
Paminklas – padėka už 
laisvės kovą – 3 psl.
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Margaspalvės Birutės 
fantazijos – 6 psl.

Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome. – Jean-Baptiste Moliere.

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 64 dienos

,,Grandis” 60 metų:  200 šokėjų ir ,,Aukso paukštė”

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje
Kaune veikia paroda ,,Lenkijos Prezidentas Lech
Kaczynski ir Lietuva Prezidento Valdo Adamkaus aki-

mis”. Jos nuotraukos pasakoja apie Lietuvos ir Lenkijos bei
jų politinių lyderių santykius 1998–2009 metais. Būtent šį lai-
kotarpį Prezidentas V. Adamkus yra pavadinęs auksiniu de-

šimtmečiu abiejų valstybių tarpusavio santykiuose. 
Parodos sudarytojai istorikai Alvydas Nikžentaitis ir Ar-

tūras Svarauskas ją parengė taip, kad atskiras istorines nuo-
traukas iliustruoja V. Adamkaus dienoraščių fragmentai. Šios
nuotraukos primena svarbius abiem šalims momentus, pa-
sakoja ir apie puikius V. Adamkaus asmeninius santykius su
tragiškai lėktuvo avarijoje 2010 metais žuvusiu Lenkijos va-
dovu L. Kaczynski.                                               – 7 psl.

Atidarant parodą Vilniuje, ją apžiūrėjo
Prezidentas V. Adamkus, už jo – lenkty -
nininkas B. Vanagas.

Organizatorių nuotr.

Lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” gegužės 4
dieną gražiai paminėjo savo veiklos sukaktį – 60 metų.
Ta proga  Carl Sandburg High School Performing Arts

centre buvo surengta neeilinė šventė: ansamblio nariai – ir
mažiausieji ,,Kiškučiai”, ir jaunimas, ir vyresnieji – iš viso 200
šokėjų scenoje parodė šokio spektaklį ,,Duktė viena namie
liko”. Prieš prasidedant jubiliejinei programai, renginyje da-
lyvavęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius
ansamblio vadovams įteikė ,,Aukso paukštę” – aukščiausią
Lietuvos meno mėgėjų apdovanojimą.

„Džiaugiamės, kad lietuviški šokiai ir daina gyvi visa me
pasaulyje. Esame dėkingi jums, toli nuo Lietuvos subu-

riantiems lietuviškus meno ansamblius, dalyvaujantiems
dainų ir šokių šventėse, ir taip kuriantiems Globalią Lietuvą.
Simboliška ir prasminga, kad šiais – Pasaulio lietuvių me-
tais – susirinkome švęsti lietuvybei svarbią jūsų kolektyvo
60-ies metų gyvavimo sukaktį”, – perduodamas ,,Aukso pa-
ukštės” skulptūrėlę sakė ministras. Garbingą apdovanojimą
priėmė ansamblio vadovai Gintaras Grinkevičius, Dalia Bi-
laišytė  DeMuth ir garbės vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fa-
bianovich. 

Išsamiau apie renginį skaitykite viename 

iš būsimų ,,Draugo” numerių. 

,,Draugo” inf. 

Parodoje  ,,auksinis” Lietuvos 
ir Lenkijos  laikotarpis

Iškilminga akimirka: ,,Grandies” vadovams ką tik įteikta ,,Aukso paukštė”. Iš k.: M. Bekešius, G. Grinkevičius, D. Bilaišytė-DeMuth,
V. Smieliauskaitė-Fabianovich, L. Linkevičius ir M. Gudynas. Jono Kuprio nuotr.
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ARKIVYSK.  
SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Daug kartų tikintys žmonės ragino pa-
dėti jiems susiorientuoti prieš būsimus
rinkimus. Kai kurie net pageidavo,
kad vyskupas įvardintų konkrečias
partijas ar konkrečius kandidatus.
Konkretus pasirinkimas priklauso pa-
čiam rinkimuose dalyvaujančiam žmo-
gui, tačiau pasirinkimą gali palengvinti
žinojimas, ko mes, tikintieji, viltumė-
mės iš tų, kurie mums atstovaus.

Jei kandidatas deklaruoja, kad jis
sieks bendro gėrio, tokia nuostata
visiškai nieko nereiškia, nes ben-

dro gėrio siekė ir Leninas, o kas iš to
išėjo, dar yra neišblėsę iš mūsų at-
minties.

Pirma, svarbu žinoti, koks yra
kandidato požiūris į žmogų: ar jį lai-
ko nelygstamu Dievo kūriniu, ar tik
išsivysčiusiu beždžionės proanūkiu.
Šis požiūris yra labai svarbus, nes
nuo jo priklausys, ar renkamas kan-
didatas gins žmogaus gyvybę nuo
pradėjimo iki natūralios mirties, ar
rūpinsis ne tik medžiagine, bet ir
dvasine žmogaus gerove.

Antra, labai svarbu žinoti kandi-
dato požiūrį į šeimą. Ar jis pripažįs-
ta, kad santuokos keliu tarp vyro ir
moters sukurta šeima yra tautos pa-
matas ir bet koks kėsinimasis į na-

tūralią šeimą yra tų pamatų griovi-
mas ir visuomenės stūmimas į mo-
ralinę ir demografinę duobę.

Trečia, taip pat svarbu susiorien-
tuoti, ar kandidatas turi transcen-
dentinį žvilgsnį, kad ne žmogus – vi-
satos centras, bet yra Aukštesnė Jėga,
kurią mes vadiname Dievu. Dabarti-
niu metu Amerikoje ir Europoje yra
paplitęs vadinamasis politkorektiš-
kumas, kai tikėjimo reikalai palie-
kami asmeninei sferai. Nebūtinai
kandidatas privalo būti katalikas;
vis dėlto verta susiorientuoti, kokius
jis turi dvasinius pamatus.

Ketvirta, ne mažiau svarbu susi-
orientuoti, koks kandidato požiūris į
savo tautą: ar jis ją brangina kaip vai-
kas savo tėvą ir motiną, ar jis pasi-
ruošęs ginti žmonių ir visos tautos
laisvę, o gal mąsto, kad reikia klus-
niai vykdyti globaliai mąstančių biu-
rokratų nuorodas, kaip kadaise dalis
lietuvių klusniai vykdė Kremliaus
nurodymus.

Penkta, svarbu žinoti, ar kandi-
datas yra vilties žmogus: ar, susidūręs
su sunkumais, nenuleis rankų, bet iš-
tvermingai sieks gėrio pergalės.

Galbūt mes nerasime tokio kan-
didato, kuris visiškai atitiktų šias
nuostatas, bet tinka sverti ir rinkti
tuos, kurie atrodys priimtiniausi.

Bernardinai.lt

Nepaisant didžiausio šalies istorijoje už-
sienyje užsiregistravusių lietuvių skai-
čiaus artėjantiems prezidento ir Euro-
pos Parlamento (EP) rinkimams, atski-
ra, tik kitose šalyse gyvenantiems šalies
piliečiams, rinkimų apygarda kol kas ne-
numatyta. Pirmiausia dėl to, kad norint
ją įsteigti, pagal įstatymą, didelis bal-
suotojų skaičius turi būti per Seimo, o
ne per kitus rinkimus. Taip pat yra ne-
sutariama, ar tokios apygardos apskri-
tai reikia.

Balandžio mėnesį Seime posė-
džiavę Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) atstovai vie-

noje iš priimtų rezoliucijų kreipėsi į
Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) su
prašymu steigti atskirą vienmandatę
rinkimų apygardą tik užsienyje gyve-
nantiems lietuviams.

Pasak PLB pirmininkės Dalios
Henke, užsienyje gyvena apie 1 mln. lie-
tuvių, tad, nepaisant nepilnamečių,
balsuotojų potencialas didelis. Jos tei-
gimu, remiantis tuo, kad šiuose artė-
jančiuose rinkimuose užsiregistravo
per 55 tūkst. žmonių, užsienyje gyve-
nantys lietuviai turėtų turėti galimy-
bę rinkti savo atstovus Parlamente.

„Milijonas lietuvių gyvena ne Lie-
tuvoje, iš jų, aišku, yra ir vaikų, bet ma-
nau, kad užsienyje gyvenantys lietu-
viai galėtų turėti savo Seimo narį, o gal
ir du, nes, skaičiuojama, kad apygar-
doje turi būti apie 35 tūkst. rinkėjų, o
mūsų registracija rodo, kad gali būti
net dvi apygardos. Tai įrodymas, kad
subrendome tam. Italai, airiai turi
Parlamento narius, atstovaujančius
diasporoms”, – sakė PLB pirmininkė.

Pagal dabar galiojančią Seimo rin-
kimų įstatymo tvarką, užsienyje gy-
venančių lietuvių balsai nukreipiami
į tą apygardą, kuriai priklauso Parla-
mentas. Konstitucinės teisės ekspertui,

Mykolo Romerio universiteto profeso-
riui Vytautui Sinkevičiui kyla klausi-
mas, kodėl, esant tokioms aplinky-
bėms, tokios apygardos reikia atskiros.

„Ir dabar taip yra. Visi užsienio lie-
tuvių balsai suplaukia į vieną Nauja-
miesčio apygardą. Nelabai suprantu,
kokia yra idėjos esmė”, – sakė teisi-
ninkas.

Buvęs Konstitucinio Teismo tei-
sėjas remiasi konstituciniu principu,
kad Seimo nariai yra visos tautos, o ne
užsienyje gyvenančių piliečių atstovai. 

PLB pirmininkė D. Henke prie-
špriešos šiuo klausimu nemato. Pa-
sak jos, tautos atstovai ir dabar Lietu-
voje yra renkami iš skirtingų kraštų,
jie yra atskaitingi savo rinkėjams.

PLB taip pat siūlė VRK kurti at-
skirą apygardą atsižvelgiant ne į Seimo
rinkimų, o į užsiregistravusiųjų bal-
suoti skaičių paskutiniuose rinki-
muose – šiuo atveju, prezidento ir EP.
Tačiau, pasak VRK pirmininkės L.
Matjošaitytės, įstatymas teigia, kad
ne mažiau kaip 34 tūkst. balsų turėtų
būti per Seimo rinkimus. Ir jeigu taip
nutiks, tuomet reikės platesnių dis-
kusijų dėl idėjos įgyvendini mo.

Pasak Užsienio reikalų ministeri-
jos, naujausiais duomenimis, norą bal-
suoti išreiškė 54 589 užsienyje gyve-
nantys lietuviai. Jungtinėje Karalys-
tėje – 19 891, Jungtinėse Valstijose – 7
786, Airijoje – 5 176, Norvegijoje – 3 280,
Vokietijoje – 3 113, Danijoje – 1 927, Šve-
dijoje, – 1 860, Belgijoje – 1 591, Ispani-
joje – 1 464, Nyderlanduose – 1 245.

Tai didžiausias skaičius per šalies
nepriklausomybės laikotarpį.

Įkurdinti atskirą apygardą užsie-
nio lietuviams buvo planuota ir anks-
čiau, prieš 2016-ųjų Seimo rinkimus.
Tuomet, po opozicijoje buvusių kon-
servatorių siūlymo, Seimas balsavo
prieš.

Parengta pagal ELTA

Pamąstymai prieš rinkimus

Ar bus apygarda balsuoti lietuviams užsienyje?

LAIŠKAI

BALSUOKIME!

Iki šiol įvairioje spaudoje ir žinių
šaltiniuose skaitėme įvairių nuomo-
nių ir šmeižtų apie parengtą referen-
dumą dėl „dvigubos pilietybės”. Įvairūs
komentatoriai naudojosi visiška žo-
džio laisve. Skaitėme ir girdėjome įvai-
rius aiškinimus apie tą „dvigubą pilie-
tybę”. Laikas sustoti aiškinti, ir veikti
aktyviai įtikinant kiekvieną lietuvį,
kad dalyvautų balsavime ir būtinai
balsuotų už referendumo dėl „dvigubos
pilietybės” pasisekimą.

Dėkime visas pastangas, kad mūsų
artimieji ir draugai Lietuvoje atliktų są-
žiningai šią pilietinę pareigą, o kartu
įtaigotų ir draugų draugus. Būdami
emigrantais už Tėvynės ribų, neuž-
mirškime raginti draugus ir pažįstamus
emigrantus, ir tuos, kurie turi tą „dvi-
gubą pilietybę”, atlikti šią šventą pa-
reigą. Nebesinori girdėti iš turinčiųjų
„dvigubas pilietybes”, jog tai ne mano
reikalas, ir kitų reikalai man nerūpi. Tai
žemiausios rūšies niekšiškumas.

Kviečiu praeities aršius kovotojus
prieš referendumą, nelikite nuošalyje,

bet stenkitės įsijungti į bendrą tikslą.
Juk visi mes LIETUVIAI.

Laiko liko labai mažai. Bet nuošir-
džiai dirbant dar galime pasiekti pa-
geidaujamų rezultatų. Priemonių refe-
rendumo pasisekimui turime įvairių:
tai ir kompiuteriai, ir skype, ir telefonai,
piniginės perlaidos ir dar daug įvairių
būdų. Tad naudokime juos visus, kad re-
ferendumas pasisektų. Juk visi norime
išlikti garbingais Lietuvos piliečiais.

Mūsų rankose yra ta galinga jėga,
kuri ne tik gali, bet ir privalo referen-
dumą pakreipti mūsų naudai, išlaiky-
ti Lietuvos pilietybę. Juk nei vienas, ne-
pasisekus referendumui, nenorime būti
pravardžiuojami „šiaudadūšiais pa-
triotais”.

Pasaulis seka mūsų veiksmus. Įro-
dykime pasauliui mūsų vieningumą.
Paspauskime vieni kitiems rankas, už-
mirškime pažiūrų skirtumus, ir bal-
suokime už referendumo pasisekimą.

Juk mes LIETUVIAI!
Ačiū už dėmesį.

Albinas Hofmanas
Chicago, IL
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

,,Ačiū už jūsų išsaugotą Lietuvą. Jūs parodėte
lietuviams, kaip reikia gerbti ir mylėti savo
tėvynę”, – tai laiško, skirto Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui
Adolfui Ramanauskui Vanagui, ištrauka.
Tą laišką parašė Maironio lituanistinės mo-
kyklos moksleivė Greta Švedas. Laiškų  le-
gendiniam partizanui ir kitiems už Lietuvos
laisvę kovojusiems miško broliams šios
mokyklos mokiniai parašė ne vieną. Ge-
riausieji buvo perskaityti šeštadienį, ge-
gužės 4 dieną paminklo A. Ramanauskui-
Vanagui  ir Lietuvos partizanams (autorius
Jonas Jagėla) atidengimo iškilmėse.

Iškilmėse – daug garbingų svečių

Į šias iškilmes Pasaulio lietuvių
centro (PLC) skverelyje  Lemonte su-
sirinko įvairių kartų lietuviai: ir tie,
kurie savo akimis matė ar bent iš tėvų
pasakojimų girdėjo apie pokario Lie-
tuvos partizanų kovas, ir tie, patys
jauniausieji, kurie apie tai sužinojo is-
torijos pamokose arba pasiskaitė kny-
gose.

Į šventę atvyko daug garbingų sve-
čių: šalia paminklo stovėjo A. Rama-
nausko-Vanago dukra Auksutė Rama-
nauskaitė-Skokauskienė, anūkė, karo
medikė, Inga Jancevičienė, LR užsienio
reikalų ministerijos atstovai – minist-
ras Linas Linkevičius, Užsienio lietu-
vių departamento vadovas Marijus
Gudynas, LR generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius, iš Omahos
atvykęs JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkas Arvy-
das Urbonavičius, paminklą šventi-
nęs kunigas Algis Baniulis SJ,  PLC va-
dovai Linas Gylys, Artūras Žilys  ir kt.

Iškilmingo renginio pradžioje
skautai ir šauliai įnešė vėliavas, buvo
sugiedoti Lietuvos ir JAV himnai; juos
atlikusiems ,,Dainavos” choristams
pritarė visi susirinkusieji.  

Paminklas miško broliams 
stojo Lemonte

Renginio vedėjas Audrius Poli-
kaitis trumpai priminė pokario laisvės
kovas: prasidėjusios karo pabaigoje,
1944 metais, jos tęsėsi iki 1953-ųjų. Šių
kovų didžiausio pakilimo metu miš-
kuose gyveno ir su Lietuvos okupantais

kovojo per 30 tūkstančių partizanų, o
juos rėmė,  maitino, o prireikus slėpė
daugiau nei 100 tūkstančių mūsų šalies
gyventojų. Toje nelygioje kovoje žuvo
beveik 20 tūkstančių partizanų – jie
buvo sušaudyti, nukankinti, jų lavonai
buvo numesti miestelių aikštėse, vėliau
užkasti pamiškėse ir žvyrduobėse. Šios
dalios neišvengė ir  partizanų vadas A.
Ramanauskas-Vanagas. 

Šis paminklas, skirtas žuvusiems
miško broliams pagerbti,  tarsi sim-
bolizuoja išsišakojusį, nepalaužiamą
ąžuolą, kurio kamienas – Lietuva.   

LR generalinis konsulas Čikagoje
Mantvydas Bekešius, pristatydamas
paminklo atsiradimo projektą, sakė,
kad praėjusiais metais gimė mintis šį
partizanams skirtą atminimo ženklą
pastatyti Lemonte, kuris yra lietuvybės
širdis. ,,Čia, prie šio paminklo mes

pasakosime apie Lietuvos istoriją, čia
mokiniai galės susirinkti Vasario 16-ąją
ir Sausio 13-ąją”, – sakė konsulas.

Laisvės kovos ir 
kovotojai nepamiršti

Daugelio paminklo atidengimo iš-
kilmėse kalbėjusių svečių išsakytos
mintys tarsi pratęsė viena kitą, atrodė,
kad tai buvo vieno didelio teksto –
Lietuvos pokario istorijos apmąsty-
mai. Nors sovietai tikėjo, kad nuslopi-
nę laisvės judėjimą ir slapta užkasę nu-
kankintus kovotojus, privers žmones šį
laikmetį pamiršti, taip neatsitiko. At-
mintis liko gyva ir ji perduodama nau-
joms kartoms. 

,,Laisvę turi savo kainą, ją privalu
apginti. O amžinybė ateina tada, kai
mirtis tampa pergale”, – sakė LR už-

Paminklą pašventino kunigas Algis Baniulis SJ.   
Jono Kuprio nuotraukos

Šventės svečiai ir šeimininkai – kartu su A. Ramanausko-Vanago anūke I. Jancevičiene (trečia iš k.) ir dukra A. Ramanauskaite-
Skokauskiene (penkta iš k.).

Paminklas – padėka už laisvės kovą
sienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius. 

,,Adolfas Ramanauskas-Vanagas
– pagal profesiją mokytojas ir karys.
Tai mokytojas, tapęs kariu, ir karys, ta-
pęs mokytoju visai savo tautai”, – tai
JAV LB Krašto valdybos pirmininko A.
Urbonavičiaus pasakyti žodžiai. Juos
pratęsė Elytės Reklaitis, PLC renginių
ir projektų koordinatorės mintis, kad
kova už Lietuvos ateitį niekada nesi-
baigia. 

A. Ramanauskaitė-Skokauskienė,
kalbėdama susirinkusiems į pamink-
lo atidengimą, pasakojo savo tėvo gy-
venimo kelią ir pasidalijo savo pačios
prisiminimais apie jį – visada pasi-
šventusį Lietuvai. Praėjusieji, 2018
metai buvo labai svarbūs, nes buvo su-
rasti A. Ramanausko-Vanago palai-
kai. Partizano dukra prisiminė iškil-
mingas jo laidotuves, kurių metu, at-
rodė, susibūrė visa Lietuva. ,,Jauni
žmonės, atsivedę vaikus klaupėsi prie
mano tėvo karsto ir meldėsi. Jie dėko-
jo už tą kovą ir tikėjimą Lietuvos lais-
ve”, – sakė legendinio partizano dukra. 

Paminklo atidengimo iškilmes fil-
mavo ir trumpą tiesioginę transliaciją
rengė iš Lietuvos atvykusi LRT žur-
nalistų komanda Rūta Kupetytė ir Ed-
vardas Kubilius. 

Pasibaigus paminklo atidengimo
šventei, žmonės rinkosi į galeriją ,,Sie-
la”, kur buvo parodytas filmas apie A.
Ramanauską-Vanagą ir pristatyta jo
prisiminimų knyga ,,Many Sons Have
Fallen” ir ,,Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas fotografijose”.

Partizanų vado dukra prisimena savo tėvą.

Prie atidengto paminklo – gėlės žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Jauniausieji šventės dalyviai apie tragišką Lietuvos istorijos laikotarpį girdėjo tik iš vy -
resniųjų pasakojimų.
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Pavasaris – gražių permainų metas. Pražydo pa-
vasarinės gėles, ėmė nedrąsiai skleisti gaivų ža-
lumą krūmų šakelės ir medžiai pumpurais pa-

sidabino. Gražu, pavasarinė saulė taip džiugina, šil-
do, kad, rodos, geriau ir būti negali, bet staiga, visai
netikėtai praėjusi žiema iškrečia piktą išdaigą ir pa-
beria sniego saują, apklodama gležnus pavasarinius
žiedus baltu patalu, ir nieko kito nelieka, tik laukti gai-
lestingos saulės spindulių. Taip ir žmonių gyenimai.
Rodos, teka pastovia vaga, o, žiūrėk, visai netikėtai už-
klumpa nelaimė, kuri sujaukia viską, apverčia aukš-
tyn kojom žmogaus gyvenimą ir pripildo skausmo ir
nežinomybės. 

Žmones domino nuveikti darbai

Tačiau visada atsiranda kažkas, kas ištiesia pa-
galbos ranką ir suteikia pastiprinimą ir viltį. Lie-
tuvos Dukterų draugija (LDD) džiaugiasi galėdama
padėti ir tęsia savo darbus. Kovo mėnesį vyko LDD
metinis ataskaitinis susirinkimas. Kaip visada,
Dukterys vaišino susirinkusius kava ir gardžiais už-
kandžiais. Žmonės šiltai bendravo prie pavasariškai
papuoštų stalų. Susirinkimą atidarė LDD pirmi-
ninkė Deimantė Komskienė, tarybos ir valdybos
narės apžvelgė nuveiktus darbus, pateikė finansinę
ataskaitą ir pasidalijo ateities planais. 

Dauguma susirinkusiųjų labiau domėjosi nu-
veiktų darbų detalėmis nei išsamia finansine atas-
kaita. Žmonės sakė pasitikintys sąžininga tarybos na-
rių veikla. Kadangi susirinkimo metu buvo tik api-
bendrinta draugijos veikla, tad šiame straipsnyje bus
detaliau aprašyti nuveikti darbai, kurie savo mastais
galbūt nėra dideli, bet labai svarbūs prašantiems. Štai
kaip visų mylima Motina Teresė kalbėjo apie žmo-
gaus padaromus darbus: ,,Net mažiausias darbas, at-
liktas su didele meile, yra vertesnis už didelius
įvykdytus be jos”. Dukterys neskirsto darbų į dide-
lius ar mažus, svarbius ar nereikšmingus, jos į
kiekvieną prašymą žiūri su nuoširdžia meile ir gai-
lestingumu. 

Nemažai prašymų buvo gauta iš tautiečių Lie-
tuvoje. Piniginė parama buvo skirta: Utenos senelių
globos namų remontui, Panevėžio vyskupijos neį-
galiųjų centro gyventojams higienos reikmenims įsi-
gyti, Anykščių „Jausmų rato” namuose gyvenan-
čioms, nuo priklausomybių išsigydžiusioms mote-
rims, kurios naujai bando kurti savo gyvenimus, au-

Lietuvos Dukterų draugija: dirbame vargstantiems 

LEMONT, IL

siau veikiančią viryklę. 
LDD nupirko viryklę, šaldytuvą, šaldiklį, skal-

bimo mašiną, virtuvės buitinės technikos priemonių,
vaistų trintuvą, rankšluosčių, higienos reikmenų. Ku-
nigas, įkūręs prieglaudą, ir patys gyventojai nepa-
prastai džiaugėsi parama ir nuoširdžiai dėkojo už pa-
rodytą gailiaširdiškumą. Žinoma, labai svarbu turėti
būtinų daiktų buityje, bet tai niekaip negali atstoti
nuoširdaus ir pasiaukojančio darbo, kurį atlieka tos
kelios savanorės kaimo moterys, prieš kurias verta
nulenkti galvas. 

Dar sesė Stefanija aplankė Deltuvos senelių na-
mus, kurie verčiasi labai kukliai. Buvo skirta para-
ma ir nupirkta vaistų trintuvė, vonios ir dušo kėdė,
televizorius. Seneliai nuoširdžiai džiaugėsi ir dėko-
jo už pagalbą. 

Kai liga užklumpa netikėtai

Mūsų draugijos parama skiriama ne tik Lietu-
voje, bet ir Amerikoje gyvenantiems žmonėms. Buvo
paremti maistu, drabužiais ir higienos priemonėmis
Čikagoje veikiantys „Saint Francis” nakvynės namai,
kuriuose glaudžiasi ir mūsų tautiečių. Daug paramos
buvo skirta sunkiai sergantiems ligoniams. Liūd-
niausia, kada liga užklumpa tarsi iš pasalų, netikė-
tai, ir žmogaus gyvenimas subyra į skausmo ir ne-
vilties šukes. Amerikoje buvo paremtos kelios šeimos,
kurių artimieji netikėtai susirgo onkologinėmis li-
gomis ir žmonės papuolė į beviltišką situaciją. 

Lietuvoje gyvenančią jauną moterį onkologinė
liga užklupo netikėtai. Dviejų vaikų mama buvo at-
skirta nuo vaikų ir jau palikta likimo valiai, bet jos
mama kreipėsi į tautiečius, gyvenančius Ameriko-
je, pagalbos. Šiai moteriai buvo paskirta finansinė pa-
rama, prie kurios prisidėjo ir ilgametė draugijos narė,
buvusi valdybos narė  Sofija Jelionienė. 

Dėmesys neįgaliems ir 
sergantiems vaikams

Didelių išbandymų likimas skiria šeimoms, au-
ginančioms neįgalius vaikus. Kiek kantrybės, pasi-
aukojimo ir begalinės meilės reikalauja gyvenimas,
skirdamas tokį išbandymą. Į LDD pagalbos kreipė-
si Lietuvoje gyvenantis jaunas vaikinukas, kuris ser-
ga cerebriniu paralyžiumi ir dar širdies liga. Jam
buvo būtina širdies operacija. LDD jaunuoliui sky-
rė piniginę paramą. Sužinoję apie panašaus likimo
ištiktą vaikiną, gyvenantį Amerikoje, kuris taip
pat serga cerebriniu paralyžiumi, Dukterys parėmė
pinigine dovana, tuo padėdamos šeimai įsigyti būtinų
vaistų. 

Lietuvoje garsiai nuskambėjo istorija apie jau-
ną mamą, auginančią autistus vaikučius ir norinčią
dėl vaikų gerovės išsikraustyti gyventi į užsienį. Ši
žinia pasiekė ir LDD. Buvo vienareikšmiai nu-
spręsta padėti jaunai mamai ir paskirti jai finansi-
nę paramą.

Baisu, kai liga užklumpa žmogų, bet visada yra
viltis pasveikti ar bent nuraminti skausmą. 

Draugystė su Panevėžio „Caritas”

Ne mažiau baisu ir kai šeima, kurioje auga vai-
kai, praranda viską gaisro atveju. Pelenais pavirsta

Tarybos narės  ir seselės (iš k.): Aušra Gončarikaitė, Jūratė Kwiatkowski, ses. Judita, Gražina Kazėnienė, ses. Laimutė,  Dei-
mantė Komskienė, Birutė Kairienė, Aldona Laukaitienė, Stefanija Borzenkienė ir Elena Ablingytė. LDD archyvo  nuotr. 

gina vaikučius, daro įvairius rankų darbo gaminius
ir taip padeda viena kitai vėl nepaslysti. 

Lietuvos vienišiems 
seneliams – pagalba

Labai graudi, širdį verianti Pivašiūnų senelių
prieglaudos namų, kuriuose lankėsi valdybos narė

Stefanija Borzenkienė, padėtis. „Pamačiau nuožmų,
slegiantį žmonių skurdą ir šalia pasiaukojantį gai-
lestingumą”, – taip sesė Stefanija apibūdino Piva-
šiūnų prieglaudos gyventojų padėtį. Prieglaudoje gy-
vena 45 vieniši, sergantys seneliai, kuriems padeda
kelios vietinės gailestingos moterys, kurios stokoja
elementarių buitinių priemonių, higienos reikmenų,
maisto produktų, o maistą gamina naudodamos pu-
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ST. PETERSBURG, FL

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Kovo 31 d. Lietuvos Dukterų drau-
gijos (LDD) Detroito skyrius buvo
surengęs metinį susirinkimą ap-

tarti ateities darbams ir veiklai. Sulau-
kėme gražių rezultatų. O štai keletas vė-
liau vykusių renginių.

Labdaros pietūs

Sekmadienį, balandžio 7 d., gražus,
saulėtas oras kūrė pakilią nuotaiką, o
labdaros pietūs Dievo Apvaizdos lie-
tuvių parapijos Kultūros centro salėje,
Southfield, MI, pradžiugino ir pratur-
tino susirinkusiųjų sielas. Apylinkės
lietuviai turėjo progos geriau susipa-
žinti su LDD dabartine veikla ir ją pa-
remti. Labdaros dienos pietų pelnas
bus skiriamas vargstančioms šeimoms
Lietuvoje. 

Detroito LDD nuoširdžiai dėkoja
visiems, kurie padėjo skurdžiai gyve-
nančioms šeimoms Lietuvoje įsigyti
reikalingų buities daiktų, kurių jos pa-
čios nesugeba įsigyti. Labdaros akcijoje
dalyvavo kelios dešimtys parapijos
šeimų ir pavienių asmenų. Detroito
LDD skyriaus pirmininkė Ramunė
Mikailienė ir valdyba yra be galo dė-
kingi už aukas ir paramą bei dalyva-
vimą šiuose labdaros pietuose, į ku-

riuos buvo susirinkę daugiau nei 150
geradarių ir rėmėjų. Daug triūso buvo
įdėta, kad popietė pavyktų. Už tai esa-
me dėkingi Ramunei Mikailienei, LDD
Detroito skyriaus pirmininkei, valdy-
bai, narėms ir visiems, prisidėjusiems
prie popietės sėkmės.  

Ši diena buvo tikrai nuotaikinga ir
reikšminga! Kas atėjo – nesigailėjo! Nė
vienas renginys negali būti sėkmingas
be karštų, meile artimui degančių šir-
džių. LDD – rėmėjai bei geradariai su-
sijungė bendram tikslui – ištiesti pa-
galbos ranką tiems, kuriems likimas
buvo mažiau palankus. Ištiesta pagalbos
ranka kitu delnu grąžina šimteriopai. 

Sėkmingas priešvelykinis 
renginys

Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
joje, Southfield, MI, LDD Detroito sky-
riaus narės, vadovaujamos pirminin-
kės Ramunės Mikailienės ir vicepir-
mininkės Susanos Bubnelienės, ba-
landžio 14 d., Verbų sekmadienį, su-
rengė gabių parapijiečių pagamintų py-
ragų, tortų, margučių, bandelių su la-
šinukais ir namuose gamintų sūrių iš-
pardavimą. Buvo gera proga kepėjoms
parodyti savo kulinarinę išmonę. Sta-
lai buvo šventiškai pavasariškai pa-
puošti. Pyragų stalą pagyvino spal-
vingi margučiai ir dekoratyviniai viš-

čiukai bei zuikučiai. 
Renginys buvo labai sėkmingas

ir pelningas. Lankytojai pasinaudojo
proga nusipirkti velykinių skanėstų.
Po to parapijiečiai ir svečiai galėjo
pasivaišinti kavute ir pyragėliais bei
parapijos nuolatinės šeimininkės Re-
ginos Greenhalgh pagamintu kugeliu,
cepelinais ir žuvies patiekalais. 

Apsilankiusieji svečiai ir parapi-
jiečiai smagiai praleido sekmadienio
popietę, džiaugėsi pirkiniais. LDD Det-
roito skyriaus pirmininkė Ramunė
Mikailienė ir valdyba nuoširdžiai dė-
koja visiems už gausų dalyvavimą, pa-
aukotus „Napoleonus”, pyragus, mar-
gučius, grybukus, pinigines aukas ir
kitą nuolatinę paramą šiai labdaringai
draugijai! 

Dabartinė LDD Detroito skyriaus
valdyba: pirmininkė – Ramunė Mi-
kailienė; vicepirmininkė – Susan Bub-
nelienė; sekretorė – Nijolė Zelwinder;
iždininkė – Rita Mitrienė, korespon-
dentė – Regina Juškaitė-Švobienė; na-
rės: Izabelė Korsakienė, Laura Alke-
vičius, Birutė Duncan, Vilija Idzelis-
Wlosinski. 

Dirbkime ir gyvenkime pagal LDD
šūkį: Ištieskime pagalbos ranką vargs-
tantiems čionai ir Lietuvoje! 

Regina Juškaitė-Švobienė – Lietu-
vos Dukterų draugijos valdybos narė.

Nauja 
valdyba

Lietuvos Dukterų draugijos
St. Petersburg, FL skyriaus
valdyba, 2019–2020 metams

išrinkta balandžio 24 d. Lietuvių
klube įvykusiame metiniame su-
sirinkime.

Pirmoje eilėje (iš k.): Gražina
Viktora, Laimutė Alvarado, Aldo-
na Grinienė; antroje eilėje – Elena
Jasaitienė, Irena Slavinskienė, Fi-
limena Cabana, Nijolė Dimienė,
Anelė Mačiulienė, Rita Sekmakai-
tė Bezdicek ir Angelė Didžbalienė.

LDD archyvo nuotr.

viso gyvenimo triūsas, nelieka sau-
gios pastogės, skruostais rieda bai-
mės ir beviltiškumo ašaros. LDD ištiesė
pagalbos ranką ne vienai nuo gaisro
nukentėjusiai šeimai Lietuvoje. Duk-
terys daug bendradarbiauja su Pane-
vėžio „Caritas” skyriumi ir prisideda
prie paramos sunkiai besiverčian-
čioms Lietuvos kaimo šeimoms. Para-
ma skiriama tiesiogiai  šeimoms, nu-
siunčiant pinigų arba pristatant rei-
kiamų daiktų į namus. 

Mūsų pagalba buvo skirta dau-
giavaikei šeimai, kad ši galėtų  sure-
montuoti namų šildymą; vienišai ma-
mai, auginančiai neįgalų vaiką, įsigy-
ti vaistų ir virtuvės įrengimų; vienišai
keturis vaikus auginančiai moteriai
nusipirkti skalbimo mašiną ir šaldy-
tuvą. Tai, ką daro LDD, yra tik labai
maža dalelė žmogiško gailiaširdiškumo
pasaulio nuskriaustiesiems ir di-
džiausias atlygis yra nuoširdaus
džiaugsmo spindesys žmogaus akyse ir
paprastas padėkos žodis. 

Padėkos laiškai

...Laikas. Mes ateinam čia ir atsi-
nešam jį, tarsi smėlio laikrodyje supil-
tą smėlį. Manasis smėlio laikrodukas
jau bėrė paskutines smėlio dulkes, kai
įvyko stebuklas – stebukladarės rankos
pakėlė ir apvertė jį. Laikas užsivedė vėl
kartu su nauja mano širdimi. Dabar,
kai laikas mano draugas, o ne priešas,
kai aš vėl galiu kvėpuoti pilna krūtine
nejausdamas skausmo, galiu juoktis
ir svajoti apie ateitį, aš labai dažnai gal-
voju apie žmones, kurie padėjo man ši-
tame sudėtingame laikotarpyje. Esu vi-
siems didžiai dėkingas! Dėkoju Jums, to-
limosios tyliosios mano globėjos! Tely-
di Jus sėkmė ir Dievo Malonė. Su pa-
garba Rokas Durša.

***

Mielos Lietuvos Dukterys, labai
sunku surasti tinkamų žodžių jums
padėkoti. Jūs atsiliepėt į mūsų prašymą,
kada daugelis nusisuko ir mumis ne-
patikėjo. Jūsų dėka mes galime kurti
savo gyvenimus toliau ir būti visuome-
nės dalimi. Nuoširdžiausiai jums dėkoja
,,Jausmų rato” moterys. 

****

Laba diena. Labai ačiū, kad atsi-
liepėte. Neapsakomai džiaugiuosi su-
laukusi gerų žmonių pagalbos. Labai vi-
liuosi, kad šešeri metai ašarų ir nelai-
mių pagaliau baigsis. Ačiū Jums labai.
Net neįsivaizduojate, kiek daug man
reiškia jūsų pagalba. Audronė Ru-
dauskienė. 

Tai tik keletas padėkos žodžių, bet
tai parodo, kokia svarbi žmonėms lai-
ku suteikta pagalba ir kaip gera, kad
LDD vis dar turi galimybės padėti ne-
laimėn papuolusiems. Kad papildytų
draugijos iždą, kiekvienais metais, Ver-
bų sekmadienį, yra rengiamas  „Vely-
kinių pyragų išpardavimo” vajus. LDD
narės pačios kepa pyragus, gamina
tortus, sūrius, kepa sausainius, ku-
riais prekiauja PLC. Šiais metais, kaip
niekada, buvo daug pyragų aukotojų,
stalas buvo gausiai nukrautas skanu-
mynų. Ir nors motulė gamta nelepino
saulute, o netikėtai pažėrė sniego, žmo-
nių tai neišgąsdino. Prisirinko pilna
salė pirkėjų. Dukterys labai džiaugėsi
pasisekusiu renginiu ir nuoširdžiai vi-
siems dėkojo už paramą ir aukas. 

Kartais mums atrodo, kad tai, ką
darome, tik lašas jūroje. Bet vandenynas
būtų mažesnis, jei jam trūktų to lašo. 

– Motina Teresė

LDD valdybos inf.

DETROIT, MI

Detroito geradares lydi sėkmė
Iš k.: Rita Mitrienė, Susan Bubnelis, Gina Radzevičiūtė, Vandutė Šiurkaitė Shotroff, LDD pirmininkė Ramunė Mikailienė, Vilija Idzelytė-
Wlosinski ir Regina Juškaitė-Švobienė.   R. Juškaitės-Švobienės nuotr.
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Iki XX a. pradžios Lietuvoje audė beveik
kiekviena kaimo moteris. Šio amato
nuo pat mažens mokėsi namuose ar pas
kaimynes. Iki vestuvių mergina privalėjo
pasiruošti kraitį, kurį ir sudarydavo
daugiausia audeklai, juostos. Audimas
buvo svarbi saviraiškos forma. Audinio
raštuose, spalvose atsiskleisdavo au-
dėjos charakteris, skonis, vertybės.
Buvo ir profesionalių audėjų, vadinamų
atkočiais, kuriems šis amatas buvo pra-
gyvenimo šaltinis. Jie platindavo ir au-
dimo raštus. Prieš Pirmąjį pasaulinį
karą audėjais dažniausiai buvo vyrai. 

MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Margaspalvės Birutės fantazijos

Marčios Simonos išaustos varlytės.

Tarpukariu audėjo amatą steng-
tasi atgaivinti ir populiarinti,
skatinta pradėti juo verstis. Ta-

čiau vėliau, atsiradus industrinėms au-
dimo mašinoms, poreikis ir noras aus-
ti pamažu pradėjo nykti. Tik pačios at-
kakliausios audėjos išliko ištikimos
šiam amatui. Tautodailininkė Birutė
Rainienė šio amato išmoko dar vai-
kystėje iš savo močiutės, kurią išmokė
jos močiutė. Birutė iki septynerių
metų augo pas močiutę, kur ir gavo vi-
sus audimo pagrindus. Vėliau nepa-
miršo audimo ir vis tobulino savo įgū-
džius pas kitas tautodailės meistres.
Gyvenimas mėtė ir vėtė. Ši gabi mote-

ris, nepriklausydama nei komjauni-
mui, nei partijai, patyrė įvairiausių
trukdžių stodama į Veterinarijos aka-
demiją, bet atkaklumu ir darbštumu
pasiekė visko, ko buvo užsibrėžusi. 

Nepaisant visko, ši menininkė liko
linksmo būdo ir nepaprasto kuklumo,
ir tai atsispindi visame tame, prie ko
prisiliečia Birutės rankos. Ar kepdama
nuostabaus skonio ažūriniais nėriniais
papuoštus kepinius, ar ausdama mar-
gaspalves juostas, ar nerdama baltus
kaip pienas nėrinius, moteris įdeda
daug meilės, gerumo ir šilumos. O juk
kiekvienas iš šių darbų reikalauja ne-
paprasto kruopštumo ir kantrybės. Žiū-
rint į staklėse labai lėtai ilgėjantį audinį
peršasi mintis, jog audimas yra sunkus
ir daug kantrybės reikalaujantis darbas
– tik tūkstančius kartų pakartotas
veiksmas duoda rezultatą – kelis metrus
drobės, medžiagos rūbams, rankšluos-
čiams ar lovatiesėms. O ką jau kalbėti
apie įmantrias juostas, išaustas su Lie-
tuvių poetų eilėraščių posmais.

Gerbiama Birute, esate talentinga tau-
todailininkė. Ar yra toks žmogus, kuriam esa-
te dėkinga, kad pastūmėjo Jus link audimo,
mezgimo ir kitų tautodailės rūšių? 

Pirmasis žmogus, pasodinęs mane
prie didelių staklių, buvo močiutė,
mamos mama, kai augau pas ją kaime
netoli Reškutėnų. Kaime augau iki
mokyklos. Nesigilindama į audimo
specifiką, močiutei vadovaujant, su-
verdavau audeklą į stakles. Jos pirštai
buvo ligos išlankstyti, negalėjo suim-
ti siūlo, tai jinai sakydavo ką ir kaip da-
ryti, o aš verdavau. Pastebėjo ir kai-
mynės, įtraukė į talką ne tik savo kai-
mo, bet ir aplinkinių kaimų audėjos.
Tada man buvo 7 m. Pradėjusi eiti į mo-
kyklą grįžau pas tėvelius į Švenčionė-
lių miestelį, mat gyvenom arti mo-
kyklos. Per atostogas ar laisvadienius
mane lyg magnetas traukė į kaimą,
prie staklių. Mamytė neaudė, bet buvo
gera siuvėja, kepė meduolius, jos re-
ceptais ir dabar naudojuosi.

Kas ir kaip formavo Jūsų estetinį su-
vokimą?

Estetinio suvokimo pamatus ga-
vau vaikystėje, savo senelių namuo-
se. Vėliau tėvų namuose nuolatos lan-
kėsi Švenčionėlių ir aplinkinių para-
pijų kunigai, mat tėtis buvo bažnyčios
komiteto pirmininkas. Visokių reika-
lų jie turėjo. Greta tėvų namo gyvenusi
audėja R. Užielienė pamokino austi
rinktines juostas, kurias austi patiko
dar labiau, nei lovatieses ar rankš-
luosčius kaime. Man sekėsi puikiai, tai
pastebėjo kun. Br. Laurinavičius, pa-
daręs didelės įtakos mano veikloje.
Padovanojo knygą ,,Lietuvių liaudies
menas”. Dar būdama mokinukė savo
gimtajai Reškutėnų bažnyčiai išau-
džiau vienodas juostas baldakymą pro-
cesijoje nešantiems vyrams. Tokį patį
keturių vienodų juostų komplektą nu-
audžiau Kaltanėnų bažnyčiai, jas iki
šiandien dar naudoja. Švenčionėlių
bažnyčios gėlių barstytojoms išau-
džiau – karūnas...

Ar atsimenate tą momentą, kai pirmą
kartą pajautėte menininkės gyslelę, kai su-
pratote, kad būtent tai yra Jūsų kelias ir pa-
šaukimas? 

Vedu juostų metraštį, kur pirmieji

rimti užsakymai įrašyti 1971 m., tada
man buvo 13 m. Nuo tada ausdavau
nuolat ir jutau, kad tėvai man sudaro
sąlygas. 

Ar Kaltanėnai garsūs audėjomis, mez-
gėjomis ir menais?

Kaltanėnuose mokinausi austi rai-
des pas audėją Viktoriją, ausdama Lie-
tuvos himną. Kai 1988 m. išaušo Atgi-

mimas, himną audžiau nuolat, augin-
dama vaikus, motinystės atostogų lai-
kotarpiu. O dar sūneliai buvo pameti-
nukai, ilgos atostogos. Beje, kai su sa-
viveiklininkais keliavau po JAV, Brook-
lyno bažnyčios pusrūsyje pamačiau
savo austą himną. Tokį patį dar turi
Putnamo lietuvių vienuolyno muzie-
jus. Šiuo metu Kaltanėnų audėjos jau
garbaus amžiaus, bet audžia mano
bendraamžiai, kuriuos aš išmokinau.

Ar audimas ir aplamai menas yra
Jūsų kasdienybė?

Audimas nuolatos buvo mano gy-
venimo neatsiejama dalis. Studijuojant
Lietuvos veterinarijos akademijoje,
audimas buvo dar ir materialinė pa-
rama. Kaune dėka audimo susipažinau
ir su daug garbingų žmonių: teko sve-
čiuotis pas Valeriją Čiurlionytę-Karu-

kienė pristatė, kad audėja Birutė užriš
savo darbo juostas. Poetas lenkėsi bu-
čiuot rankas, o man norėjosi atsi-
klaupt prieš jį. Vakaronės metu jis už-
sisakė juostą vežti į Paryžių, į poezijos
pavasarį, po to buvo atvažiavęs juostos
paimti. Grįžęs iš kelionės aplankė su
lauktuvėmis ir dažnai atsiųsdavo savo
knygelių su autografu. 

Kaip apibūdintumėte savo kūrybą?
Savo kūrybą galiu pavadinti kuk-

lia, nes nieko gražesnio neradau, kaip
senovės raštai, nebent kokią detalę
pridedu, kurią kur nors nužiūriu. 

Kaip metams bėgant keitėsi Jūsų au-
diniai, raštai, spalvos?

Nemėgstu rėkiančių spalvų, dau-
giau pastelines, gamtoje sutinkamas ir
natūralias. Žiūriu – martelė eksperi-

žienę, Vilniuje į savo namus pakvietė
Justinas Marcinkevičius... na, drau-
gystė su poetu turi dar ilgą, gražią is-
toriją. Kai studijavau Lietuvos veteri-
narijos akademijoje, dalyvavau ke-
liuose saviveikliniuose kolektyvuose.
Vakaronės metu, kur svečiavosi Jus-
tinas Marcinkevičius, aš turėjau užrišti
juostas poetui ir Laimonui Noreikai.
Mūsų vadovė doc. Remigija Bukavec-

Birutės kepti sausainiai – tikri meno kūriniai.

Tautodailininkė Birutė Rainienė audimo
me no išmoko iš savo močiutės.

Graži audėjos šeima – (iš k.) žentas Dainius su dukra Jurgita, sūnus Justinas su žmona
Daiva ir sūnus Tomas su žmona Simona. B. Rainienės šeimos albumo nuotraukos 

Meistrės juostos – tradiciniais raštais mar-
gintos, tačiau ar dažna taip bemoka? ... 
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galimybę visiškai vienas atsisveikinti su savo drau-
gu ir bičiuliu.  „Atmintis atgaivino mūsų susitikimų
akimirkas, o širdį slėgė jausmas, kad atsisveikinu ne
tik su savo asmeniniu bičiuliu, bet ir su ištikimu Lie-
tuvos draugu.” 

mentuoja, ir gan gražu, ji šaunuolė.
Mano naudojamos spalvos daugiau
ramios, klasikinės.

Audžiate, mezgate, kuriate ornamen-
tus, gaminate nuostabaus grožio ir skonio
kepinius, o kas Jums mieliausia?

Visi rankdarbiai eina greta. Ne-
mėgstu ilgai daryti vienodo darbo. Ne-
seniai teko išausti daug vienodų ka-
rūnų tautiniams kostiumams, tad ilgai
nesinori austi, o po to pasiilgstu vėl. Ge-
rai, kad yra keli pomėgiai. Na, me-
duolių kepti nenusibosta, nes vis nau-
ją detalę sugalvoju, keičiu spalvas ir for-
mas. Ignalinos bažnyčiai teko nunerti
,,karūnką” altoriaus užtiesalui pa-
puošti, tai kurį laiką nenorėjau nerti. 

Reškutėnuose, Tradicinių amatų cent-
re, vyko Jūsų vardinė paroda, kuri sulau-
kė daug šiltų atgarsių ir svečių antplūdžio.
Papasakokite, kaip ir kam kilo mintis su-
rengti parodą. Kokios emocijos Jus aplan-
kė parodai pasibaigus?

Reškutėnai man brangūs – ten
prabėgo vaikystė ir jaunystė, dabar esu
jų bendruomenės narys, savo kepi-
niais ir kitais darbais stengiuosi pagal
galimybes jiems padėti. Reškutėnų
bendruomenės pirmininkė ir tuo metu
ten dirbusi specialistė pakvietė mane

Parodoje  ,,auksinis” Lietuvos ir Lenkijos  laikotarpis
Atkelta iš 1 psl.

Nuotraukose atsispindi abiejų
šalių santykių dinamika, jų ryšiai
su Europos Sąjunga (ES), jos narė-
mis, kaimynėmis ir regiono vals-
tybėmis. Jos taip pat pasakoja apie
abiejų šalių vadovų pastangas stab-
dyti Rusijos agresiją Gruzijoje ir Uk-
rainoje, primena ekonomiškai svar-
bų „Mažeikių naftos” pardavimą
Lenkijos koncernui „Orlen”, at-
spindi abiejų šalių prezidentų da-
lyvavimą Lietuvos ir Lenkijos svar-
biausiose nacionalinėse šventėse.

Tarp nuotraukų – įsimintinos
akimirkos, kai 27 Europos šalių va-
dovai pasirašė ES konstituciją Lisabonoje, kai Lie-
tuvai ir Lenkijai tapus Šengeno erdvės narėmis
griuvo siena tarp abiejų valstybių. Į pasienį Kalva-
rijoje atvykę abu prezidentai pakėlė užtvarą, o po to
kartu apsilankė lietuviškajame Punsko miestelyje –
iki tol ten nebuvo užsukęs nė vienas Lenkijos pre-
zidentas. Tą dieną V. Adamkus savo dienoraštyje pa-
rašė, kad nuo šiol nesustodami galime laisvai keliauti
nuo Vilniaus iki Lisabonos.  

V. Adamkaus savo dienoraštyje rašo, kad pir-
masis susitikimas su naujai išrinktu Lenkijos vadovu
prasidėjo įtemptai, bet netrukus ledai ištirpo ir
buvo aptariami svarbiausi tarpusavio klausimai –
lenkiškų pavardžių rašyba pasuose, elektros tiltas į
Vakarus, „Rail Baltica” geležinkelio klausimai. 

Geri asmeniniai abiejų prezidentų santykiai
lėmė ir tai, jog net kitų ES valstybių vadovai, iškilus
problemoms su Lenkija prašydavo V. Adamkaus
tarpininkavimo tas problemas sprendžiant. 

Nuotraukos pasakoja ir apie abiejų prezidentų
susitikimą Soldino miške, toje vietoje, kur žuvo At-
lantą perskridę lakūnai Steponas Darius ir Stasys Gi-
rėnas. 2008 m. abu prezidentai čia paminėjo 75-ąsias
lakūnų žūties metines. 2009 m. V. Adamkus ir L. Kac-
zynski susitiko Liubline, kai buvo minimos Liubli-
no unijos 440-osios metinės. Tai buvo paskutinis V.
Adamkaus kaip prezidento oficialus vizitas.  

O jau netrukus, 2010 m. balandį Lenkijos prezi-
dentas kartu su oficialia delegacija žuvo nukritus pre-
zidentiniam lėktuvui avarijoje Smolensko apylinkėse,
kai vyko paminėti Katynės žudynių metines. Tuo
metu V. Adamkus ruošėsi kelionei į Jungtines Ame-
rikos Valstijas, tad pasirinko skrydį per Varšuvą ir
atvyko į Prezidentūrą, kur buvo tik ką atgabenti iš
žūties vietos prezidento L. Kaczynski palaikai. 

Savo dienoraštyje V. Adamkus parašė, kad turėjo

Paroda buvo pristatyta ir Varšuvoje. Organizatorių nuotr.

nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines. 
Ši keliaujanti paroda, kurios tekstai parengti lie-

tuvių ir lenkų kalbomis, jau buvo pristatyta Vilniu-
je ir Varšuvoje. Lenkijos sostinėje pernai Lenkijos mi-
nistro pirmininko kanceliarijoje ją atidarė Vyriau-
sybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Ma-
tulionis ir šios kanceliarijos vadovas Michal Dworc-
zyk. D. Matulionis tada sakė, kad prezidentų L. Kac-
zynski ir V. Adamkaus vadovavimo periodas buvo
ypač šiltas dvišalių santykių laikotarpis, o dabartinis
ministras pirmininkas Saulius Skvernelis skiria
ypatingą prioritetą santykiams su Lenkija puoselėti.

„Džiaugiamės labai intensyviais Lietuvos ir
Lenkijos santykiais. Šiuo metu nėra svarbesnio
partnerio regione negu Lenkija. Atnaujinome ne tik
politinius ryšius, bet ir vystome ir stipriname ben-
dradarbiavimą esminėse dvišalių santykių srityse”,
– atidarymas parodą sakė D. Matulionis.

Šią parodą pasiūlė Lietuvos istorijos institutas
bei Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo fo-
rumas Vyriausybės kanceliarijos Istorinės atminties
puoselėjimo programos lėšomis.

Atidarant parodą Vilniuje Prezidentas V. Adam-
kus pabrėžė, kad Lietuva ir Lenkija nėra konku-
rentės, o partnerės ir bičiulės, kurias sieja kur kas
daugiau dalykų, negu skiria. Prezidentas pabrėžė iš
savo patirties galintis pasakyti, jog viskas, kas vyks-
ta su šio forumo rengėjų – Jerzy Giedroyc dialogo ir
bendradarbiavimo forumo – vėliava, yra paženklinta
aukštos politinės kultūros, atviro dialogo ir abipu-
sės pagarbos ženklais. 

„Lietuva ir Lenkija bendradarbiaudama pana-
šiuose renginiuose dažnai prisimena savo bendrą
praeitį: nuo bendrų valdovų, Abiejų Tautų Respub-
likos skilimo iki glaudaus ir šilto bendradarbiavimo
integruojantis į ES. Lietuva nepamiršo nei politinės,
nei teisinės Lenkijos paramos, Lietuva nepamiršo
praeities darbų, už kuriuos Lenkijai aš nuoširdžiai
dėkoju. Bet svarbu galvoti ir apie bendrą ateitį. Esa-
me ir visada būsime kaimynai, todėl glaudus ben-
dradarbiavimas visada išliks nekvestionuojama
vertybė, – kalbėjo V. Adamkus. 

Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo fo-
rumas buvo įsteigtas 2012 m. Jo steigėjai – daugiau kaip
šimtas žinomų šalies žmonių. Jie paskelbė kreipimąsi
į Lenkijos visuomenę, ragindami perimti iš politikų
iniciatyvą tiesiant tiltus tarp kaimyninių tautų. Len-
kai atsakė į šį kreipimąsi ir taip pat įsteigė J. Giedroyc
forumą. Fondo valdybos pirmininku išrinktas profe-
sorius Alvydas Nikžentaitis. Abiejų valstybių forumo
tikslas – analizuoti tarpvalstybinių santykių būklę, da-
ryti abiejų šalių žiniasklaidos monitoringus, steigti
premijas rašytojams ir žurnalistams.

surengti savo darbų parodą. Prieš ke-
letą metų tokia paroda vyko Švenčio-
nyse, Nalšios muziejuje.

Emocijos po parodų, galiu pasa-
kyti, glumina. Mat tiek daug yra to-

bulesnių, sudėtingesnius darbus da-
rančių meistrų, kurie yra pripažinti ir
sertifikuoti, o jų darbai neeksponuo-
jami, o čia man, paprastai audėjai ir ke-
pėjai, toks didelis dėmesys. 

Prasitarėte, kad dukrytė, martelė ir anū-
kėlė taip pat seka Jūsų pėdomis. 

Austi, nerti, kepti ir visokių dar-
belių išmokinau savo dukrą ir jos duk-
rytę, tačiau anūkytė moka, tik neau-
džia, nes yra labai užsiėmusi – lanko
gimnaziją. Dukra kepa šiuo metu labai
daug. Meduolių puošybą irgi jau to-
bulina. Gražiausiai ir daugiausiai au-
džia jauniausio sūnaus žmona Simutė.
Jos „Facebook” puslapis vadinasi ,,Sau-
lytės varlytės”. Martelė taip užsidegė
noru austi, kad vieną dieną neišlai-
kiusi paskambino ir sako: ,,Kada ne-
paklausiu, jūs vis geros nuotaikos ir vis
audžiat. Parodykite, kaip tai daroma”.
Kai sūnus sugrįžo po darbo ir pasiliko
prižiūrėti 2 mažus vaikus, jinai atva-
žiavo pas mane, į Vilniaus Antakalnio
rajoną, ir mes abi apmetėme kakla-
raištį, ir taip praaudėm gal iki vidur-
nakčio. Gabi ir kantri ši mokinė. Di-
delis džiaugsmas man turėti tokį žmo-
gutį šalia. Būna tokių užsakymų, kurių
negaliu pažadėti, tai ji mane gelbėja.

Prie visų Jūsų talentų negaliu nepa-

minėti ir Jūsų angeliško balso. Jau daug
metų džiuginate tikinčiuosius per šv. Mišias
Kaltanėnų Švč. Mergelės Marijos Angeliš-
kosios bažnyčioje.

Kažkas jus suklaidino, kad turiu
angelišką balsą... Manau, kad balsą pa-
veldėjau iš savo tėvelio. Jis giedojo
bažnyčios chore, tai ir aš nuo vaikys-
tės giedu. 8 m. giedojau Vilniaus Ar-
kikatedros didžiajame chore, bet po va-
dovo Leono Pranulio mirties nebelan-
kau. Tiesiog tas šventas žmogus iške-
liavo amžinybėn, o jo vietą užėmęs
naujas vadovas liepė iš natų sąsiuvinio
išimti visas L. Pranulio sukurtas gies-
mes. Išėjau. Dabar nuo pavasario iki
vėlyvo rudens gyvename sodyboje Kal-
tanėnuose, tai šioje bažnyčioje esame
laukiami.

Kaip manote, jei žmonių gyvenime būtų
daugiau meno, ar tik jie nebūtų jautresni,
geresni?

Teko bendrauti su daug garbingų
žmonių, folkloro vadovė akademijoje
buvo Veronika Povilionienė, ir galiu
tvirtai pasakyti, kad tarp dainuojančių,
kuriančių žmonių, neteko sutikti pik-
tų, pavydžių. 

Ačiū gerbiamai Birutei už mintis ir ši-
lumą.

Poeto Justino Marcinkevičiaus posmai – B.
Rainienės išausti drobėje...

Paroda baigiama nuotrauka, kurioje užfiksuoti da-
bartiniai abiejų šalių vadovai – kadenciją jau baigianti
prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Andrzej Duda, su-
sitikę pernai vasario mėnesį Vilniuje minint Lietuvos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva pareiškė protestą Rusijai
Vilnius (URM inf.) – Lietuva pa-

reiškė protestą Rusijai dėl tikrovės
neatitinkančių pasisakymų apie par-
tizanų vadą Adolfą Ramanauską – Va-
nagą.

Protestas buvo pareikštas į URM
iškviestam Rusijos ambasados Lietu-
voje atstovui.

„Susitikime Rusijos pusei pasiūly-
ta atidžiau išsistudijuoti A. Rama-
nausko-Vanago asmenybę bei jo veiklą,
kadangi tai yra pati netinkamiausia
kandidatūra, Rusijai siekiant kažką ap-
kaltinti kolaboravimu su naciais ar da-
lyvavimu Holokauste – jo nepriekaiš-
tinga reputacija buvo patvirtinta dau-
gybės nepriklausomų ekspertų, tyri-
nėjančių to meto įvykius ir archyvinius
dokumentus”, – teigiama pranešime.

Praėjusią savaitę partizano garbei
Čikagos priemiestyje atidengus pa-
minklą, Rusijos ambasada Jungtinėse
Valstijose išplatino pareiškimą apie ta-
riamą jo prisidėjimą prie Holokausto.

Lietuvos URM nurodo paraginusi
Rusiją susilaikyti nuo dezinformacijos

apie pasipriešinimo okupacijai daly-
vius skleidimo ir bandymų perrašinėti
istoriją, remiantis okupacinės sovie-
tinės valdžios represinių struktūrų
sufabrikuotais kaltinimais.

Anot Lietuvos URM, tokie Rusijos
pusės pareiškimai yra platesnės visais
lygiais skleidžiamos dezinformacijos
dalis ir suvokiami kaip eilinis bandy-
mas diskredituoti Lietuvos partizanų
pasipriešinimo judėjimą bei paneigti
sovietinės okupacijos faktą.

Kuriamas mokyklų tinklas sugrįžtančiųjų vaikams
Vilnius (Mano vyriausybė) – Pri-

statytas mokyklų tinklas, skirtas už-
tikrinti geresnę tiesioginės migracijos
patirties turinčių vaikų integraciją į
švietimo sistemą. 

Pirmasis mokyklų tinklo etapas
aprėps 6 miestų savivaldybes ir 4 ra-
jonų savivaldybes. Šiose savivaldybė-
se prie iniciatyvos prisijungė 21 mo-
kykla. Vėliau mokyklų tinklas būtų
plečiamas ir aprėptų visas Lietuvos sa-
vivaldybes.

„Nors ir dabar mūsų švietimo sis-
tema yra pasirengusi priimti sugrįž-
tančių emigrantų vaikus, numatytos
įvairios galimybės. Mokyklos, pri-
imančios sugrįžusių emigrantų vaikus,
gali gauti 30 proc. didesnį finansavimą,
tačiau ruošiamės dar labiau, kad nei
mokykloms, nei patiems tėvams ne-
beliktų jokių baimių. Ypač dabar, kai
Jungtinė Karalystė rengiasi išstoti iš
Europos Sąjungos ir tikimasi, kad pa-
daugės sugrįžtančių šeimų, taip pat mo-
kyklinio amžiaus vaikų. Visų labai
laukiame, visi yra ir Lietuvos vaikai.
Jie atsineša kitokias žinias, kitokią pa-
tirtį, o tai yra ne tik prasmingas iššū-

kis, bet ir didžiulė vertybė mūsų mo-
kykloms”, – sako švietimo, mokslo ir
sporto ministras A. Monkevičius.  

Kuriamas mokyklų tinklas pa-
dės atvykstančioms šeimoms lengviau
surasti mokyklas, pasirengusias pri-
imti jų vaikus, stiprins mokyklų pa-
sirengimą užtikrinti ne tik mokymosi,
bet ir socialinę, emocinę paramą at-
vykusiam vaikui, skatins mokyklas da-
lytis patirtimi, metodine medžiaga,
inicijuoti bendrus projektus. Mokyk-
los taip pat galės pakonsultuoti kitas
savivaldybių mokyklas, kurios su-
lauks sugrįžusių vaikų.

Statistikos departamento duome-
nimis, į Lietuvos mokyklas 2017 m. su-
grįžo 519 vaikų. Daugiausia tai 3–6
metų vaikai, jų yra 458. Dažniausiai
grįžtama iš Jungtinės Karalystės ir Ai-
rijos (2017–2018 m. tokie vaikai sudarė
apie du trečdalius visų grįžusių Lie-
tuvos piliečių iki 18 m. amžiaus); taip
pat nemažai vaikų atvyko iš Rusijos Fe-
deracijos, Norvegijos, Baltarusijos, Is-
panijos ir Vokietijos.

Pernai į Lietuvą grįžo beveik pu-
santro tūkstančio žmonių iki 18 metų.

Lietuviukus mokys nuotoliniu būdu
Vilnius (Mano vyriausybė) – Šiuo

metu lituanistinės mokyklos veikia 37-
iose pasaulio šalyse. Jas lanko apie 7 su
puse tūkstančio lietuvių kilmės vaikų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras
Algirdas Monkevičius sutinka, kad
tokių pajėgumų nepakanka, nes užsie-
nyje gyvena kur kas daugiau lietu-
viukų, nei lanko lituanistines mo-
kyklas. 

Projektą tikimasi parengti šie-
met.

Pasak ministro, pagal nuotolinę
programą besimokančių vaikų įgytos
žinios bus tikrinamos, ir jie gaus bai-
gimo sertifikatus. 

Šiuo metu lituanistinėse mokyk-
lose užsienyje dirba 800 mokytojų. Ti-
kėtina, kad dalis jų prisijungs ir prie
nuotolinio mokymo. 

D. Grybauskaitė nebalsavo dėl Seimo narių mažinimo
Vilnius (ELTA) – Prezidento rin-

kimuose ir referendumuose dėl dvi-
gubos pilietybės bei Seimo narių ma-
žinimo iš anksto balsavusi šalies va-
dovė Dalia Grybauskaitė neslėpė, kad
referendume dėl Seimo narių mažini-
mo ji nebalsavo. Pasak Prezidentės, re-
ferendumas – beprasmis, sumažinus
parlamentarų skaičių, Seimo reputa-
cija nepagerės. 

„(...) Dėl referendumo mažinti Sei-
mo narių skaičių – nedalyvavau, biu-
letenio nepaėmiau. Manau, šis refe-

rendumas yra beprasmis, nes, suma-
žinus keliais Seimo nariais, nei Seimo
darbo kokybė pagerės, nei reputacija”,
– teigė D. Grybauskaitė. 

Gegužės 6 dieną prasidėjo išanks-
tinis balsavimas Prezidento rinki-
muose ir referendumuose dėl dvigubos
pilietybės bei Seimo narių mažinimo.

Gegužės 12-ąją Lietuvoje vyks Pre-
zidento rinkimai, referendumas dėl
Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo
ir referendumas dėl Konstitucijos 55
straipsnio pakeitimo.

Įtampa tarp JAV ir Kinijos – grėsmė ekonomikai
Paryžius (ELTA) – Atsinaujinusi

įtampa tarp Jungtinių Valstijų ir Ki-
nijos dėl nesutarimų prekybos srityje
yra viena pagrindinių grėsmių pa-
saulio ekonomikai, mano Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) vadovė Christine
Lagarde.

JAV prezidentas Donald Trump
sukrėtė pasaulio rinkas pagrasinda-
mas 200 mlrd. dolerių vertės kiniškų
prekių importui padidinti muitų tari-
fus nuo 10 iki 25 proc.

Prancūzijos finansų ministras
Bruno Le Maire įspėjo apie dviejų di-
džiausių pasaulio ekonomikų prekybos
karo padarinius.

Ministras paragino šalis „susilai-
kyti nuo sprendimų, kurie sukeltų pa-
vojų artimiausių mėnesių pasaulio
ekonomikos augimui”. Pasak jo, spren-
dimas didinti muitų tarifus veda ak-
lavietės link.

„Tarifų didinimas visada veda ak-
lavietės link ir yra neigiamas spren-
dimas visam pasauliui: Jungtinėms
Valstijoms, Kinijai, euro zonai ir Eu-
ropai”, – tikino B. Le Maire.

Abi šalys jau kelis mėnesius derasi
dėl prekybos susitarimo, kuris iš-
spręstų nesutarimus, dėl kurių buvo
įvesta muitų prekėms už 360 mlrd. do-
lerių.

Bankas „Morgan Stanley“ traukiasi iš  Rusijos
Maskva (ELTA) – Jungtinių Vals-

tijų investicinis bankas „Morgan Stan-
ley” kitų metų pradžioje pateiks for-
malią paraišką Rusijos centriniam
bankui dėl bankinių operacijų veiklos
nutraukimo, sakoma „Morgan Stan-
ley” Rusijos padalinio metinėje fi-
nansų ataskaitoje. Tokio žingsnio prie-
žastimi nurodomos tarptautinės ben-
druomenės 2014-aisiais įvestos sank-
cijos Rusijai.

Pagal valdomą turtą, siekiantį 850
mlrd. dolerių, šeštas didžiausias JAV
bankas taip pat atsisakys ir finansų
brokerio bei depozito banko licencijų.

Bendrovė nuo 2020-ųjų Rusijoje teiks
tik konsultavimo paslaugas, kurioms
nereikia centrinio banko licencijos.

Pasak „Morgan Stanley”, 2014 m.
Rusijai įvestos sankcijos apsunkino ša-
lies verslo prieigą prie tarptautinių ka-
pitalo rinkų. 

„Morgan Stanley” nėra pirmas
didelis užsienio bankas, pastaruoju
metu nutraukiantis veiklą Rusijoje.
2015 m. iš šalies išėjo „Royal Bank of
Scotland”, o 2016-aisiais – „Barclays”.
Be to,  „Deutsche  Bank”  ir   „Credit
Suisse” gerokai sumažino veiklos ap-
imtis Rusijoje.

Išaugo D. Trump populiarumas
Washingtonas (ELTA – Išaugo pa-

laikymas JAV prezidentui Donald
Trump. Viešosios nuomonės tyrimų
agentūros „Gallup” duomenimis, pa-
laikymas JAV vadovui dabar didžiau-
sias per  jo prezidentavimo laikotarpį.  

Palaikymas D. Trump išaugo po to,
kai buvo paskelbta dvejus metus tru-
kusio specialiojo tyrėjo Robert Muel-
ler tyrimo dėl įtariamo Rusijos kiši-
mosi į 2016 m. JAV prezidento rinki-
mus ataskaita. Populiarumo  augimui

įtakos turėjo ir geros ekonomikos nau-
jienos.

JAV prezidentą teigiamai vertina
46 proc. amerikiečių. Tačiau vis dar di-
desnė dalis žmonių – 50 proc. – nepri-
taria D. Trump veiklai JAV preziden-
to poste. 

Palaikymas D. Trump išaugo nuo
39 proc. kovo mėnesio pradžioje iki 46
proc. antrojoje balandžio mėnesio pu-
sėje, o nepritarimas jo veiklai sumažėjo
nuo 57 proc. iki 50 proc. 

Nepateiks D. Trump mokesčių deklaracijų
Washingtonas (ELTA) – JAV fi-

nansų departamentas nepateiks pre-
zidento Donald Trump mokesčių dek-
laracijų. Jo vadovaujama institucija
nevykdys atitinkamo Atstovų Rūmų
Finansų ir mokesčių komiteto reika-
lavimo, rašė JAV finansų sekretorius
Steven Mnuchin. Anot jo, nėra teisinio
pagrindo dokumentams perduoti.

Demokratai reikalauja, kad Mo-
kesčių inspekcija pateiktų D. Trump
mokesčių deklaracijas. Jie nori įver-
tinti, kokiu mastu žinyba kontroliuo-

ja D. Trump finansus.
Prezidentas iš karto pareiškė, kad

reikalavimo nevykdys ir, esant reika-
lui, kreipsis į teismą. Kaip ir per rin-
kimų kampaniją, jis tai argumentavo
kelerius metus vykstančiu mokesčių
patikrinimu. Tačiau Mokesčių ins-
pekcija pareiškė, kad tai nėra prie-
žastis.

D. Trump yra pirmasis JAV pre-
zidentas po Richard Nixon, nesutin-
kantis paskelbti savo mokesčių dekla-
racijų.

Nepavyko susitarti su JAV dėl klimato kaitos Arktyje
Rovaniemis, Suomija (BNS) –

Suomijos tolimojoje šiaurėje posė-
džiaujančios Arkties tarybos valstybės
narės nepaskelbė tradicinės baigia-
mosios deklaracijos, nes JAV atsisakė
joje užsiminti apie klimato kaitą.

Keli šaltiniai informavo, kad taip
nutiko valstybėms narėms nepasiekus
kompromiso, nes Washingtonas vie-
nintelis iš dalyvių atsisakė paminėti
galutiniame deklaracijos tekste kli-
mato kaitą.

Tai yra pirmasis kartas, kai nuo
1996 metų posėdžiaujančiai Arkties
tarybai nepavyko paskelbti bendro
komunikato po vieno iš ministrų su-
sitikimų, rengiamų kas dvejus metus.

Arkties taryboje dalyvauja Dani-
ja, Islandija, JAV, Kanada, Norvegija,
Rusija, Suomija ir Švedija. Narės šiuo
formatu paprastai sklandžiai bendra-
darbiauja.

Kaip teigia mokslininkai, visuo-
tinis atšilimas intensyvėja dvigubai
greičiau Arktyje nei likusioje planetos
dalyse.

Rusijos ambasada JAV pareiškė esą Lietu-
vos partizanų vadas dalyvavo žydų žudy-
nėse.  J. Kuprio nuotr.

JAV nepripažįsta klimato kaitos Arktyje.
National Snow and Ice Data Center nuotr. 
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Kodėl vadovams reikia prieštarauti

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų gegužės 7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Kodėl keliaujant į darbą nereiktų
klausytis muzikos 

Kuo ilgesnė kelionė į darbo vietą, tuo
mažesnis žmonių pasitenkinimas savo
darbu. Tačiau tyrėjai nustatė, kad dar-
buotojo būsena priklauso ir nuo to, ko-
kia veikla jis užsiima keliaudamas į
biurą.

Daugelis išnaudoja kelionės lai-
ką savo malonumui – klausosi
muzikos ar tyrinėja sociali-

nius tinklus išmaniuosiuose telefo-
nuose. Tačiau ši veikla kelionės metu
lemia negatyvesnį žmonių nusistaty-
mą darbo atžvilgiu, rodo Harwardo
verslo mokyklos atliktas tyrimas.

Mokslininkų eksperimente daly-
vių buvo paprašyta kelionės į darbą
metu susitelkti į savo tikslus ir pla-
nuotis darbo dieną. Kiti dalyviai buvo
paskatinti daryti tai, kas jiems teikia
malonumo – klausytis muzikos, skai-
tyti naujienas, stebėti socialinius tink-
lus ir pan.

Nors šiandienos vadovai turi dirbti
chaoso ir neapibrėžtumo sąlygomis, ta-
čiau ryškėja tendencija, kad itin dide-
liu lyderių priešu tampa jų pačių lie-
žuvis.

„The Economist” pastebi, kad jei
politikai pripratę sekti kiek-
vieną savo žodį, tai tokios po-

litinio gyvenimo taisyklės jau įsi-
skverbė ir į verslo pasaulį. Prieš dvi-
dešimt metų didžiųjų korporacijų va-
dovai po didinamuoju stiklu būdavo tik
viešuose renginiuose, tačiau kitu lai-
ku jie galėjo elgtis ir kalbėti laisviau.
Grubokas atvirumas netgi buvo ver-
tybė. Dabar vadovai turi filtruoti kiek-
vieną žodį, nes ištarta frazė gali sukelti
nedidelę krizę.

Naujos taisyklės

Kad „žodis žvirbliu išlekia, o jau-
čiu sugrįžta”, žinoma seniausiai, ta-
čiau verslo pasaulyje šis suvokimas pa-
aštrėjo dėl keleto priežasčių. Dar 2000
m. įsigaliojo vadinamoji „Reg fd” (arba
kitaip „Regulation FD (Fair Disclosu-
re) taisyklė, kuri įpareigoja kompani-
jas informaciją skelbti visiems ir tuo
pačiu laiku. 

Ši taisyklė nors ir skaidrina pro-
cesus, tačiau turi ir kitą pusę. Vadovus
nuolat sergsti advokatai, kurių tikslas
pačiupti bet kokį nereikalingą žodį
ar frazę, kurią ištarė gal kiek atsipa-
laidavę lyderiai. Noras apsaugoti kom-
panijas kartais turi ir paranojišką at-
spalvį, nes dabar visos bendrovių kon-
ferencijos, strategijų pristatymai yra
įrašomi, dokumentuojami bei patik-
rinami, kad kokia nors įmonės pa-
slaptis neprasisunktų į viešumą.

Pasak „The Economist” kasmet
20.000-40.000 vadovų stenogramų yra
atspausdinama ir patikrinama. Taigi
kuo dažniau viešumoje pasirodo va-
dovas, tuo daugiau nerimo yra ko-
mandai. Juolab kad dviprasmiški va-
dovų pasisakymai gali akimirksniu pa-
sklisti internete ir sukelti jei ne vers-
lo, tai komunikacijos krizę.

Kraštutinumai

2010 m. balandžio mėnesį „Bri-
tish Petroleum” priklausančioje naftos
gavybos platformoje „Deepwater ho-
rizon” Meksikos įlankoje įvyko spro-
gimas. Platforma po kelių dienų nu-
skendo, o į aplinką pateko tūkstančiai

litrų teršalų. Tony Hayward, tuometi-
nis kompanijos vadovas, krizės įkarš-
tyje ištarė: „Aš noriu susigrąžinti savo
gyvenimą”. 

Ko gero, noras buvo išgirstas, mat
netrukus paskelbta apie pokyčius va-
dovybėje.

Kai kurie vadovai metasi į kraš-
tutinumus. Pavyzdžiui, John Cryan
„Deutsche Bank” vadovavas laikėsi
radikalaus skaidrumo principų. Visi
duomenys ne tik, kad buvo skelbiami
viešai, bet vadovas leisdavo sau ko-
mentuoti organizacijos veiklos rezul-
tatus nesirinkdamas žodžių ir nepa-
isydamas verslo etikos. Iš pradžių to-
kia kalbėjimo maniera kėlė susižavė-
jimą, o vėliau – liūdesį.

Kaip elgtis?

Nedaug yra kompanijų vadovų, ga-
linčių pasigirti tokia plienine discip-
lina ir gebėjimu niekada viešai nesu-
klupti kaip, pavyzdžiui, Tim Cook,
„Apple” vadovas. Tačiau ką daryti
tiems, kurie nėra tokie susitvardę,
bet kartu ir nenori savo kalbomis nu-
skandinti įmonės reputacijos. 

Pirma, sukurti tokį vadovo įvaiz-
dį, kuris būtų atsietas nuo bendro-
vės. Sheryl Sandberg, „Facebook” vyk-
domoji direktorė, išleido dvi knygas,
kuriose sumaniai žongliruojama as-
meniniais biografijos faktais, dalina-
masi verslo patirtimi bei tiesiog pata-
rimais, kaip gyventi šiame chaotiška-
me pasaulyje. Būtent tai apsaugojo
vadovę nuo „Facebook” persekiojančių
skandalų. 

Antroji strategija rekomenduoja
bendrovės veiklą sieti su platesne, vi-
suomenei naudinga misija. Indra
Nooyi, neseniai pasitraukusi iš „Pep-
si” vadovės pareigų, nuosekliai kriti-
kavo investuotojų trumparegiškus
sprendimus. Būtent dėlto ji ir galėjo su
investuotojais kalbėti griežtokai, bet
neišvesdama jų iš kantrybės bei ne-
sukeldama konfliktų.

Aišku, net ir pozityviausios misi-
jos ne visada lieka išgirstos. Daug
metų Paul Polman, „Uniliver” vadovas,
aiškino, kad kompanijos misija padė-
ti skurdžiausiai gyvenantiems pasau-
lio žmonėms ir sakė, jog nesuka galvos,
ką apie tai mano investuotojai. Vis dėl-
to investuotojai manė kitaip ir bloka-
vo vadovo planus perkelti kompanijos
būstinę iš Londono į Rotterdamą.

„Verslo žinios”

Kai kurie vadovai norėtų būti apsupti
pataikūnų, kad jų sprendimai ir už-
duotys būtų vykdomi be jokių klausimų,
o idėjos priimamos su didžiausiu en-
tuziazmu. Tačiau realybėje verslas vei-
kia geriau, kai idėjų autoriui pritariama
ne iš įpročio.

Sėkmingi verslininkai yra įta-
kingi lyderiai, kurių sprendi-
mus darbuotojai priima beveik

automatiškai, su pa-
garba ir pasitikėjimu.
Bet tai nereiškia, kad
jie turi būti mieli. Ne-
mažai žymių versli-
ninkų susikūrė gerą
reputaciją, nors yra
apibūdinami kaip su-
dėtingi ar kandūs.

Verslui yra ge-
riau, kai jo įkūrėjas
turi partnerių, dar-
buotojų, kurie prie-
štarauja ir kartu randa
geriausią sprendimą.

Kritinis mąsty-
mas atveria naujų per-
spektyvų, nes konflik-
tas skatina progresą.
Nepritarimas idėjai jos
autorių verčia pamatyti silpnybes, o jei
nebūtų prieštaravimo, apie jas nė ne-
būtų žinoma. Toks modelis veikia ir ku-
riant naujus produktus, ir riboto biu-
džeto rinkodaros kampaniją, kuriai
gavus vien pritarimą, pinigus galima
iššvaistyti be jokio rezultato.

Prieštaravimai palaužia užsispy-
rimą, būdingą stereotipiniams versli-
ninkams, kurie žino, kaip turi atrody-
ti jų įmonė ir produktai. Bėda ta, kad
kartais ta vizija yra neįgyvendinama,

Lyderio atvirumas gali sukelti 
krizę įmonėje

Prieštarauti vadovams kartais reikia. 123rf.com nuotr.

Tie žmonės, kurie kelionės metu
galvojo apie darbą, jautė ryškiai di-
desnį pasitenkinimą savo darbu, o jų
intencijos palikti darbovietę buvo ma-
žesnės nei tų, kurie kelionės metu už-
siėmė jiems patinkančia veikla.

Vaidmenų kaita

Tyrėjai teigia, kad žmonėms reikia
laiko pereiti iš jų vaidmens namuose į
jų vaidmenį darbe.

„Gali atrodyti, kad pakeisti vaid-
menį yra taip pat paprasta, kaip užsi-
dėti kitą kepurę. Tačiau pasirodo, per-
ėjimas tarp vaidmenų reikalauja laiko
ir pastangų”, – teigiama tyrimo apra-
šyme.

Tai taip pat reiškia, kad vykdami
namo darbuotojai turėtų stengtis mąs-
tyti apie planus namuose, o darbo
problemas – pamiršti.

„Verslo žinios”

nes nereali: reikalaujama neįmano-
mų produkto savybių, neįmanomų
vykdymo terminų. Suprantama, toks
vadovas dažnai praranda kantrybę,
nes darbuotojai neįgyvendina jo lū-
kesčių, o verslas išgyvena nuolatinį nu-
sivylimą ir nepasiekia tikslų, kurie ne-
pasiekiami. Aplinkinių prieštaravi-
mai gali padėti užsispyrėliams pa-
keisti kryptį ir rasti efektyvesnį komp-
romisą.

Galite būti tikri, kad darbuotojai

bent kartais nesutiks su jūsų nuomone.
Klausimas tik, ar jie nepritarimą pa-
siliks sau, ar išreikš. Vadovui priešta-
rauti gali tik laisvi, juo pasitikintys
žmonės. Kaip sukurti atmosferą, ku-
rioje vadovas žinotų, kad moka žmo-
nėms ne tik už linksėjimą?

Priimkite ekspertų ir kritinį mąs-
tymą turinčių žmonių. 

Suteikite erdvės nuomonėms ir
pokalbiams.

„Verslo žinios”

Vadovas turi nepamiršti, kad žodis – ne žvirblis. Scanpix nuotr.
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Podagra – seniai žinoma, kaip ,,tur-
tingųjų arba karalių liga”. Pava-
dinimas kilo dėl jos atsiradimo

priežasčių – gausiai vartojamos mėsos,
žuvies, keptų gaminių, alkoholinių gė-
rimų. Kas yra podagra, kas sąlygoja li-
gos išsivystymą, kokie jos požymiai ir
kaip jos išvengti, sužinosite perskaitę
straipsnį.

Kas yra podagra?

Podagra – lėtinė šlapimo rūgšties
apykaitos sutrikimo sukelta liga. Ser-
gant podagra dėl kraujyje ir kituose or-
ganizmo skysčiuose padidėjusio šla-
pimo rūgšties kiekio atsiranda natrio
uratų kristalų, kurie gali  kauptis są-
nariuose, audiniuose, o taip pat vi-
daus organuose. Kristalai pradeda ar-
dyti sąnarį, spausti kraujagysles,
kremzles, kas palaipsniui sukelia ūmi-
nį sąnario uždegimą – podagrinį art-
ritą.

Kas sąlygoja ligos išsivystymą?

Sergamumas podagra, kaip ir šla-
pimo rūgšties kiekis organizme, su
amžiumi  didėja. Podagra dažniau ser-
ga vyrai vyresni nei 40 metų, moterims
iki menopauzės ji pasireiškia retai. Po-
dagros išsivystymą nulemia kraujyje
padidėjęs šlapimo  rūgšties kiekis (hi-
perurikemija). Šios būsenos asmenys
nejaučia, ir podagra gali išsivystyti po
kelerių ar keliolikos metų, o kai ku-
riems podagros priepuolių išvis ne-
būna. 

Iki 90 proc. visų podagros atvejų
sudaro pirminė podagra, nulemta įgim-
tų medžiagų apykaitos sutrikimų bei
gausaus purinų (mėsos, žuvies, alko-
holinių gėrimų, ypač alaus) turinčių
produktų vartojimo.  Purinai – orga-
niniai junginiai, kurie įeina į visų or-
ganizmo ląstelių sudėtį.  Organizmas
purinus sintetina, o taip jie gaunami su
maistu. Vienas iš purinų skilimo pro-
duktų yra šlapimo rūgštis, kurios da-
lis ištirpsta kraujyje ir pašalinama
per inkstus. Kuomet sutrinka šlapimo
rūgšties apykaita, ji pradeda kauptis
organizme, kas ir sukelia podagros iš-
sivystymą.

Antrinė podagra gali išsivystyti
dėl inkstų ligų, kai dėl  sutrikusios
inkstų funkcijos sumažėja šlapimo
rūgšties išskyrimas per inkstus, o taip
pat sergant kraujo bei kitomis ligomis,
kuomet organizme padidėja ląstelių iri-
mas,  dėl to atsilaisvina dideli purinų
kiekiai, iš kurių ir formuojasi šlapimo

rūgšties kristalai. Podagra gali išsi-
vystyti vartojant kai kuriuos medika-
mentus (ypač šlapimą varančius), ser-
gant psoriaze, po traumų, chirurgi-
nių operacijų, sunkių ūminių ligų bei
chemoterapinio gydymo metu.

Podagros požymiai

Vienas iš svarbiausių podagros
požymių – ūminis vieno sąnario už-
degimas. Dažniausiai pažeidžiamas
pėdų didžiojo piršto sąnarys, tačiau
gali būti  ir kitų – čiurnos, kelių, riešų,
alkūnių, smulkiųjų plaštakos sąnarių
uždegimai.

Podagros priepuolį iššaukia gau-
sus riebaus maisto ir alkoholio varto-
jimas, badavimas. Jis prasideda staiga,
dažniausiai naktį ar anksti ryte.  Žmo-
gus pajunta labai stiprų skausmą, o pa-
žeistas sąnarys greitai sutinsta, pa-
rausta, tampa karštas. Jei priepuolis
įvyksta pėdų sąnariuose, asmuo negali
priminti kojos, avėti batų. Podagros
priepuolio metu gali pakilti tempera-
tūra, atsirasti šaltkrėtis, galvos skaus-
mas, sutrikti miegas.

Negydomas podagros priepuolis
praeina per 5–7 dienas. Pasibaigus po-
dagros priepuoliui asmuo paprastai
nejaučia jokių kitų podagros požy-
mių. Daugumai žmonių antras po-
dagros priepuolis pasikartoja po vie-
nerių ar dvejų metų. Negydomi po-
dagros priepuoliai dažnėja, apima
daugiau sąnarių, ilgiau užsitęsia,
skausmas tampa lėtiniu. Ligos eigoje
išsivysto sąnarių deformacijos, ma-
žėja judesių amplitudė, poodyje atsi-
randa podagriniai mazgai – tofusai,
kuriems prakiurus išteka į kreidą
panaši masė. Tofusų susidarymas su-
sijęs su šlapimo rūgšties koncentra-
cija kraujyje. Dažniausiai jie randami
asmenims, kuriems ji būna didelė ir
ilgalaikė.

Kaip podagros išvengti?

Jei asmeniui kraujyje nustatyta
padidėjusi šlapimo rūgšties koncent-
racija, tačiau nėra buvę podagros prie-
puolių, specifinis šlapimo rūgštį ma-
žinantis gydymas neskiriamas. To-
kiais atvejais siūloma vengti daug pu-
rinų turinčio maisto produktų, tokių,
kaip jūros gėrybės, riebi kepta mėsa ir
žuvis, subproduktai,  ankštiniai auga-
lai, saldumynai. Patariama riboti al-
koholinių gėrimų, ypatingai alaus,
vartojimą. Sergantiems podagra tinka
vartoti pieno produktus dėl juose esan-
čio mažo purinų kiekio ir šlapimą va-
rančio poveikio. 

Gydyti ūminiam podagros prie-

puoliui skiriami nesteroidiniai prie-
šuždegiminiai vaistai, iš kurių ge-
riausiai mažina skausmą ir uždegimą
– diklofenakas, naproksenas, piroksi-
kamas, retais atvejais skiriami ir hor-
moniniai preparatai. Pažeistam są-
nariui būtina ramybė, galima naudo-
ti įtvarą, skausmui mažinti tinka ir
vietinės šalčio aplikacijos. Rekomen-
duojama valgyti nekaloringą maistą,
per parą išgerti 2–3 litrus skysčių.
Pasibaigus priepuoliui, mažomis do-
zėmis skiriamas vaistas kolchicinas,
kuris apsaugo nuo priepuolių pasi-
kartojimo. 

Priepuoliui praėjus asmenys jau-
čiasi sveiki, tačiau jie turėtų laikytis
dietos, sportuoti, nepiktnaudžiauti al-
koholiu.

Kartojantis podagros priepuo-
liams, esant sąnarių bei inkstų pa-
kenkimui, skiriami šlapimo rūgšties
gamybą mažinantys vaistai, iš kurių
dažniausiai vartojamas Allopurinol
arba Adenuric, o taip pat šlapimo rūgš-
ties išskyrimą didinantys vaistai (Pro-
balan bei Zurampic). Šiuos vaistus

galima įsigyti tik su gydytojo receptu.
Iš natūralių gydymo priemonių

siūloma vartoti rūgščias juodųjų vyš-
nių sultis, daržinę ciberžolę (Turme-
ric), salierų sėklas, gulsčiąjį inkaruo-
tį (Devil’s Claw), margainio arbatą
(Milk of  Thisle). Šiuo metu šiuos pa-
pildus  galima įsigyti viename rinki-
nyje, kuris vadinasi Uricel. Taip pat re-
komenduojama vartoti papildus: Uric
Acid Support, UriCherry, Urix Acid, o
taip pat magnio preparatus bei žuvų
taukus.

Kad ir kokia paprasta atrodo liga
podagra – siūloma nepamiršti bent
kas 3–6 mėnesiai pasitikrinti šlapimo
rūgšties kiekį kraujyje, ypatingai
tiems, kurie jau yra patyrę priepuolius.
Prisilaikant dietos, sportuojant, ne-
piktnaudžiaujant alkoholiniais gėri-
mais galima ne tik išvengti podagros,
bet ir suretinti priepuolius.

Paruošta remiantis:  
www.WebMD, www.Mayoclinic.org,

www.kardiolita.lt, Wikipedia.lt,
www.sveikas.lt, www.Dr.Axe

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews

Kas yra podagra. Kaip jos išvengti?

Podagra – lėtinė šlapimo rūgšties apykaitos sutrikimo sukelta liga.  LRT.lt nuotr.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-

tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

MANO VIRTUVĖ

Šis gražiai atrodantis trapios tešlos py-
ragas reikalauja laiko ir kantrybės, bet
kitais atžvilgiais jį pagaminti nesun-

ku. Jo pagrindą sudaro Marthos Stewart re-
ceptas, kurio įkvėpti galbūt sukursite savo
variantą? Tešlos pagrindą galima iškepti
iš vakaro ir, gerai apdengtą maistine plė-
vele, laikyti kambario temperatūroje. Patį
pyragą taip pat galite pagaminti prieš
kelias valandas iki patiekimo ir laikyti šal-
dytuve. Jeigu obuolių ,,roželės” atrodo per
sudėtingos, pasielkite paprasčiau – ant kre-
mo uždėkite konservuotų vaisių ar šviežių
uogų, pabarstykite mėtos ar rožių lapeliais.

Reikės:
parduotuvėje pirktos trapios te-
šlos (1 didelio arba 2 mažesnių
lakštų)
miltų pabarstyti kočiojimo pavir-
šiui
1 išplakto kiaušinio
1 šaukšto + 1/4 puodelio cukraus
2/3 puodelio plakamos grietinė-
lės
1 pakelio (2 1/4 arb. šaukštelio) že-
latinos miltelių
1 1/4 puodelio neriebių pasukų 
žiupsnelio druskos
obuolių ,,roželių” papuošimui
(arba konservuotų vaisių ar švie-
žių uogų)

Ant miltais pabarstyto paviršiaus
iš tešlos iškočioti (jei reikia, suduriant
du lakštus) 9X12 colių dydžio stačia-
kampį. Nuo kiekvieno krašto nu-
pjauti po vieno colio platumo juostą,
atidėti į šalį. Sumažėjusį tešlos sta-
čiakampį perkelti ant pergamentu
išklotos kepimo skardos, šakute su-
badyti tešlos paviršių, aptepti iš-
plaktu kiaušiniu. Iš nupjautų tešlos
juostu suformuoti bortelį, jį taip pat
patepti kiaušinio plakiniu. Paruoštą
pagrindą uždengti maistine plėvele ir
pusvalandžiui kišti į šaldytuvą arba
šaldiklį. 

Orkaitę įkaitinti iki 400 F. Šaukš-
tą cukraus tolygiai išbarstyti ant  te-
šlos pagrindo. Kišti į orkaitę, suma-
žinti ugnį iki 350 F ir kepti apie 15 mi-
nučių – kol trapi tešla iškyla ir įgau-
na auksinį atspalvį. Lopetėle paploti
dugną, kraštus paliekant iškilusius ir
perkelti ant grotelių, kad atvėstų.
Dar paspausti vidų ir leisti visiškai at-
aušti. Taip paruošta tešla, apdengta
maistine plėvele, kambario tempe-
ratūroje gali būti laikoma iki paros.

Elektriniu plaktuvu vidutiniu
greičiu išplakti 1/3 puodelio grieti-
nėlės iki standžių putų. Želatinos
miltelius suberti į 1/4 puodelio pa-
sukų ir palaikyti 5 minutes, kad iš-
brinktų.

Puodelyje ant nedidelės ugnies
kaitinti maišant likusį 1/3 puodelio
grietinėlės su 1/4 puodelio cukraus –

kol cukrus ištirps. Karštą grietinėlę
supilti į išbrinkusią želatiną ir mai-
šyti, kad želatina ištirptų. Įmaišyti li-
kusias pasukas ir žiupsnelį druskos.
Perkošti per marlę į kitą dubenį. At-
sargiai įmaišyti plaktą grietinėlę ir
dėti į šaldytuvą 30 minučių, kad su-
stingtų.

Ant tešlos pagrindo užpilti kre-
mą, išlyginti paviršių. Palaikyti šal-
dytuve dar pusvalandį, tuomet pa-
puošti obuolių ,,roželėmis”. Pyragas,
uždengtas maistine plėvele, gali būti
šaldytuve iki 6 valandų. 

Obuolių ,,roželės”

Reikės:
4 puodelių vandens
1/2 puodelio citrinos sulčių (iš 2 cit-
rinų)
1 citrinos, perpjautos per pusę
2 puodelių cukraus
3 geltonų obuolių 
2 raudonų obuolių

Užvirti vandenį su citrinos sul-
timis ir cukrumi. Gautą sirupą nu-
imti nuo ugnies, uždengti.

Iš obuolių išimti sėklides, gelto-
nus obuolius nulupti. Viena citrinos
pusele ištrinti nuluptus pbuolius,
kad nepatamsėtų; kitą pusę išspaus-
ti į raudonų obuolių vidų.

Obuolius supjaustyti labai plo-
nais griežinėliais ir sudėti į sirupą. Iš
pergamento iškirpti puodo skers-
mens dydžio skritulį ir uždėti jį tiesiai
ant obuolių. Atvėsinti – apie 40 mi-
nučių. 

Išėmus iš sirupo obuolių grieži-
nėlius perpjauti per pusę – pusmė-
nuliais. Pakaitomis sukant geltono ir
raudono obuolių skilteles formuoti
,,roželes” (žr. paveiksliuką), jomis pa-
dengti pyrago paviršių.

Laimingos Motinos dienos!

Jūsų Indrė

Pyragas ,,Tau, Mamyte”

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

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurgAi

AkiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

A † A
JADVYGA MULOKIENĖ

(SAKALAUSKAITĖ)

Mirė 2019 m. balandžio 27 d. Santa Monica, Californijoje.
Gimė 1920 m. rugsėjo 14 d. Radviliškyje, Lietuvoje.
Gyveno East St. Louis, Chicago, IL, vėliau – Santa Monica, Ca-

li fornijoje.
Nuliūdę liko: sūnūs Rimas ir Dainius su šeimomis, keturios

anū kės ir devyni proanūkiai.
Velionė buvo a. a.  žymaus architekto Jono Muloko žmona.
Velionė bus palaidota gegužės 6 d., pirmadienį, Forest Lawn ka-

pinėse (Glendale, CA) šalia savo vyro a. a. Jono Muloko. 
Laidotuvių apeigos privačios.
Prisiminkite a. a. Jadvygą Mulokienę savo maldose, aukoda-

mi skautų, ateitininkų organizacijoms bei Lietuvių Fondui.  

Nuliūdusi šeima

www.facebook.com/
draugolaikrastis
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www.draugas.org

Birutė Putrius 
„The Last Book Smuggler”

Naujausias rašytojos Birutė Putrius romanas ,,The Last Book

Smuggler” (Paskutinis knygnešys) aprašo spaudos draudimo laikotarpį
Lietuvoje, kada knygnešiai slapta gabendavo į Lietuvą rusų caro uždraus -
tą lietuvišką spaudą. Romanas parašytas anglų kalba. Pagrindiniai veikė -
jai: senas knygnešys Viktoras, jo vaikaitė Ada ir Adą įsimylėjęs jaunuolis
Jo nas. Knygnešystė persipina su mei lės ir išdavystės intriga. Rašytoja vaiz-
dingai aprašo lietuvių pasipriešinimą spaudos draudimui ir kartu į siuže-
 tą įpina magiškojo realizmo žanro elementų.

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

Romaną ,,The Last Book Smuggler” galite įsigyti ,,Draugo”

knygynėlyje. Kaina – 20 dol.  (Illinois valstijos pridėti nės ver-

tės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) Tei-

raukitės tel. 773-585-9500.

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Gegužės 10 dieną, penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu-

ziejuje susitikimas su žurnalistu, dailėtyrininku iš Lietuvos Vidmantu Jan-

kausku. Jis papasakos apie tai, kaip Lietuvoje keitėsi požiūris į vietinės,

regionų istorijos tyrinėjimus – nuo kraštotyrinės veiklos iki mokslinių ty-

rimų ir regioninių monografijų bei enciklopedijų leidimo. Lektorius pri-

statys jau išleistą 3 tomų ,,Kupiškėnų enciklopediją”.  

Visi Meilutės artimieji ir draugai kviečiami į  prisiminimų popietę
A†A Dr. Meilutės Biskienės

,,Gyvenimo mozaika”

Programa:
– Prisiminimai

– Skaidrės

– Muzika

– Vaišės

Kiekvienas žmogus
–  tai vaikščiojantis stebuklas

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

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

Algimanto Kezio nuotr.

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

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL), gegužės 12 d., sekmadie-
nį, 10 val. r. švęsime 4-tąjį Velykų sekmadienį
ir Amerikos Motinos dieną.  Prieš Šv. Mišias
sukalbėsime Švč. Mergelės Marijos litaniją.
Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gedi-
minas Keršys. Kviečiame visus dalyvauti.

� Gegužės 19 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Susitikime pa-

simelsti šioje gražioje lietuviškoje šventovėje.
Galima užprašyti šv. Mišias už mirusius gi-
minaičius ir draugus. Po pamaldų bus su-
rengtos vaišės Jaunimo centro kavinėje. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti. 

� Gegužės 19 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, Banio šeimos salė-
je vyks JAV LB Lemonto apylinkės metinis-
ataskaitinis susirinkimas. Prašome gausiai da-
lyvauti.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!


