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SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

Šian dien daug 
kur trum pai 
pa lis, vie to
mis su per
kū ni ja. Oro 
tem pe ra tū ra 
die ną kils iki 
10–15 laips
nių ši lu mos.
Ry toj žy mes

+10 ... +15

Ba ro nas pa si rin ko 
dvi gu bo agen to 
gyvenimą

Darželinukai
svei ki no ma mas

3 p.

4 p.
KryžiuojamosietysdėlPakruojo
sinagogosšiltinimo

Kul tū ros mi nis te ri jos, 
res tau ra to rių 
są jun gos at sto vai, 
pa vel do sau gi nin kai 
bei ar chi tek tai 
ap žiū rė jo pra dė tą 
res tau ruo ti Pak ruo jo 
si na go gą ir ban dė 
ras ti su ta ri mą, kaip 
ge riau pa sta tą 
ap šil tin ti, kad 
ma žiau siai nu ken tė tų 
jo au ten ti ka. Ra jo no 
val džia sa ko, kad 
to kios dis ku si jos –  
jau pa vė luo tos.

IŠO RĖ: Sie kiant iš lai ky ti ati deng tas au ten tiš kas lau ko konst ruk ci jas, si na go gos išo rė li ktų mar ga, 
nes da lis jų dėl su tre ši mo tu rės bū ti kei čia mos nau jo mis.

Eri kos KI ŽIE NĖS nuo tr.

Nukelta į 2 psl.

Pak ruo jie tei Ire nai 
Al do nai Ka ti nie nei skir tas 
or di no „Už nuo pel nus 
Lie tu vai“ me da lis. Mo ters 
nuo pel nas – do rais, 
darbš čiais žmo nė mis 
užau gin ti sep ty ni vai kai. 
Šian dien ap do va no ji mą 
pa kruo jie tei tei kia 
Pre zi den tė Da lia 
Gry baus kai tė, 
iš kil min go je 
ce re mo ni jo je ma mą ly di 
sū nūs, mar čios ir anū kai 
– tie, ku rie gy ve na 
Lie tu vo je.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
janina@skrastas.lt

I. A. Ka ti nie nės šei mos, kaip ir 
dau ge lio ki tų, neap len kė emig ra
ci ja: abi duk ros jau ke lio li ka me tų 
įsi kū rusios Jung ti nė se Ame ri kos 
Vals ti jo se, vie na anū kė – Jung ti
niuo se Ara bų Emy ra tuo se, tre je
tas sū nų kartkartėmis va ži nė ja 
už dar biau ti į Šve di ją.

„Toks gy ve ni mas – rei kia už
dirb ti sa vo šei moms. Prieš dvi de
šimt me tų ža lią ją kor tą lai mė ję 
duk ra Ir ma su žen tu Aud riu mi 
Ame ri ko je ne tin gi niau ja: įkū
rė ma ši nų re mon to vers lą. Pas 
juos ir ant ro ji duk ra Ra sa į Či
ka gą iš va žia vo. Vi siems ge rai 
se ka si. Žen tas, tik ras kau nie tis, 
nė ne bep la nuo ja grįž ti į Lie tu
vą – na mai jau ten. Pa ro dė, ko kį 
nuo sa vą lai vą tu ri ne to li esan čia
me Mi či ga no eže re – su vir tu ve, 
kam ba riais: gy venk ant van dens 
kiek no ri, plau kiok, kur šir dis gei
džia... Ma ne vis kvie čia į sve čius, 
ža da pa ro dy ti Ame ri kos įdo my

bes“, – duk rų šei mų sėk me džiau
gia si pa kruo jie tė.

I. A. Ka ti nie nė ne si bai mi na, 
kad su JAV gi mu sia anū ke, ten 
nuo anks ty vos vai kys tės au gu siu 
anū ku ne su si kal bės – jau ni mas 
neuž mir šo gim to sios kal bos, ja 
kal ba na muo se. Mat duk rų šei
mos įsi lie jusios į Či ka gos lie tu vių 
bend ruo me nę, vai kai mo kė si lie
tu viš ko je mo kyk lo je.

„Bu vau sa kiu si: už mir šit lie tu
vių kal bą – aš ne be kal bė siu su 
ju mis. Ką ži nai, kaip gy ve ni mas 
ga li pa si suk ti? O jei gu tik rai teks 
ka da grįž ti – kal ba bus rei ka lin
ga“, – svars to pa kruo jie tė.

Sep ty ne tas Ire nos Al do nos vai
kų ir tiek pat anū kų, žen tas, mar
čios ma mą vis ap lan ko, o į di de lį  
bū rį be veik vi si bu vo su si rin kę 
anks tes niais me tais – pa mi nė ti 
ma mos gim ta die nio.

Prieš try li ka me tų I. A. Ka ti nie
nė iš ly dė jo Ana pi lin vy rą An ta ną, 
su ku riuo ran ka ran kon nu gy
ve no dau giau kaip ke tu rias de
šimt me tų. Nuo to lai ko kar tu su 
ma ma ap si gy ve no sū nus Al bi nas 
su šei ma.

Prieš Ant rą jį pa sau li nį ka rą 
Ja sai čių kai me gi mu sios Ire nos 
Al do nos vai kys tė bu vo to kia pa
ti, kaip ir ki tų po ka rio vai kų: 
pa kruo jie tei iki šiol at min ty je te
bek ve pia duo na, ku rią tek da vo 
pirk ti už ta lo nus. Ne šant ke pa lė lį 
na mo, mer gai tei no rė da vo si to kią 
ska ny bę tie siog pa ke liui su val gy
ti. Bet iš tver da vo, par neš da vo. 
O ma ma jai ir vy res nei se su tei 
at pjau da vo tik po rie kę. Duo ną 
da li jo taip, kad už tek tų vi sai šei
mai: ran kos ne te kęs tė vas bu vo 
men kas dar bi nin kas. Už tat Ire nos 
Al do nos ma ma su ko si kaip bi te lė 

– au gi no gy vu lius, so di no dar žus.
„Ap si gy ve nus Pak ruo jy je, kai

my nė iš mo kė ma mą kep ti „ba
ran kas“. Jas dar šil tas mud vi su 
se se ne šda vo me į trau ki nių sto tį. 
At va žia vus siau ru kui, lip da vo me 
į su sto ju sį ir ei da vo me per va go
nus pre kiau da mos. Trau ki nio ke
lei viai „ba ran kas“ ge rai pirk da vo, 
o mū sų šei mai bū da vo pa pil do mo 
už dar bio“, – me na Ire na Al do na.

Se se rys ir pa čios sten gė si už
si dirb ti. Ne to li na mų pie vo se že
muo giau da vo, o per rink tas uo gas 
par da vi nė da vo – ne rei kė da vo iš 
ma mos pra šy ti pi ni gų le dams ar 
sal du my nams. Mer gai tės pui kiai 
ži no jo, kad at lie ka mų pi ni gų na
muo se nė ra.

Bai gu si vi du ri nę mo kyk lą, Ire na 
Al do na nė ne sva jo jo apie stu di
jas – iš kar to su si ra do sekretorės
mašininkės dar bą ra jo no fi nan sų 
sky riu je. Vė liau ana lo giš ką dar
bą dir bo ra jo no Vyk do ma ja me 
ko mi te te.

„Jo kios pro fe si jos ne tu riu – tik 
bai giau anais lai kais ren gia mus 
kur sus, ku riuo se bū da vo mo ko ma 
dirb ti su do ku men tais. Bet ma no 
dar bu ne si skun dė, net bu vo pa ti
kė ję Pak ruo jo mies to vyk do mo jo 
ko mi te to pir mi nin kės pa rei gas, 
ana lo giš kas da bar ti niams se niū
nams“, – šyp te li pa kruo jie tė.

Šias pa rei gas I. A. Ka ti nie nė 
ėjo be veik vie nuo li ka me tų, po 
to dir bo įmo nė se kad rų ins pek to
re. Pas ku ti nė je dar bo vie tė je, bu
vu sio je Pak ruo jo tarp ko lū ki nė je 
sta ty bos or ga ni za ci jo je, pra lei do 
ket vir tį am žiaus.

Su vy ru An ta nu, taip pat gar
sė ju siu ge ru dar bu, Ire na Al do na 
užau gi no dvi duk ras ir pen ke tą 
sū nų. Apie juos ge rai at si liep da
vo ir mo kyk lo je, ir dar bo vie tė se 
– jau nie ji pe rė mė tė vų darbš tu mą.

Anks tes niais me tais I. A. Ka
ti nie nė bu vo ap do va no ta II ir I 
laips nio Mo ti nys tės me da liais, III 
laips nio Mo ti nos šlo vės or di nu, 
Dar bo ve te ra no me da liu.

MamąlydėsLietuvojelikęvaikai
Au to rės nuo tr.

MA MA: Pak ruo jie tė Ire na Al do na Ka ti nie nė užau gi no  
sep ty ne tą darbš čių vai kų.

IS TO RI JA: 
Pak ruo jo dva ro 
gi dei Ži vi lei 
Va liu šai ty tei, 
tu ris tams 
pri si sta tan čiai 
ba ro nai tės 
vaid me niu, 
įdo miau si 
is to ri jos 
pus la piai, su sie ti su gar sią ja ba ro nų 
Ro pų praei ti mi ir pa li ki mu.

ŠVENTĖ: Lin ku vie čiai kon cer tui 
pa ruo šė dai ne lę ir šo kį.

SUO LAI: Vi du tis Skir man tas 
iš gel bė jo nuo su nai ki ni mo 
po ka rio lai kų suo lus, apie 
ku riuos pri si mi ni muo se ra šo 
anuo me ti niai abi tu rien tai.

Mokyklosistorija–
supaslaptimis

nių kri tu lių ne nu ma to ma. 
Tem pe ra tū ra nak tį 0–5 laips
niai ši lu mos, vie to mis tvy ros 
rū kas, die ną – 11–16 laips nių 
ši lu mos.
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