990 metais Antarktis kasmet praras-
davo po 40 mlrd. tonų ledo per metus.

Tačiau 2009–2017 metais ledo tirps-
mo sparta padidėjo daugiau kaip šešis

kartus – iki 252 mlrd. tonų per metus.
Dar didesnį susirūpinimą kelia

faktas, kad Rytų Antarktidos sritys,
anksčiau laikytos „stabiliomis ir at-
spariomis pokyčiams”, irgi praranda
daug ledo, sakoma studijoje.

Jeigu ištirptų visas Antarkties le-
das, pasaulinio vandenyno lygis pakiltų
57 metrus.

Didžioji dalis Antarkties ledo su-
sitelkusi regiono rytuose. Ištirpę šios
dalies ledynai jūrų lygį pakeltų apie 51
metrų, o visas vakarinės dalies ledas –
tik apie 5,2 metro.

Rytų Antarktidos ledo skydas yra
didžiausias pasaulyje; jame susikaupę
apie pusė visų pasaulio gėlojo van-

dens išteklių.
Per šią studiją buvo nustatyta,

kad šis didžiulis ledo masyvas vėl pra-
dėtų tirpti, pasaulio klimato vidutinei
temperatūrai pakilus vos dviem Cel-
sijaus laipsniais. 

Šiltėjantis vandenynų vanduo at-
eityje ledo tirpsmą dar labiau skatins.
Ekspertai sako, kad jūros lygis toles-
nius šimtmečius kils, kad ir kokių
priemonių žmonija dabar imtųsi kli-
mato pokyčiams stabdyti.

Naujausi tyrimai pademonstravo,
kad vandenynai šyla sparčiau negu iki
šiol manyta: kelerius vėliausius metus
buvo fiksuojami vis nauji šilumos re-
kordai.                                         15min.lt

Lietuvio padarytą dangaus nuotrauką įvertino profesionalai.                            NASA�nuotr.

dybe ir grožiu su jumis visais” – savo
„Facebook” paskyroje džiaugėsi A.
Medvedevas. 

Lietuvis pasakoja, kad ši nuo-
trauka susilaukė ir didelio dėmesio so-
cialiniame tinkle „Reddit” – ir galiau-
siai kadras tapo pagrindine nuotrauka
šiai galaktikai skirtame straipsnyje in-
terneto enciklopedijoje „Wikipedia”. A.
Medvedevas savo astrografijos darbus
publikuoja svetainėje ir „Facebook”
puslapyje – ten galima pamatyti ir
daugiau lietuvio užfiksuotų kosminių
vaizdų.

Lrytas.lt 

Mūsų (Paukščių Tako) galaktika su artimiausia
Andromedos galaktika susilies anksčiau nei buvo
manyta lig šiol. Space.com�nuotr.�
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Sausos akys – problema, nuo kurios
kenčia milijonai žmonių visame
pasaulyje. Ypatingai tai vargina at-

šalus orams ir prasidėjus šildymo se-
zonui, kai skundžiamasi akių paraudi-
mu, ašarojimu, perštėjimu. 

Kodėl sausėja akys?  

Sausų akių sindromas išsivysto
sutrikus ašarų plėvelės veiklai.  Ašarų
plėvelė – tai plonas, 0,001 milimetro te-
pamųjų medžiagų sluoksnis, atliekan-
tis daug svarbių funkcijų: maitinantis
ir aprūpinantis deguonimi kraujagys-
lių neturinčią rageną, saugantis ją nuo
infekcijų, užtikrinantis ragenos pa-
viršiaus lygumą bei normalią šviesos
refrakciją (lūžimą). Mirksint ašarų plė-
velė sutepa akių vokus, o ją pažeidus iš-
sivysto sausų akių sindromas.

Kas lemia sausų akių 
išsivystymą? 

Yra keletas būsenų, nulemiančių
akių sausėjimą:

*temperatūrų pokyčiai. Vasarą akis
sausina karštas oras, vėjas, dulkės,
dūmai, oro vėsintuvai. Žiemą akys
sausėja dėl šalto ir žvarbaus vėjo, o taip
pat dėl karštų bei sausų patalpų. Akių
ligų gydytojai pataria patalpų orą nuo-
lat drėkinti, tam palaikant drėgmę
tarp 30–50 proc., idealiausia – 45 proc.

*paretintas mirksėjimas. Akys iš-
sausėja ilgai dirbant kompiuteriu, žiū-
rint televizorių. Įdėmiai žiūrint į ek-
raną rečiau mirksima. Žmogus nor-
maliai mirksi 15–20 kartų per minutę,
o žiūrėdamas į ekraną sumirksi ma-
žiau nei 10 kartų. Dėl to ašarų plėvelė
mažiau drėkina akis ir jos sausėja. 

*amžiaus ypatumai. Pirmuosius
akių sausėjimo požymius žmonės pa-
junta būdami 40 metų amžiaus, o vy-
resni nei 75 metų gerai žino, kas yra
sausos akys. Ašarų tūris šiame amžiuje
sumažėja daugiau nei 60 proc.

*sisteminės ligos bei fiziologinės bū-
senos. Dažnai akys sausėja sergant sis-
teminėmis ligomis, tokiomis, kaip reu-
matoidinis artritas, sklerodermija,
Sjogren sindromas (sausos akys, sau-
sumas burnoje, reumatoidinis artri-
tas). Daugiau nei pusė moterų pome-
nopauzės laikotarpiu taip pat skun-
džiasi sausomis akimis, o be to akys
sausėja menstruacijų, nėštumo ir vai-
ko žindymo metu.

*pašalinis vaistų poveikis. Neretai sau-
sos akys vargina vartojant antihista-
mininius preparatus, vaistus, skirtus
gydyti širdies ligas, skatintinančius šla-
pimo išsiskyrimą, mažinančius krau-
jo spaudimą, o taip pat vaistus nuo slo-
gos, Parkinsono ligos bei skausmo
malšinimo preparatus. 

*klimatinės sąlygos. Klimato sąlygos
yra vienas iš veiksnių įtakojantis akių
sausumą.  Sausose, vėjuotose vietose,
kur gausu dulkių, bus dažniau sutin-
kama žmonių besiskundžiančių sau-
somis akimis.

*nepakankamas ašarų kiekis. Nepa-
kankamas ašarų kiekis nustatomas,
kaip ašarų sudėtyje esančios cheminės
medžiagos sąlygoja greitą ašarų išga-
ravimą.

*kontaktiniai lęšiai. Nešiojant kon-
taktinius lęšius akys dirginamos, jos
sausėja, kartais išsivysto konjunkti-

Lengvos ir vandeningos dirbtinės
ašaros užtikrina tik trumpalaikį pa-
gerėjimą, todėl jas reikia dažnai var-
toti. Be to patartina rinktis dirbtines
ašaras be konservantų. Galima naudoti
ir drėkinamus gelius ar tepalus, kurie
veikia ilgiau, bet sukelia trumpalaikį
regėjimo sutrikimą susiliejant vaizdui,
todėl juos siūloma naudoti nakčiai.

Esant stipriai išreikštiems akių
sausumo požymiams reikalinga akių
gydytojo konsultacija. Jis skiria dirb-
tines ašaras; vaistus, skatinančius aša-
rų gamybą; gydo vokų bei akių jungi-
nės uždegimus. Sunkesniais atvejais at-
liekamos laikinos ašarų latako už-
kimšimo operacijos, kurių tikslas – kuo
ilgiau išlaikyti ašaras akyse. 

Kaip elgtis varginant sausų 
akių sindromui?

* 2 kartus dienoje 5–10 minučių ant
akių uždėti šiltus kompresus. 

*Akis prausti vaikišku šampūnu,
užsimerkus švelniai pamasažuoti vokų
kraštus.   

*Žiūrint televizijos laidas ir dirbant
su kompiuteriu nepamiršti mirksėti.
Siūloma bent kas 20 min.daryti per-

traukėles, kurių metu  kelioms minu-
tėms užsimerkti arba stipriai užsimer-
kus suskaičiuoti iki trijų,  o atsimerkus
keletą kartų sumirksėti. Tai padės aša-
roms tolygiai pasiskirstyti.  Kompiute-
rio ekraną laikyti 40 – 76 cm nuo savo
veido, o jo vaizdas turėtų būti šiek tiek
žemiau horizontalios akių linijos.

*Palaikyti siūlomą darbo ir gyve-
namųjų patalpų drėgmę.

*Naudoti akinius nuo saulės ne tik
vasarą, bet ir ištisus metus.

*Vartoti maistą, turtingą omega –
3 riebalinių rūgščių: lašišą, sardinas,
sėlenas, augalinius aliejus arba vartoti
papildus.

*Jei inkstai ir širdis sveiki – siū-
loma per parą išgerti 8 stiklines van-
dens.

Akys dovanoja mums šio pasaulio
vaizdą: jomis matome mylimus žmo-
nes, gamtos grožį ir visus gyvenimo
stebuklus. Rūpintis akių sveikata yra
svarbu, nes sveikos akys yra gyvenimo
grožio dalis.

Paruošta remiantis: www.allabout
vision, www.American Optometric Asso-
ciation (AOA), www. May oclinic.org,
www.WebMD, www. sveikas.lt.

Sausos akys. Kas tai ir kaip jas gydyti?

vitai (akies junginės uždegimai), kurie
dar labiau pažeidžia ašarų plėvelę.

*akių vokų uždegimai. Pastaruoju
metu daugėja nuomonių, kad viena iš
sausėjančių akių priežaščių yra akių
vokų uždegimai. Vokų liaukos išskiria
lipidus, formuojančius apsauginę aša-
rų plėvelę, kuri apsaugo vidurinį ašarų
plėvelės sluoksnį nuo vandens išgara-
vimo. Esant uždegimui, lipidų kiekis
mažėja, todėl vanduo greitai išgaruoja
ir akys pradeda sausėti. Akių vokų už-
degimus gali sukelti ne tik bakterijos,
bet ir vadinamosios veido erkutės (De-
modex). Jei lašinimas įvairių drėkina-
mųjų lašų bei dirbtinių ašarų nepade-
da, vertėtų atlikti erkučių tyrimus. 

Sausų akių požymiai?

*svetimkūnių jutimas akyse, po-
jūtis, lyg į akis pripilta smėlio ar žvy-
ro;

*rytinis atsimerkimo sunkumas,
patiriant trumpą, aštrų skausmą;

*akių paraudimas, išskyros, grau-
žimas ir niežėjimas;

*akių nuovargis, sunkūs vokai,
skausmas mirščiojant; 

*šviesos baimė;
*ašarojimas, nuo per didelio sau-

sumo dirginančio akis ir tuo pačiu
nuo ašarų išsiskyrimo;

*regėjimo sutrikimai: pablogėjant
ar pagerėjant;

Kai kurie iš šių požymių sustiprėja
rytais, kiti – vakarais.

Liga nustatoma įvertinus asmens
nusiskundimus. Kartais ašarų kiekiui
išmatuoti naudojamas Schirmet testas,
kai plona sugeriamo popieriaus juos-
telė padedama po apatiniu akių voku,
ir iš to, kiek ji sudrėksta, sprendžiama
apie ašarų kiekį.

Sausų akių gydymas 

Sausų akių sindromas yra lėtinė ir
progresuojanti liga, kuri nors ir nėra
pilnai išgydoma, tačiau medikamentų
pagalba sumažinami bei pilnai valdo-
mi ligos požymiai, ir žmonės jaučiaisi
palyginti normaliai.

Pagrindinis tikslas gydant sausas
akis yra reikiamo akių drėkinimo
laipsnio pasiekimas, kas panaikina ir
sumažina nemalonius jutimus, ap-
saugant akių paviršius nuo mikrot-
raumų ir infekcijų, taip gydant ir sis-
temines ligas. Akys drėkinamos natū-
ralią ašarų sudėtį atitinkančiais akių
lašais, vadinamais dirbtinomis ašaro-
mis. Esant silpnai išreikštiems požy-
miams galima įsigyti bereceptinių
dirbtinių ašarų ar drėkinančių gelių.

Sausos akys – problema, nuo kurios kenčia milijonai žmonių visame pasaulyje. www.pexels.com�nuotr.
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A † A
SAULIUI KAROSUI

mirus reiškiame giliausią užuojautą jo mamai BI-
RUTEI ir sūnui KONSTANTINUI.

Jūs netekote nepaprasto sūnaus, tėvo ir daugiau-
siai pasiekusio verslininko, kolekcininko.

Jo įsteigtas kultūros paramos fondas padėjo iš ug-
 dyti daugelį muzikos, literatūros veikėjų.

Mielas Sauliau, tebūnie Tau lengva Lietuvos že me-
lė.

Karolis, Jūratė ir Audronė Avižieniai

A † A
ALGIS GRIGAS

(1935–2019)

Bėga metai. 

Pasiilgstu kiekvieno iškeliavusio draugo, kolegos, artimo. 
Pasiilgsiu Algio. 
Vis lieka mažiau su kuriais pasikalbėti,

kuriuos aš pažįstu, 
kurie mane pažįsta. 

Buvo laikai, kai eidavome į savo ir draugų vestuves,  
į vienas po kitos.

Paskui mūsų vaikų krikštynos.  
Dar vėliau tų pačių vaikų vestuvės.  

Dabar, jau kurį laiką, atsisveikinimai, 
irgi vienas po kito.

Susipažinome Čikagoje, buvau l1-metis skautukas, 
Algis tada 17-metis jaunuolis, 

mūsų Marquette Parko skautų draugininkas. 

Su Algio pagalba ir patarimais, 
daug esu iškeliavęs Lietuvos val dovų ir didikų takais. 

Dabar Algį palydime šios žemės paskutinėje kelionėje.  

Bėga metai. 

Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie, 
Amžinoji šviesa jiems tešviečia. 

Donatas  Januta Nuotraukos istorija
Atkelta iš 3 psl.

Apie ką Šivickis jiems pasakojo, ką
parodė? Tikriausiai pradėjo nuo pačių
pradžių – nuo Baltijos jūros, papasa-
kojo, kuo ji skiriasi nuo kitų jūrų; pa-
sakė, kad iki pat šio laiko lietuviško-
sios jos dalies gyvūnija buvo beveik ne-
tirta, tad labai atsiliekame nuo visų
kaimynų, kurie turi specialias moks-
lines stotis jūrų gyvūnijai tirti, reiktų
ir mums tokios; kad kartu su studen-
tais  apibūdino daugiau kaip 200 rūšių
bestuburių, parodė nemažai užfik-
suotų jų preparatų. O egzotiškiausia
pramoga svečiams, matyt, buvo žvelg-
ti pro mikroskopo binokuliarą į įvairių
įvairiausius, visokiais būdais beju-
dančius smulkučius gyvūnus, kurių
iki šiol nė vienas garantuotai nebuvo
matęs. Matyt, svečiams buvo įdomu,

tad Smetonienė taip draugiškai įsika-
bino Šivickiui į ranką prieš įsiamži-
nant fotoobjektyve.

Ir paskutinis klausimas – kodėl iš-
liko tik tokia nedidukė nuotrauka?
Pačiame kukliausiame albume. Atsa-
kymas, turbūt, aiškus kiekvienam,
gyvenusiam sovietmetyje Lietuvoje.
Didesnė ir gražesnė, matyt, buvo su-
naikinta arba taip saugiai paslėpta,
kad pradingo amžinai. O dėl tokios ne-
didukės, nereikšmingos, net ir blogą
linkinčios akys nebūtų tiek daug var-
gę, besiaiškindami, kokie gi čia „bur-
žujai” įsiamžinę; tikėtina – gal ir dė-
mesio į šią nuotrauką nebūtų atkreipę.

Laima Petrauskienė – biofizikė,
gamtos mokslų daktarė, vykdžiusi
tyrimus  gyvūnų fiziologijos, etologi-
jos, ekotoksikologijos srityse. Nuo
2000 m. lygiagrečiai pradėjo dirbti ir
mokslo istorijos srityje, kurioje dar-
buojasi iki šiol.

A † A
BIRUTĖ TRINKIENĖ

VOSYLIŪTĖ
Gimė 1927 m. liepos 18 d. Šiauliuose, Lietuvoje.
Mirė 2019 m. sausio 21 d. Darien, IL.
Gyveno Darien, IL, anksčiau LaGrange Park, IL, Western

Springs, IL bei Kanadoje.
Nuliūdę liko brolis Algis Vosylius su žmona Janice.
A. a. Birutė priklausė Lietuvių skautų sąjungai.
Atsisveikinimas vyks ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 9 val.

ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL,
60439, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionės
sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba
Pal. Jurgio Matulaičio misijai Lemonte.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

Vištos krūtinėlės aluje

Reikės:
2 vištos krūtinėlių
1 raudono svogūno, supjaustyto
pusžiedžiais
2 skiltelių česnako, susmulkintų
aliejaus kepimui
druskos, pipirų
1 arb. šaukštelio pomidorų pastos
1 arb. šaukštelio garstyčių
1 valg. šaukšto cukraus
2 valg. šaukštų miltų
šviesaus alaus
2 lauro lapelių 
4 juodųjų pipiriukų

Į didesnę, storu dugnu keptuvę
įpilti aliejaus.

Krūtinėles padruskinti, papipi-
rinti iš abiejų pusių ir apkepti.

Apkeptas iš abiejų pusių krūtinė-
les perdėti ant lėkštės, o į keptuvę, ku-
rioje jos kepė, suberti svogūną bei čes-
naką ir maišant pakepinti 2–3 minutes,
kol daržovės suminkštės.

Į apkeptus svogūnus sudėti pomi-
dorų pastą, garstyčias, cukrų ir miltus.
Maišant, kad nesušoktų į gabaliukus,
kaitinti ir po truputį pilti šviesų alų,
kol padažas sutirštės. Tuomet į jį sudėti
apkeptas krūtinėles, lauro lapelius,
pipiriukus, ir, jei trūksta, įberti drus-
kos.

Uždengus dangčiu troškinti apie
30–40 minučių. Jei padažas labai su-
tirštėja, galima praskiesti sultiniu
arba vandeniu.

Įdaryti vištos 
krūtinėlių suktinukai

Reikės:
6–7 vištos krūtinėlių puselių

Vištienai paruošti yra šimtai būdų.
Štai du iš daugelio.

1 šaukšto alyvuogių aliejaus
Įdarui:
1 puodelio alyvuogių
10 džiovintų pomidorų
šviežių čiobrelių ar mairūno
druskos, pipirų
smulkiai sukapotos česnako skilte-
lės
1 šaukšto citrinos sulčių

Padažui:
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
50 g (1,75 oz) sviesto
1/2 puodelio baltojo sauso vyno
šalavijo lapelių
1 šaukšto konjako
1 arb. šaukštelio medaus 

Vištos krūtinėles išmušti, kad būtų
plokščios. Padruskinti, papipirinti,
pašlakstyti aliejumi.

Įdarui skirtus produktus sutrinti
iki vientisos masės.

Ant kiekvienos krūtinėlės dėti įda-
ro, susukti ir persmeigti pagaliuku.
Suktinukus padruskinti, papipirinti,
pašlakstyti aliejumi.

Didesnėje keptuvėje įkaitinti svies-
tą ir porą šaukštų aliejaus. Sudėti
suktinukus ir apkepti iš visų pusių.

Įpilti vyno, išgarinti, įdėti kelis ša-
lavijo lapelius, uždengti dangčiu ir
patroškinti apie 15 min. Tuomet ati-
dengti ir duoti padažui nuvirti.

Ištroškintus suktinukus sudėti į
gražų dubenį.

Į padažą įpilti į šaukštą konjako ir
1 arb. šaukštelį medaus.

Padažą perkošti ir užpilti ant suk-
tinukų.

Skanaus!
Jūsų Indrė



12 DRAUGAS2019�SAUSIO�24�D.,�KETVIRTADIENIS

http://draugokalendorius.org

� Sausio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas
Jaunius Kelpšas aukos pirmąsias šv. Mišias
naujaisiais metais. Šv. Mišių metu bus pri-
simintas prieš 40 metų miręs a. a. Petras
Kubilius ir neseniai šią žemę palikęs a. a.
Arūnas Liulevičius. Kviečiame visus atvyk-
ti. Po šv. Mišių – vaišės Jaunimo centro ka-
vinėje. Adresas: 5620 So. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) sausio 27 d. 10 val. r. švęsime trečiąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kunigas Gediminas Ker-
šys.  Šv. Mišios lietuviškai aukojamos ir ket-
virtadieniais, 8:30 val. r. Maloniai kviečia-
me visus dalyvauti.

� Vasario 1 d., penktadienį, 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje profesorius
Giedrius Subačius pristatys monografiją
„Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–
1834)”. Bus galimybė knygą įsigyti. Mu-
ziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629, tel. 773-582-6500.

�  Vasario 10 d. 3 val. p. p. Carl Sandburg
High School Performing Arts Center, 13300
S. La Grange Rd., Orland Park, IL vyks lie-
tuviško miuziklo ,,Šnekučiai” premjera. Dau-

giau informacijos tel. 630-640-9817 ir 773-
547-0520. 

� Vasario 12 d., antradienį, 7 val. v. Scan-
dinavia House, 58 Park Avenue, New York,
NY 10016, bus rodomas Roko Darulio ir Ro-
naldo Buožio dokumentinis filmas ,,Rūta” apie
olimpinę plaukimo čempionę Rūtą Meiluty-
tę. Kviečia LR generalinis konsulatas New Yor-
ke.

� Vasario 16 d. 7:30 val. v. Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte minėdami savo 25-
metį scenoje koncertuos Irena Starošaitė ir
Žilvinas Žvagulis. Informacija tel. 312-
731-4524.

� Vasario 22–24 d. Nevados lietuviai
kviečia slidinėti drauge South Lake Tahoe,
The Ridge Resorts 400 Ridge Club Drive Sta-
teline NV 89449. Daugiau informacijos –
el. paštu nvlietuviai@gmail.com arba tel.
775-303-4657.

� New Yorko miesto Lietuvių Bendruo-
menės apylinkės valdyba kviečia į ,,Lietu-
vos Nepriklausomybės pokylį – 101” kovo
10 d., sekmadienį, 12 val. p. p. restorane
,,Giando on the Water”, 400 Kent Avenue,
Brooklyn, NY 11249. Daugiau informacijos
tel. 347-415-6379 arba el. paštu:
ljhood@verizon.net

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
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Lietuvių meno ansamblis „Dainava” 
kviečia į koncertą ,,Sustok… pasiklausyk”

2019 m. kovo 2 d. 7 val. v.
Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

Skambės Lietuvos klasikinės muzikos patriarcho Juozo Naujalio (švenčiant jo 150-
ąsias gimimo metines) bei kitų lietuvių kompozitorių kūriniai. Koncerto kulmina-
cija – ,,Dainavos”, kamerinio orkestro bei solistų atliekamos Franz Schubert Ant-
rosios Mišios. 

Nuoširdžiai kviečiame visus!

Sekmadienį, vasario 3d., po 11 val. šv. Mišių, meno galerijoje „Siela“
14911  E  127th St., Lemont, IL 60439

Jubiliejinių metų šventė
JĖZUITŲ MISIJAI LIETUVOJE – 450!

Kviečiame visus į jubiliejinių metų renginį –
kartu švęsti, sužinoti daugiau apie jėzuitų indėlį į Lietuvos 

istoriją, asivaišinti ir pabendrauti.

450
Baltijos jėzuitų 
plėtros projekto 
taryba

Palaimintojo
J. Matulaičio
Misija

Lietuvių Fondas (LF) praneša, kad jau nuo sausio 15 d. priimamos pa-

raiškos 2019 metų projektų paramai gauti. Paraiškos bus priimamos iki ba-

landžio 1 d. LF remia: švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruomenes,

jaunimą. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org

(skiltyje ,,Parama”).

2019 m. balandžio 27 d., šeštadienį, 10 val. r. Pasaulio lietuvių centre

(14911 127 St., Lemont, IL 60439) vyks 56-asis metinis Lietuvių Fondo

(LF) narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir į

Kontrolės komitetą. Trejų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF tarybos na-

riai, vienerių metų laikotarpiui – 3 (trys) Kontrolės komiteto nariai. Kandi-

datus į LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siūlyti iki vasario 15 d. Dau-

giau informacijos – www.lietuviufondas.org

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje šį sekmadienį,

sausio 27 d., po 11 val. ryto šv. Mišių visus maloniai kvie-

čiame į parapijos salę pasivaišinti cepelinais ir pasi-
klausyti jaunatviško dueto iš Lietuvos – ,,Cosmic Lat-
te Duo’’. Dainininkė Karolina Žibkutė ir gitaristas Linas Iva-
nauskas atliks klasikinius džiazo, šiuolaikinius neo-soul,

pop bei savo autorinius kūrinius.

Kviečiame visus į jubiliejinių metų renginį –

kartu švęsti, sužinoti daugiau apie jėzuitų indėlį į Lietuvos

istoriją, pasivaišinti ir pabendrauti


