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•Lietuvių telkiniuose. Va-
sario 16-oji Floridos piet-
vakariuose. Prel. dr. Gai-
dai – Komandoro didysis
kryžius (p. 2, 11)
•Valinskas nepavėlavo į
tuštybės mugę (p. 3)
•,,Draugo” lietuviukai (p.
4)
•Dviguba O. Keraminie-
nės sukaktis (p. 5, 9)
•Mūsų stalui. Kovas ir
gavėnios metas (p. 8)
•Pinklės (50) (p. 9)
•M. Strasevičiūtė ir A.
Pakarklis kviečia į paro-
dą (p. 10–11)

Pri∂mimo î euro zonâ laikotarpis
nebus trumpinamas

Bankai perima nekilnojamâjî turtâ

Vilnius, kovo 4 d. (ELTA) – Mi-
nistrų kabinetas nusprendė panai-
kinti 874 valstybės tarnautojų ir dar-
buotojų, dirbančių pagal darbo su-
tartis, pareigybes. Panaikintos bus
tos pareigybės, į kurias per pastaruo-
sius daugiau nei pusę metų nebuvo
priimti darbuotojai, išskyrus statuti-
nius valstybės tarnautojus.

Pasak Vyriausybės spaudos tar-
nybos pranešimo, tai pirmasis vals-
tybės valdymo gerinimo žingsnis.
Įvertinusi šalies biudžetą Vyriausybė
toliau vykdys valdymo pertvarkas ir
griežtą taupymo politiką. Bus maži-
namas tiek valstybės tarnautojų,
tiek statutinių pareigūnų skaičius.
Numatoma ne tik mažinti valstybės
skiriamas lėšas darbo užmokesčiui,
bet ir siekti veiksmingesnio valsty-
bės įstaigų darbo.

Vilnius, kovo 4 d. (,,Lietuvos ži-
nios”) – Nekilnojamojo turto (NT)
projektų vystytojai dabar įklimpę į
milžiniškas skolas, tad už kreditus
įkeisti žemės sklypai, pastatai ir ne-
baigti projektai atiteks bankams.

Bankai rengiasi valdyti iš nemo-
kių NT bendrovių perimtą turtą. Spe-
cialistai sako, kad statytojai lengvai,
be teismo savo turto neatiduos. Akty-
vesnių bankų veiksmų su nerimu lau-
kiama vidurvasarį, kai paaiškės nau-
jos NT rinkos tendencijos.

Bankų įsteigtos NT agentūros,
perimančios nemokių skolininkų
įkeistus NT objektus ir projektus,
veiks pagal jau turimą Skandinavijos
bankų patirtį, įgytą per 1992–1993
m. ekonominę krizę.

1995 m., kai Lietuvą krėtė bankų
krizė, finansų sektorius taip pat gel-
bėjosi savo nuosavybėn perimdamas
įkeistą klientų turtą. Tiems ban-
kams, kurie jį išlaikė iki tol, kol atsi-
gavo ekonomika, pavyko išvengti
milžiniškų nuostolių. Bankrotais

klientus nustekenę bankai beveik ne-
nukentėjo. Dabar scenarijus kartojasi
– nukenčia bankrutavę klientai, o
bankai, daliję jiems lengvas paskolas,
tiesiog ,,pakeičia veiklos profilį” –
atima iš jų įkeistą turtą ir tampa NT
vystytojais.

Lietuvos NT plėtros agentūros
prezidentas Robertas Dargis mano,
jog šiuo metu NT projektų vystytojai
yra įklimpę į milžiniškas skolas, nes
parduoti jų už kreditus įsigytų žemės
sklypų ir pastatų beveik neįmanoma.

Paskirtas
D. Grybauskaitès
rinkimû štabo
vadovas

Vilnius, kovo 4 d. (Bernardi-
nai.lt) – Europos centrinis bankas
(ECB) atmetė siūlymus pakeisti euro
įvedimo sąlygas tam, kad bendrus pi-
nigus greičiau galėtų įsivesti Rytų

Europos šalys.
Greičiau prisijungti prie euro no-

rėtų Vengrija ir Lenkija, tokiu būdu
bandančios gelbėtis nuo ekonominės
krizės. Sutrumpinti priėmimo į euro
zoną laikotarpį, šiuo metu siekiantį 2
metus, pasiūlė Vengrija. Lenkija no-
rėtų kuo greičiau prisijungusi prie
Antrojo valiutų kurso mechanizmo
(ERM–2) – vadinamojo euro zonos
laukiamojo.

ECB baiminasi, jog per anksti su
euru susieta valiuta gali tapti speku-
liacinės prekybos taikiniu, o tai gali
nuvertinti kitų šalių, jau susietų su eu-
ru, valiutas, rašo „The Wall Street
Journal”. Rytų Europą apėmus eko-
nominei krizei, lenkų zlotas ir vengrų
forintas bei kitų 16 euro zonoje neda-
lyvaujančių šalių valiutos pastaruoju
metu ėmė smukti.

Dešimt 2004 m. prie Europos Są-
jungos prisijungusių šalių privalės
įsivesti eurą, tačiau jos turi atitikti

griežtus reikalavimus, kurie numato
bendrojo vidaus produkto (BVP), biu-
džeto deficito ir infliacijos rodiklius.
Šiuo metu Rytų Europos šalys neati-
tinka nė vieno iš šių reikalavimų.

ECB bei Europos Komisija iki
šiol taisyklių griežtai laikėsi. 2006 m.
Lietuva atitiko visus reikalavimus,
tačiau infliacija buvo 0,7 proc. punk-
to didesnė nei reikalaujama, ir šaliai
euro įsivesti nebuvo leista.

ECB taip taip nerimą kelia Len-
kijos viltys anksčiau prisijungi prie
valiutų kurso mechanizmo. Šalis prie
ERM-2 prisijungti nori birželį, o eurą
įsivesti 2012 m. Lenkijos centrinis
bankas tokiam žingsniui priešinasi,
nes tai apribotų zloto kurso svyravi-
mo galimybę, kurio gali prireikti ko-
vojant su krize. Silpnesnė valiuta, at-
pigina eksportą ir Lenkijos bend-
rovėms suteikia konkurencinį pra-
našumą.

Nukelta į 6 psl.

VU vaik¨ ligonin∂ nebevykdo
dalies operacij¨

Dešimt 2004 m. prie ES prisijungusių
šalių privalės įsivesti eurą, tačiau jos
turi atitikti griežtus reikalavimus.

Vilnius, kovo 4 d. (BNS) – Vil-
niaus universiteto Vaikų ligoninė
(VUVL) nuo pirmadienio nebevykdo
dalies planinių operacijų. VUVL at-
stovės spaudai Jolantos Normantie-
nės teigimu, ligoninės nebevykdomos
tos operacijos, kurių atidėjimas neke-

lia grėsmės pacientų sveikatai. Be to,
laikinai neteikiamos dienos stacio-
naro, konsultavimo ir kai kurios ki-
tos paslaugos.

Anot J. Normantienės, iš viso
VUVL teikiamų paslaugų apimtys su-
mažėjo maždaug 10 proc. Tačiau visos
skubios operacijos, taip pat ir operaci-
jos vaikams iki 3 metų, tebevykdomos.

Kalbėdama apie priežastis, pri-
vertusias atsisakyti dalies paslaugų
teikimo, VUVL atstovė minėjo lėšų
trūkumą. VUVL vadovai ragino Vil-
niaus teritorinės ligonių kasas
(VTLK) atsižvelgti į sezoninius ser-
gamumo svyravimus ir vaikų serga-
mumui didėjant ligoninei skirti di-
desnį finansavimą.

Reaguodamas į tai, VTLK vado-
vas Vytautas Mockus pasiūlė ligoni-
nės vadovybei geriau tvarkytis.
VUVL direktorius Juozas Raistens-
kis kategoriškai atmetė V. Mockaus
kaltinimus dėl netinkamo lėšų nau-
dojimo. VUVL pranešime teigiama,
kad šiuo metu padėtis ligoninėje yra
valdoma.

Ligoninės teikiamų paslaugų apimtys
sumažėjo maždaug 10 proc. Alfa.lt nuotr.

Bus naikinami
valdinink¨ etatai

Vilnius, kovo 4 d. (Balsas.lt) –
Prezidento rinkimuose ketinančios
dalyvauti Dalios Grybauskaitės rin-
kimų štabui vadovaus buvęs finansų
viceministras, šiuo metu advokato
darbą dirbantis Vitas Vasiliauskas.

D. Grybauskaitė jau ne vieną
mėnesį yra populiariausių visuome-
nės veikėjų sąrašo viršuje – vasarį at-
liktų tyrimų duomenimis, ji aplenkė
prezidentą Valdą Adamkų ir atsidūrė
pirmoje vietoje.
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LIETUVIÛ TELKINIAI
FLORIDOS PIETVAKARIAI

GRAŽINA IGNATJEVA

Tave papuošt žadėjom,
Kaip savo tikrą seserį...

A. Miškinis

Ir vėl pavasaris, ir vėl džiugi ir
brangi kiekvieno lietuvio širdžiai
šventė – Vasario 16-oji. Netoli pasta-
to, kur minėjimas vyks, plazdena tris-
palviai balionai – mūsų kelrodžiai.
Salė puiki. Scenoje – lietuviškos vė-
liavos. Atvyksta pirmieji svečiai: St.
Petersburg pramoginių šokių grupė
,,Pirmieji žingsniai’’ (vadovai Kel-
bauskai), Lietuvos Dukterų draugijos
Florida skyriaus pirmininkė Gražina
Viktoras su drauge, atostogaujančios
ponios iš Vokietijos, Pompano Beach
LB valdybos narys V. Skupeika su
Bendruomenės atstovais ir atosto-
gaujantys pas artimuosius svečiai iš
Lietuvos. Po kelionės, malonios ren-
ginio šeimininkės vaišina svečius
cepelinais.

Artėja iškilminga renginio pra-
džia. Floridos pietvakarių apylinkės
valdybos pirmininkė Zita Siderienė
prašo atsistojimu pagerbti įnešamą
Lietuvos valstybinę vėliavą. Ją įneša
garbaus amžiaus P. Druskis, jam pa-
deda moksleiviai. Giedamas Lietuvos
himnas.

Skambant lietuvių kompozitorių
muzikai į sceną sueina literatūrinės-
muzikinės dalies atlikėjai (režisierė I.
Gulbinaitė). Poeto A. Miškinio eilė-
raščio ,,Lietuvai’’ posmai pinasi su
nuostabiais lietuviškos muzikos, dai-
nų atlikėjų balsais ir sudaro malonų
reginį akiai ir ausiai. Šaunus jauni-
mas!

Po trumpo Z. Siderienės žodžio
skaitomas Tautinių mažumų ir išeivi-

jos departamento prie Lietuvos Res-
pubikos Vyriausybės šventinis svei-
kinimas. Pasirodo svečiai – šokėjai.
Jie sutinkami šiltais plojimais. Nors
grupė ,,Pirmieji žingsniai’’ susibūrė
neseniai, smagu buvo gėrėtis nors dar
ir nedrąsiais, bet jau žingsniais. Šoko
valsą, tango, fokstrotą ir t. t. Dėko-
jome plojimais. Džiaugiamės naujais
entuziastais.

O prie šventiškai papuoštų
nuostabiomis gyvų gėlių puokštėmis,
kurias dovanojo gerbiami Girdvai-
niai, stalų gausiai susirinkusieji vaiši-
nosi cepelinais, kugeliu, tortais, vynio-
tiniais, ledais. Gyrė šeimininkes Z.
Bartkevičienę, J. Gedvilienę. Ragavo
Rasos ruošiamų kokteilių, kėlė šam-
pano taures už Lietuvą, draugus,
mėgavosi lietuvišku alumi. O turtin-
gos loterijos organizatorės jau dar-
bavosi.

Ilgai nesiskirstė žmonės, nes
buvo pasiilgę vieni kitų, pasiilgę gra-
žios aplinkos tokiems susibūrimams.
Kvietė vieni kitus į svečius. Laikas
bėgo. Tolimesni svečiai išskubėjo na-
mo palikę savo gerumą, širdžių šilu-
mą ir kitų susitikimų laukimą. Na-
miškiai dar bandė pašokti, nors ir ne-
labai drąsiai, matyt, nedrįso po sceno-
je matytų šokėjų. Geri, gražūs pavyz-
džiai užkrečia, gal netolimoje ateityje
kursis ir čia kas nors naujo, įdomaus
(gal net su šokiais). Entuziastų po to-
kio draugų pasirodymo jau atsirado.

Z. Siderienė padėkojo visiems
valdybos nariams ir visiems, prisidė-
jusiems prie minėjimo ruošimo. Padė-
kojo maloniems šeimininkams. Sku-
bėjome ir mes į namus. Įspūdžiai iš
šio susitikimo dar prisimenami ir
šiandien. Kitaip ir negali būti. Šven-
tės, deja, baigiasi.

Ir mes šventėme Vasario 16-ąją
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Vasario 16-tosios proga Lietuvos
Komandoro didžiuoju kryžiumi ,,Už
nuopelnus Lietuvai” apdovanotas
Kanados savaitraščio ,,Tėviškės
žiburiai’’ ilgametis redaktorius
prel. dr. Pranas Gaida.

Lietuvos ambasadorė Kanadoje
Gintė Damušytė 2009 m. vasario 22
d. atvykusi į Kanados Lietuvių Bend-
ruomenės Toronto apylinkės valdy-
bos Anapilio sodyboje (Mississauga,
ON) surengtą Nepriklausomybės

šventės minėjimą susitiko su prel.
Gaida, kuriam šiemet sausio 26 d.
suėjo 95 metai.

Prel. Gaida 2004 m. apdovanotas
LDK Gedimino riterio kryžiumi už
nuopelnus Lietuvai bei Sausio 13-
osios atminimo medaliumi, o 2003 m.
– Kanados etninės spaudos sąjungos
pažymėjimu.

* * *
Pranas Gaida-Gaidamavičius gi-

mė 1914 m. sausio 6 d. Ukmergės
apskrityje (Bajorų kaime, Želvos val-
sčiuje). 1927 m. baigė Širvintų pro-
gimnaziją, 1931 m. – Kėdainių gim-
naziją. Tais pačiais 1931 m. įstojo į
Vytauto Didžiojo universiteto Teolo-
gijos-filosofijos fakultetą ir Kauno
kunigų seminariją, kurią baigė ir ku-
nigu buvo įšventintas 1937 m. Toliau
studijas gilino Vokietijoje, Muens-
terio, Freiburgo, kur gavo teologijos
daktaro laipsnį, ir Belgijos Louvaino
universitetuose.

1937–1940 Lietuvoje dalyvavo
pavasarininkų, ateitininkų ir ange-
laičių veikloje. 1944–1946 m. Frei-
burge lietuvių kolonijos kapelionas ir
Belgijoje belgų parapijos vikaras, kar-
tu rūpinosi lietuvių angliakasių dva-
siniais reikalais. 1950–1952 m. filo-
sofijos dėstytojas Nukelta į 11 psl.

Vasario 16-tosios proga — Lietuvos Komandoro
didysis kryžius

Užsienio žiniasklaidoje pasi-
rodė kritiškų straipsnių apie
varginančias keliones į Vilnių,
kuris, žlugus oro linijų bendro-
vei ,,flyLAL”, tapo sudėtingai pa-
siekiama Europos kultūros sos-
tine. ,,The Financial Times” Briu-
selio skyriaus vadovas Tony Bar-
ber savo tinklaraštyje primena
žinomo Amerikos menininko
Frank Zappa posakį, kad tikra
valstybė privalo turėti alų ir oro
linijas. Lietuva alaus stygiumi
negali skųstis, bet pastaruoju
metu į Lietuvą nukeliauti sun-
kiau nei į bet kurią kitą Europos
Sąjungos valstybę. Prezidentas
Valdas Adamkus neseniai vos
nepraleido Pasaulio ekonomi-
kos forumo Davose, kai ,,flyLAL”
nutraukė skrydžius. Švelniai kal-
bant, atrodo keista, kad darosi
sudėtinga be kliūčių pasiekti
Vilnių ir išeiviams, susiruošu-
siems aplankyti gimtinę.

Redaktorė Loreta Timukienė

Akimirkos iš šventės.

Lietuvos ambasadorė Kanadoje Gintė Damušytė ir prel. dr. Pranas Gaila.
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VALINSKAS NEPAVĖLAVO
Į TUŠTYBĖS MUGĘ

KÊSTUTIS GIRNIUS

Arūnui Valinskui degte dega
tapti prezidentu. Jis teisingai elgiasi,
iškeldamas savo kandidatūrą, nes jo
galimybės laimėti niekada nebus ge-
resnės. Tai toli gražu nereiškia, kad
jis laimės. Iš tiesų jo nesėkmė beveik
užtikrinta. Bet po penkerių ar dešim-
ties metų pergalės tikimybė būtų
nulinė, o jo kandidatavimas virstų
pajuokos objektu.

A. Valinskui netrūksta nei ambi-
cijų, nei pasitikėjimo savimi. Ne
kiekvienas žmogus, mažiau negu
metus dalyvavęs politikoje ir anks-
čiau neturėjęs valstybinio ar visuo-
meninio darbo patirties, drįstų lai-
kyti save tinkamu kandidatu į prezi-
dentus. Ne kiekvienas galėtų lengva
ranka numoti į pralaimėjimą vien-
mandatėje apygardoje prieš nechariz-
matinį priešininką, surinkusį dvigu-
bai daugiau balsų. Ir nepaisyti nau-
jausių apklausų, kurios rodo, kad jis
bene nepopuliariausias politikas Lie-
tuvoje. Pagal neseniai paskelbtus
„Baltijos tyrimo” duomenis 48 proc.
apklaustųjų sakė, kad jie tikrai nebal-
suos už A. Valinską, 35 proc. – kad
greičiausiai nebalsuos. Taigi penki iš
šešių žmonių skeptiškai vertina jo
kandidatūrą.

Tiesa, nepopuliarumo varžybose
nedaug atsilieka Gediminas Kirkilas,
Vytautas Landsbergis, Kazimiera
Prunskienė ir Andrius Kubilius. Bet
šie veteranai jau dvidešimt metų
dalyvauja politikoje, ėjo ar eina va-
dovaujamas pareigas, priėmė sunkių
sprendimų, kurie neišvengiamai su-
kėlė kai kurių gyventojų sluoksnių
pasipiktinimą. Galime sakyti, kad jų
nepopuliarumas pelnytas.

A. Valinsko sugebėjimas per tris
mėnesius pasidaryti mažiau popu-
liariam už juos yra neeilinis laimėji-
mas. Jis įžiebė nereikalingą susidū-
rimą su žurnalistais, kurį greit pra-
laimėjo. Negebėjimu sutvardyti pyktį
ir nuslėpti aroganciją jis atbaidė dau-
gelį rinkėjų ir buvusių šalininkų. Ne-
maža jo partijos narių atsiribojo nuo
jo kandidatūros. Partijos suvažiavime
jai pritarė tik 249 delegatai, 3 buvo
prieš, net 109 susilaikė.

A. Valinsko kortos tikrai neko-
kios. Ateityje jos bus tik prastesnės.
Jo partija yra asmeninė–personalinė,
kaip „Tvarka ir teisingumas”, Darbo
partija (DP) ir socialliberalų Naujoji
sąjunga (NS). Šiose partijose vadovo
žodis yra lemiamas, partijos progra-
ma kurpiama pagal jo pažiūras ir
atitinkamai keičiama, jei jis pradeda
galvoti kitaip. Populistiniais šūkiais
jos siekia pritraukti nusivylusius ir
įnirtusius rinkėjus, kurie iš esmės
balsuoja prieš valdžią ir visas tra-
dicines partijas.

Artūro Paulausko NS buvo pir-
moji „personalinė” politinė partija,
2000 metais rinkimuose dramatiškai
užkariavusi balsuotojų malonę. Jos
pėdsakais sekė „darbiečiai” ir „tvar-
kiečiai”. A. Valinsko vadovaujama
Tautos prisikėlimo partija pernai per-
galingai perėmė populistų vėliavą.

Bet pirmoji pergalė bus pasku-
tinė. Patirtis, nors ir ribota, rodo, kad
asmeninių politinių partijų gyvavimo
trukmė yra aštuoneri metai, arba
treji parlamento rinkimai. Pirmuose
rinkimuose įsiveržiama į didžiąją
politiką su įspūdinga pergale, ant-
ruose smarkiai smunka partijos ža-
vesys, po trečių rašomas politinis
nekrologas. Vargu, ar NS atsigaus

nuo triuškinančio pralaimėjimo per-
nai, kai net nepajėgė peržengti 5
proc. ribos. DP jau išsekusi, nors dar
galėtų pritraukti dalį nusivylusių
socdemų rinkėjų. Tik Rolandui Pak-
sui sekasi išlaikyti ištikimą elek-
toratą, bet be pareigų ir be tribūnos
jo dienos suskaičiuotas. Kandidata-
vimas į Europos Parlamentą reiškia
pasitraukimą iš aktyvios politikos,
susitaikymą su likimu.

A. Valinskas nėra R. Paksas, jis
netinka nuskriausto mesijo vaidme-
niui. Pats puikiausiai supranta, kad
jo partija yra silpniausia iš visų, kad
jos dainininkai, šokėjai ir kiti šoume-
nai nėra politikai ir tokie netaps. Po
kitų parlamento rinkimų jie pateks į
Seimo rūmus tik su svečio leidimu.

A. Valinskas yra savimyla, bet
nėra kvailas. Kaip ir tie, kurie stovi
už jo. Jis žaidžia va banque supras-
damas, kad jei šįmet nebus išrinktas
prezidentu, niekada juo netaps. Jis
viliasi patekti į antrą turą. Daugelis
kitų kandidatų, kaip K. Prunskienė,
Valentinas Mazuronis, Česlovas Je-
zerskas, neturi rimtos paramos. Su-
sikompromitavęs Artūras Zuokas ne
tiek tikisi pergalės, kiek siekia reabi-
lituotis, aktyviai dalyvaudamas poli-
tikoje. Socdemų bei konservatorių
kandidatai, kad ir kas jie būtų, nebus
populiarūs dėl partijų padarytų klai-
dų.

Patekęs į antrą turą A. Valinskas
lauktų, kad Dalia Grybauskaitė su-
kluptų arba būtų paklupdyta viso-
kiausių priešininkų ir įvairiausių
gandų. Viltis nėra visiškai be pag-
rindo. 1997 ir 2002 metais pirmąjį
ratą laimėję kandidatai pralaimėjo
antrame. 1997 metais pirmame ture
už A. Paulauską balsavo net 45,3
proc. rinkėjų.

A. Valinskui neturėtų trūkti nei
pinigų, nei finansinių rėmėjų. To ir
neslepia. Jis atvirai flirtuoja su „Res-
publika” ir jos leidėju Vitu Tomkumi.
Teisininkų klanams nepaprastai
svarbu veikti prezidentą, dar geriau
turėti „savą” prezidentą, nes prezi-
dentas lemia esminius teismų ir
teisėtvarkos klausimus. A. Valinskas
atvirai Egidijų Kūrį vadina savo
mokytoju, vienu pagrindinių savo
partijos ideologijos kūrėjų. Negalima
užmiršti „Maximos” ir „Leo LT”. A.
Valinsko pirmas žingsnis didžiosios
politikos linkme buvo „Maximos”
surengta televizijos laida, suteikusi
tribūną Žilvinui Marcinkevičiui susi-
doroti su „Leo LT” priešais. Vyriau-
sybės atvirai reiškiamos abejonės dėl
„Leo LT” veiklos negali džiuginti
„Maximos” dešimtuko. Ne tik jiems
svarbu išrinkti sukalbamą preziden-
tą.

A. Valinskui netrūks nei pinigų,
nei įtakingų rėmėjų, bet jo politinė
saulė jau nusileido.

Alfa.lt

Ką daryti su merdinčiomis
organizacijomis?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Vieno savo straipsnio pabaigoje (,,Draugas”, 2009 vasario 25 d.) kė-
liau klausimą: Kas atsitinka su mirusiomis organizacijomis? Tuo-
met daviau ir atsakymą – jų palaikai perkeliami į archyvus. Kė-

liau ir kitą klausimą: Ką daryti su merdinčiomis organizacijomis, išlaiko-
momis tradicijos ir dar užsilikusių lėšų? Į jį neatsakiau, sakydamas, kad
tai tema kitai progai.

Norą prie tos temos sugrįžti paskatino Lietuvos Vyriausybės iš naujo
suformuota Valstybės tobulinimo (Saulėlydžio) komisija. Komisiją sudaro
11 narių. Be to, ji į talką kviesis ir žinovus. Saulėlydžio komisija turi pa-
teikti siūlymus dėl Vyriausybės kanceliarijos pertvarkos, Vyriausybės
įstaigų funkcijų ir tolimesnės veiklos bei vietos valstybės valdymo siste-
moje, taip pat vykdomų programų skaičiaus sumažinimo ir jų rengimo
principų sudarant 2010–2012 biudžetą.

Viena pirmųjų Saulėlydžio užduočių – atlikti valdžios įstaigų funkci-
jų ir veiklos patikrinimą, kuris padėtų padidinti jų veiklos našumą ir su-
mažintų valstybės biudžeto išlaidas. Vyriausybės įstaigų vadovams, aps-
kričių viršininkams pavesta iki nustatyto laiko pateikti informaciją apie
įstaigose esančias laisvas vietas. Komisijos vadovo Valentino Milaknio tei-
gimu, pusmetį neužimtos pareigos yra nelabai reikalingos. Jo vertinimu,
gali būti atsisakyta apie 2,000 biudžete numatytų laisvų etatų.

Saulėlydžio komisija valdymo įvertinimo išvadas Vyriausybei turi pa-
teikti iki kovo 1 d., o konkretūs finansiniai siūlymai bus pateikti metų vi-
duryje. Panašią Saulėlydžio komisiją ketinama sudaryti ir Seime.

Panašias Saulėlydžio įstatymo pasiūlytas peržiūras teko man asme-
niškai išgyventi dirbant Protinės sveikatos patarnavimų sistemoje Michi-
gan valstijoje 1980 metais. Ekonominė krizė buvo visų tų pastangų varik-
lis. Neapsieita be politinių sąskaitų suvedimo. Tuo laiku turėtą krizę išgy-
venome be ypatingų pokyčių, nors reikėjo programinius diržus rimtai su-
veržti.

Ką visa tai turi bendro su merdinčiomis, nevaldiškomis organizaci-
jomis? Jokiu būdu nesiūlau, kad bet kokio krašto valdžia užsiimtų visuo-
meninių ar labdaros organizacijų kontrole ar peržiūra. Tačiau iš valdžio-
je daromų peržiūrų būtų galima kai ko pasimokyti ar net pasiskolinti. Lai-
kui bėgant organizacijos steigiasi, bręsta, klesti. Tame procese duodama
nauda organizacijų nariams, jų bendruomenėms bei kitiems. Sutelkiama
darbo energija, lėšos, užsibrėžiama kilniems tikslams. Džiaugiamasi, kai
tikslai pasiekiami ir įgyvendinami. Tai gera paskata ateities darbams ir
užmojams.

Anksčiau ar vėliau gaivalinga organizacija gali pavargti, turėtos jėgos
išsisemti. Dažniausiai tai vyksta pamažu, nejučiomis. Gali mažėti narių
skaičius, jų užsidegimas su laiko našta gali priblėsti. Susiduriama su be-
sikartojančiais sunkumais surasti kandidatus į tarybas, valdybas bei ko-
mitetus. Į įstatuose reikalaujamus metinius suvažiavimus ar susirinki-
mus atvyksta vis mažiau narių, o ir tie metai po metų yra beveik tie pa-
tys, bet ir jų gretos retėja. Norim ar nenorim atsiranda atvejų, kai organi-
zacija patenka į merdėjimo stadiją. O šis atveda prie išnykimo, organiza-
cijos dingimo iš horizonto. Retai, labai retai kokios nors organizacijos eg-
zistavimas yra formaliai baigiamas. Jei taip ir įvyksta, turbūt nebeturima
žmogaus, kuris tai aprašytų spaudoje.

O gal ir nebūtų blogai, jeigu merdinti organizacija, nesugebanti at-
gauti turėtos gyvasties, oficialiai, formaliai paskelbtų apie užsidarymą ir
surengtų prasmingą ceremoniją. Jos metu būtų galima parodyti organiza-
cijos vėliavas, antspaudą, narių sąrašus, buvusių valdybų ir narių gru-
pines nuotraukas, buvusių suvažiavimų programas ir t.t. Likusių draugų
būryje būtų galima praleisti valandėlę dalinantis prisiminimais. Kiek dau-
giau paplanavus, toje ceremonijoje galima būtų iš anksto paruoštus ir tin-
kamai supakuotus organizacijos archyvus oficialiai perduoti lietuviško ar-
chyvo atstovei (-ui). Renginyje galėtų dalyvauti ir kitų, dar klestinčių or-
ganizacijų atstovai ir su padėka bei nostalgija prisiminti bendrus darbus
ir patirtus vargus. Turbūt kiekvienos organizacijos įstatų pabaigoje yra
numatyta, kas atsitiks su organizacijos turtu, kai organizacija bus uždaro-
ma. Ir tai galėtų būti pagarbiai įpinta į šį paskutinį tos organizacijos ren-
ginį, likviduojamą turtą perduodant teisėtiems palikuonims.

Organizaciją uždarant galima baimintis, kad neatsiras tų, kurie tos
organizacijos tikslų toliau sieks. Iš tikrųjų, tam tikras tęstinumas vyksta
natūraliai. Pavyzdžiui, artimo meilės darbuose visada atsiras kitų, kurie
pradėtus darbus tęs toliau. Gal kiek kitaip, bet tęs. Tas pats sakytina ir
apie organizacijas, kurios rūpinasi švietimu, jaunimo auklėjimu, jų dva-
sine ir fizine gerove. Tik apsižvalgykime. Dabar turime organizacijų, ku-
rių nebuvo prieš 20 metų: Lietuvos našlaičių globos komitetą, ,,Saulutę”,
,,Vaiko vartai į mokslą”, Lithuanian Mercy Lift, Partizanų fondą ir t.t.
Aišku, neturime VLIK’o, bet turime Nepriklausomą Lietuvą. Neturime
BALF’o, bet turime daugybę naujų labdaros telkinių bei pastangų.

Taigi organizacijos susikuria, auga, klesti, merdi ir išnyksta ar for-
maliai užsidaro. Tai natūralios, numatomos organizacinio vystymosi sta-
dijos. Visa tai reikia priimti kaip tikrovės faktą, nors tai mus paliestų ir
asmeniškai.

A. Valinskui netrūksta
nei ambicijų, nei pasitikė-
jimo savimi. Ne kiekvienas
žmogus, mažiau negu me-
tus dalyvavęs politikoje ir
anksčiau neturėjęs valsty-
binio ar visuomeninio dar-
bo patirties, drįstų laikyti
save tinkamu kandidatu į
prezidentus.
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Sesutės  Viktorija ir Maria Vidžiūnaitės šoka Romeoville Razzlers šokėjų
grupėje.  Šokti abi pradėjo 2008 metais. Viktorija su savo amžiaus  šokių
grupe pasirodė Midlothian, IL, Venona, IL, Navy Pier, IL. Čia vykusiame
konkurse laimėjo pirmą vietą ,,Open Dance” šokių grupėje. 

Maria Palatine, IL laimėjo pirmą vietą ,,Hip Hop” šokių grupėje. 
Sesutės ne tik šoka. Viktorija dainuoja solo (čia tikriausia pasireiškia

senelio Jurgio Vidžiūno, Lietuvių Operos ilgamečio dainininko, genai),
groja fleita (yra laimėjusi 2-ą vietą), skautauja.

Maria taip pat dainuoja, skautauja ir kaip tikra lietuvaitė žaidžia krep -
šinį.

Nuotraukose (kairėje) Viktorija Vidžiūnaitė ir Maria Vidžiūnaitė.
Nuotraukos iš asmeninio albumo  

Dovana ,,Žiburėlio” mokyklai
Artėjantis pavasaris lietuviams

siejasi ne tik su gamtos atsinaujini -
mu, bet ir su mūsų tautos keliu sie -
kiant nepriklausomybės.

Lietuvos nepriklausomybės at -
kū  rimo dieną paminėjo ir Lemonte
veikianti lietuviška Montessori mo -
kyklėlė ,,Žiburėlis”. Vasario 17 d. vai -
kučiai, pasipuošę tautiniais dra bu -
žiais, kartu su mokytojomis dainavo
lietuvių liaudies dainas, kalbėjo apie
Lietuvą, valsybės simbolius – vėliavą
ir Vytį. Kartu šią šventę šventė ir tą
dieną mokykloje apsilankę Čikagos
lietuvių Rotary klu bo atstovai – Sau -
lius Janušonis, klubo prezidentas,
Šarūnas Grigana vičius, klubo iždi -
nin  kas, ir Eglė Va siliauskienė, mo -
kyk lų komiteto pir mininkė, o taip pat
ir srities gubernatorius Michael Sle -
vnik iš Rotary International Dis trict
6450.

Šiais mokslo metais mokyklai
Čikagos lietuvių Rotary klubas skyrė

finansinę paramą, kurios dėka buvo
įsigyta naujų Montessori mokymo
priemonių, mokyklinių stalų ir spin-
telių.

Čikagos lietuvių Rotary klubui,
įkurtam 2008 metais, šiuo metu prik-
lauso per 25 filantropiškai nusiteikę
verslininkai. Klubas įsikūręs West -
mont, IL.

,,Žiburėlis”  – ne pelno siekianti
mokykla ikimokyklinio amžiaus vai-
kams nuo 3 iki 6 metų. Ji ypatinga
tuo, kad siūlo pilnos savaitės (nuo
pirmadienio iki penktadienio) moky-
mo programą lietuvių kalba. Jos mi -
sija – skatinti vaiko vystymąsi tai-
kant Montessori metodą, o taip pat ir
mokyti vaikus lietuvių kalbos, kultū-
ros bei tradicijų. Daugiau sužinoti
apie lietuvišką Montessori mokyklėlę
,,Žiburėlis” galite tink lalapyje: www.
ziburelis.org .

Birutė Januškevičienė
ir Vilija Garbonkienė

Nuotraukoje stovi iš kairės: Žibutė Mačiulienė, ,,Žiburėlio" direktorė, Chi-
cagoland Lithuanians Rotary Club (Čikagos lietuvių Rotary klubo valdyba)
nariai: Saulius Janušonis, klubo prezidentas, Šarūnas Griganavičius, klubo
iždininkas, ir Eglė Vasiliauskienė, klubo mokyklų komiteto pirmininkė, o
taip pat ir srities gubernatorius Michael Slevnik iš Rotary International
District 6450 ir ,,Žiburėlio” mokinukai su mokytojomis Jolanta Blauzdžiū-
naitė (kairėje) ir Rolanda Varnauskiene.                 Elytės Maurukienės nuotr.

Skuodiškis, Gėsaluose gyvenan-
tis Ignas Raudonis žinomas nuo se -
no. Tai mokytojas, muzikantas ra-
šantis eiles.  Kiek yra ir rašančių, ir
grojančių. Tik kai per paskutiniuo-
sius trejus metus išėjo trys solidokos
knygos, imta įsiklausyti ir į šio auto-
riaus kūrybą. 

I. Raudonis ,,Draugo” redakcijai
atsiuntė savo naujausią eilėraščių
vai  kams knygelę ,,Medžianosis”,
kurią 2008 m. išleido Skuodo viešoji
biblioteka. Leidinyje tarp daugiau
nei 60 eilėraščių radome eilėraštį
apie neseniai praėjusias Užgavėnes,
kurį ir siūlome mūsų mažiesiems
lietuviukams paskaityti. 

Redaktorė

Knygelė iš
tolimojo
Skuodo

IIGGNNAASS RRAAUUDDOONNIISS

Užgavėnės
Užgavėnės. Vėjas landžiai
Ieško lapų užmirštų.
Skrieja jie lyg kad balandžiai,
Vėjui tūpę ant sparnų.

Neša juos tolyn palauke,
Mirguliuoja net laukai,
Kas gi ten per sodžių traukia,
Paikas vėjau, ar žinai?

Lyg meškiukai, lyg beždžionės,
Va, ir aprėdai keisti...
Gal, sakau, maži ten žmonės
Vos matyti iš toli...

Užgavėnės, – mena vėjas, –
Rėdos kaukėmis visi.
Tad ir dainos skambios liejas.
Ir dienelė taip šviesi.

O nuo rytdienos gavėnia,
Užgavės visi varpai.
Kristaus kančią prisiminę,
Lauks Velykų nekantriai.

Bus pavasaris. Berželiai
Skleis lapelį pamažu,
Kol varpai sugaus ir vėliai
Tuo velykiniu džiaugsmu.

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokinių darytos 

Užgavėnių kaukės

Monika Satkauskaitė, 8 klasė.

Skirmantė Survilaitės, 7 klasė.

Eglė Baužytė, 7 klasė.

Indrė Viršinskaitė, 7 klasė.
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ROCKFORD, IL

EDVARDAS ŠULAITIS

Kiekvienais metais vasario 16-oji
Rockford, IL gyvenančiai mūsų tau-
tietei  – Onutei (daugumas ją ir dabar
vadina šiuo mažybiniu vardu) Kera-
minienei yra svarbi diena. Tačiau
šiais metais ši data jai buvo dar
svarbesnė, nes tai jos jubiliejinis 80-
sis gimtadienis. Apie svarbesnius
savo gyvenimo įvykius ši moteris jau
anksčiau yra mums pasakojusi, bet
tai, kad jai teko nemažai laiko pra-
leisti ir nacių koncentracijos stovyk-
loje, ji mus papasakojo pirmą kartą
(anksčiau apie tai kalbėti jai draus-
davęs a.a. jos vyras).

Buvo patekusi ir į Dachau 
koncentracijos stovyklą

Gintališkėje, Platelių valsčiuje,
Kretingos apskrityte, gimusi  Onutė
nuėjo nelengvą kelią. Ji, galima sa-
kyti, nerūpestingos vaikystės neturė-
jo: nė trylikos metų nesulaukusią
mergaitę suėmė vokiečių kareiviai
(tai buvo vokiečių okupacijos metais),
jai dviračiu grįžtant iš mokyklos. Ka-
dangi jos tėvas Juozas Mikas buvo ar-
šus Lietuvos okupantų vokiečių prie-
šas, naciams rūpėjo suimti jį, tik nie-
kad to padaryti nepavykdavo. Galvo-
jo, kad kai tėvams pasakys, kad jų
dukrelę išveš į koncentracijos stovyk-
lą, tėvas tikrai pasirodys ir tada galės
jį sunaikinti.

Tačiau Juozas nesiryžo ateiti sa-
vo jaunosios dukrelės „išpirkti”, nes
tai, be abejo, būtų jam kainavę gyvy-
bę. Tad naciai mažąją Onutę uždarė
Dachau koncentracijos stovykloje,
kur ji  praleido maždaug porą metų.
Karo pabaigoje ją, kaip ir kitus kali-
nius, išlaisvino sąjungininkų kariuo-
menė.

Onutė buvo taip nusilpusi, kad ją
reikėjo neštuvais išnešti ir kuriam
laikui paguldyti į ligoninę, kad atgau-
tų jėgas. Tai buvo pati liūdniausia ir
baisiausia jos gyvenimo dalis. Naciai

su ja ir kitais jaunuoliais atlikdavo
įvairius tyrimus, leisdavo išrastus
naujus vaistus, žiūrėdami, kaip į tai
reaguos jų organizmas.

Negana to, vokiečiai ją ir kitus
žiauriai mušdavo ir kitaip skriausda-
vo. Viską, ką sukaktuvininkė pasako-
jo, būtų per daug žiauru net pakarto-
ti, nes tai galėjo daryti tik sąžinės ne-
turintys žmonės.

Pabėgėlių stovykloje sutiko savo
būsimą vyrą Joną

Kuomet po karo buvo įsteigtos
vadinamosios DP stovyklos, ji pateko
į anglų zonoje esančią stovyklą  Liu-
becko miestą. Čia ši 16 metų mergina
sutiko jauną vyruką, buvusį „plecha-
vičiuką”, Joną Keraminą, su kuriuo
1946-ųjų kovo 3 d. atšoko vestuves.
Stovykloje ji lankė gailestingų seserų
mokyklą, o po to dirbo Raudonojo
Kryžiaus ligoninėje.

Su Jonu Onutė netrukus susilau-
kė vienturčio sūnaus Vidučio. 1949
m. pavasarį visi trys turėjo laimę iš-
vysti Amerikos krantus ir New York
Laisvės statulą, kuri simbolizavo jos
naujo gyvenimo etapo pradžią.

Tačiau turtingoji Amerika naujai
atvykusių nesutiko su dolerių krep-
šiu. Turint tik 7 dolerius kišenėje, rū-
bų teko ieškoti „Salvation Army” lab-
daros įstaigoje.

Vėliau sekė sunkus darbas prie
pat New York esančiame Woodhaven
rajone: Onutė valė namus bei įstai-
gas, o Jonas prižiūrėjo didžiulį pasta-
tą, atlikdamas jame įvairius darbus.

Įrengė lietuvišką sodybą

Vėliau Jonui pavyko gauti darbą
žinomoje ,,Warner – Lambert” ben-
drovėje, o Onutė darbavosi senų žmo-
nių globos namuose Hungtington,
NY. Jie po kurio laiko nusipirko  būs-
tą Commack, NY miestelyje. Vyras,
būdamas darbštus ir turėdamas auk-
sines rankas, savo gyvenamąją vietą

Dviguba Onos Keraminienės sukaktis

pavertė tikra lietuviška sodyba.  Šalia
jos išdygo didelis koplytstulpis ir kita
Lietuvos senovinių sodybų atributi-
ka.

Tačiau likimas lėmė ilgėliau ten
neapsistoti. Išsikeliant Jono bendro-
vei į kitą vietą, teko viską palikti ir
1981 m. kraustytis į JAV vidurio ra-
joną – Rockford, IL, ne per toliausiai
nuo Čikagos, kur prasidėjo naujas jų
gyvenimo etapas, atnešęs ir džiaugs-
mo, ir liūdesio.

Čia Jonui teko viską iš naujo at-
kurti Rockford pakraštyje nusipirk-
tame name. Tuoj vėl pastatė didžiulį
koplytstulpį, atkūrė lietuviškos sody-
bos detales, kurias buvo palikęs New
York apylinkėse.

Onutė, žinoma, vyrui talkino ir
įkūrė namuose lietuviškų dirbinių
kambarį-muziejų. Ten atsidūrė iš
Lietuvos parsivežti tautodailės kūri-
niai arba iš ten atvykusių tautiečių
dovanos, kadangi Keraminai pas save
yra priglaudę ne vieną dešimtį įvai-
riais būdais iš tėvynės atkeliavusių
žmonių. Jie, išvažiuodami atgal, Ke-
raminams atsidėkodami palikdavo
dovanų.

Keraminų sodyba tuoj susilaukė
nemažo amerikiečių spaudos ir tele-
vizijos dėmesio. Beveik visas Rock-
ford miestas pradėjo kalbėti apie nau-
juosius gyventojus iš Lietuvos. Onutė
gavo kvietimą vadovauti Rockford
etninio muziejaus lietuvių skyriui,
rengti lietuvių tautodailės parodas
amerikiečiams, mokyklose kalbėti
apie Lietuvą.

Apie ją sužinoję Čikagos lietuviai
irgi kviesdavo pas save parodyti turi-
mą turtą. Onutė ėmėsi savo kūrybos:
darė kalėdinius papuošalus – šiaudi-
nukus (ir šiandien ji tuo užsiima), kū-
rė vaškines kompozicijas ir kt. Mo-
teris tapo viena žinomiausių lietuvių
visame mieste.

Už patriotinę veiklą gavo 
aukso medalį

Nemažai laiko Onutė skyrė ne
tik lietuviškiems reikalams, ji dar-
bavosi Respublikonų partijoje – 1992
m. buvo išrinkta atstove į JAV Res-
publikonų partijos suvažiavimą. Mo-
ters veikla politinėje, labdaringoje,
visuomeninėje srityje buvo pastebėta
JAV prezidentų, senatorių, guberna-
torių, iš kurių ji gavo padėkos raštus.

Keraminienės veiklą įvertino ir
JAV patriotinė organizacija – Ameri-
kos revoliucijos dukterų (Daughters
of the American Revolution) Rock-

ford skyrius, kuris lietuvę apdovano-
jo aukso medaliu. Ji buvo pirmoji ne
Amerikoje gimusi moteris, gavusi to-
kį svarbų apdovanojimą. Ji buvo
kviečiama į amerikiečių mokyklas
skaityti paskaitas, kuriose dažnai
papasakodavo amerikiečiams moki-
nukams apie savo tėvynę Lietuvą.

Likimo smūgis

Keraminų šeima buvo laiminga
ir savo darbštumu bei sumanumu ža-
vėjo ne tik lietuvius, bet ir ameri-
kiečius. Tačiau į namus pasibeldė ne-
laimė: sunkiai apsirgo Jonas, kuris
iki to laiko visiškai vengdavo gydyto-
jų ir apsiėjo be jų pagalbos. Negailes-
tingas vėžys įsimetė į Jono organiz-
mą: padarius vieną operaciją, liga at-
sinaujindavo kitur, kol 2001 m. birže-
lio 11 d. Onutės vyras iškeliavo amži-
nybėn. Beveik trejus metus moteris
slaugė vyrą,  budėjo prie jo ir prieš
mirtį. Tai turėjo įtakos ir jos svei-
katai, tačiau ji atsilaikė.

Pildydama vyro valią, Onutė pa-
laikus kitą vasarą nuvežė į jo gimtuo-
sius Vyžuonus (Utenos apskr.). Šio
miestelio garbės piliečiu Jonas jau
anksčiau buvo, o Onutei šis vardas
suteiktas vėliau – už aukas seniūnijai
ir bažnyčiai. Dar ir dabar,  nepaisant
kad Jonas iškeliavęs amžinybėn, ji
nusiunčia aukų Vyžuonų parapijai.
Dabar parapijos kapinėse ilsisi a.a.
Jono palaikai, yra pastatytas didžiu-
lis paminklas.

Beje, Šv. Jurgio bažnyčioje Vy-
žuonų miestelyje Jonas buvo pakrikš-
tytas, o vėliau priėmė Sutvirtinimo
sakramentą. 1996 m. šioje bažnyčioje
tuometinis Panevėžio vyskupas Juo-
zas Preikšas palaimino 50-ąją Kera-
minų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Ta proga „Utenos dienos” (vieti-
nis laikraštis) apie Keraminus rašė:
„Abu sutuoktiniai, gyvendami Ame-
rikoje, negailėdami nei laiko, nei lėšų,
skleidė lietuvybės tradicijas tarp tau-
tiečių. (...) Pati būdama žemaitė, p.
Ona neužmiršta Vyžuonų, dažnai
apsilanko šiame kalnelių ir upokšnių
krašte, finansiškai remia seniūnijos
rengiamus projektus, atveža biblio-
tekai knygų, susirašinėja su seniūnu,
giminėmis, todėl puikiai žino Vyžuo-
nų bendruomenės bėdas ir džiaugs-
mus. Sakydama padėkos žodį, viešnia
labai jaudinosi, todėl kalbėjo nedaug.
Prisiminė, kaip sovietmečiu savo lab-
daros veiklą turėjo slėpti, žmonės, ga-
vę paramą, niekam nesisakydavę, ir
dauguma                 Nukelta į 9 psl.

Keraminienė prieš 10 metų kartu su savo vyru Jonu, kuomet dar abu buvo
sveiki ir laimingi.

O. Keraminienė, ilgametė Rockford, IL etninio muziejaus lietuvių skyriaus
tvarkytoja, prie šio muziejaus patalpų su kaimyninio miestelio – Loves Park
ilgamečiu meru Juozu Sinkevičiumi-Joseph Sinkiawic.



6 DRAUGAS, 2009 m. kovo 5 d., ketvirtadienis       

Baltijos j∆ra vis dar uñterõta

Vilniaus oro uostas sulaukè�  
dar mažiau keleiviû�

Vilnius, kovo 4 d. (ELTA) – Lie-
tuvoje pernai apgyvendinimo paslau-
gas teikė 546 kaimo turizmo sodybos,
tai yra 1,5 proc. daugiau nei 2007 m.
Vietų skaičius padidėjo 6,1 proc. – iki
10,2 tūkst. Kaimo turizmo sodybose

apsilankė 321,7 tūkst. poilsiautojų, iš
jų apie 33,5 tūkst. – užsieniečių.

Statistikos departamento duo-
menimis, dauguma užsieniečių buvo
iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos. Dau-
guma (89,6 proc.) poilsiautojų buvo
lietuviai. 2008 m. daugiausia poil-
siautojų sulaukė Utenos (79,9 tūkst.)
ir Vilniaus (58,2 tūkst.) apskritys.
Kiek daugiau nei 2007 m. poilsiauto-
jų sulaukė Kauno ir Utenos apskritis.

Pernai, palyginti su 2007 m., kai-
mo turizmo sodybose ilsėjosi 9,6 proc.
daugiau poilsiautojų, iš jų 11,2 proc.
daugiau Lietuvos gyventojų ir 2,6
proc. mažiau užsieniečių.

Daugiausia kaimo turizmo sody-
bų yra Ignalinos, Zarasų, Trakų,
Klaipėdos rajonų savivaldybėse.
Apgyvendinimo paslaugas Ignalinos
rajono savivaldybėje teikė 45 kaimo
turizmo sodybos, Zarasų – 41, Molėtų
ir Utenos – po 38, Trakų – 36 ir Klai-
pėdos rajono savivaldybėje – 24. Po-
puliariausias mėnuo poilsiauti kaimo
turizmo sodybose buvo liepa. Poil-
siautojai labiausiai mėgo prie ežerų
įsikūrusias sodybas. 

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Populiar∂ja kaimo turizmas

Vilnius, kovo 4 d. (Lietu-
viams.com) – Tarptautinis Vilniaus
oro uostas šių metų vasarį aptarnavo
75,9 tūkst. keleivių, o tai 42 proc. ma-
žiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Per paskutinį žiemos mėnesį oro uos-
tas aptarnavo 1,4 tūkst. skrydžių – 49
proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį
pernai. Šių metų sausį aptarnauta 1,7
tūkst. skrydžių bei 93,2 tūkst. keleivių.

Vilniaus oro uosto atstovas spau-
dai Arūnas Marcinkevičius, komen-
tuodamas padėtį, teigia kad pirmi du
metų mėnesiai įmonei visada tradi-
ciškai būdavo kuklūs. Anot jo, nuo
sausio 17 d. nustojus skraidyti „fly-

LAL”, kol kas į Vilnių nuo vasario 23
d. ėmė skraidyti tik oro linijų bend-
rovės „Donbassaero” orlaiviai. Jie 4
kartus per savaitę skraido kryptimi
Kijevas–Vilnius.

Nuo kovo 2 d. skrydžių skaičių
kryptimi Maskva–Vilnius ketinusi
padvigubinti oro linijų bendrovė „Ut-
Air” kol kas šių planų atsisakė. Nuo
kovo 30 d. skrydžius kryptimi Briu-
selis–Vilnius pradės Belgijos oro lini-
jų bendrovė „Brussels Airlines”. Be
to, oro uosto administracija veda de-
rybas dar su keliomis oro bendrovė-
mis, kurių pavadinimai kol kas ne-
skelbiami. 

Helsinkis, kovo 4 d. (BNS) –
Bendra Baltijos jūros būklė tebėra
nepatenkinama, bet esama viltingų
ženklų, jog ji gerėja, nurodoma nau-
jausiame Helsinkio Komisijos (HEL-
COM) pranešime.

Pernelyg daug azoto ir fosforo
teršalų patenka į Baltijos jūrą iš jos
baseino ir skatina spartų dumblių ir
kitų vandens augalų dauginimąsi di-
džiojoje jūros dalyje. Tiesa, stebima
teršalų naštos mažėjimo tendencija.
Manoma, jog bent iš dalies prie to pri-
sidėjo aplinkosaugos priemonės Bal-
tijos jūros šalyse.

Helsinkyje  prasidėjusioje konfe-
rencijoje, surengtoje vykdant Baltijos
jūros veiksmų planą, nagrinėjami 3
metų Baltijos jūros užterštumo ver-
tinimo, kurį atliko dešimtys specialis-
tų iš visų Baltijos jūrą supančių šalių,
rezultatai.

Šis jūros būklės įvertinimas bus
pagrindas vykdyti planą, kuriuo sie-
kiama iš esmės sumažinti jūrinės ap-
linkos taršą ir iki 2021 m. atkurti ge-
rą ekologinę jūros būklę. Baltijos jū-
ros veiksmų plane užterštumo prob-

lema yra viena iš 4 pagrindinių spręs-
tinų aplinkosaugos problemų sie-
kiant išgelbėti Baltijos jūrą.

Specialistų ataskaitoje nurodo-
ma, kad dauguma Baltijos jūros akva-
torijų užterštumo būsena yra vidu-
tinė, prasta arba bloga. 

,,Bendras užterštumo vaizdas vis
dėlto nėra niūrus, nes biogeninių
medžiagų į jūrą įnešama mažiau, –
sakė HELCOM pareigūnė Maria Laa-
manen. – Stebima neryški iš upių ir
išsklaidytų taršos šaltinių į jūrą nuo
1990 iki 2006 m. patekdavusių azoto
ir fosforo kiekių mažėjimas.”

Per metus su vandeniu iš sausu-
mos į Baltijos jūrą patenka apie 641
tūkst. tonų azoto ir apie 30,2 tūkst.
tonų fosforo. Tai daugiau negu yra
nurodyta HELCOM Baltijos jūros
veiksmų plano gairėse.

,,Užterštumo būklė pagerės tik
tada, kai ir azoto ir fosforo į jūrą pa-
teks žymiai mažiau”, – tikina M. Laa-
manen. Pasak jos, ateityje daugiausia
tikimasi sumažinti į jūrą patenkan-
čių žemės ūkio teršalų.

Vilnius, kovo 4 d. (Lietuviams.
com) – „AutoTyrimų” duomenimis,
gautais pagal Europos Sąjungos pa-
teiktą metodiką išnagrinėjus „Regit-
ros” pateiktus pradinius duomenis,
2009 m. vasarį Lietuvos naujų leng-
vųjų automobilių rinka smuko dar la-
biau nei sausį: net 74 proc. Praeitų
metų vasarį šalyje buvo įregistruoti
2,537 nauji automobiliai. Šių metų
vasarį asmeninių automobilių regist-
ravimas sumažėjo 76 proc. iki 533
vnt., o lengvųjų komercinių transpor-
to priemonių rinka smuko kiek lė-
čiau: 62 proc. iki 131 vieneto.

Praeitą mėnesį Lietuvos naujų
automobilių rinkoje toliau pirmavo
„Mitsubishi” (77 vnt.), antroji vieta
atiteko „Ford” (59 vnt.), o ilgą laiką
pirmavusi „Volkswagen” liko tik tre-
čia (57 vnt.). Tarp prabangesnių
automobilių pirmaujančių vietoje įsi-
tvirtino „Audi” (26 vnt.).

Vasarį populiariausi asmeninės
paskirties modeliai Lietuvoje buvo

„Nissan X-Trail”, „Škoda Octavia” ir
„Toyota Avensis”, „Ford Focus” bei
„Mitsubishi Pajero” (po 17 vnt.).
Tarp lengvųjų komercinių automobi-
lių pirmavo „Mitsubishi L200”.

Šių metų pradžioje Lietuvoje iš
viso įregistruota 1,512 naujų automo-
bilių, t. y. 72 proc. mažiau nei atitin-
kamu laikotarpiu 2008 m. (5,320
vnt.). Panašu, kad 2009 m. rinkos
nuosmukis viršys visus liūdniausius
spėjimus.

Tuo tarpu krovininiais automo-
biliais, už kuriuos Lietuvos versli-
ninkai nebeišgali susimokėti, pradėjo
aktyviai domėtis pirkėjai iš Afganis-
tano, Irako ir Afrikos valstybių. Au-
tomobilių, kuriuos išperkamosios
nuomos bendrovės perėmė iš ne-mo-
kių savo klientų, skaičius artėja prie
tūkstančio. Prieš metus tokių mašinų
buvo 10 kartų mažiau. Pirkėjai iš tre-
čiųjų šalių Lietuvą renkasi todėl, kad
čia naudoti vilkikai ir kiti automobi-
liai pigesni nei Vakarų Europoje.

Pri∂mimo î euro zonâ laikotarpis 
nebus trumpinamas 

Naujû automobiliû perkama mañiau

Atkelta iš 1 psl. 
Prisijungus prie mechanizmo,

valiuta euro atžvilgiu negali svyruoti
daugiau nei 15 proc. į vieną ar kitą
pusę. Centriniam bankui gali būti
sunku išlaikyti valiutą šiose ribose, o
norint išlaikyti valiutos vertę, gali
tekti parduoti atsargas. Per pusmetį
zloto kursas euro atžvilgiu krito 30
proc.,  tai parodo, kad nesvyruojantį
kursą išlaikyti gali būti sunku.

Zlotui ėmus smarkiai svyruoti,

pagal Europos Sąjungos teisės aktus,
ECB turėtų įsikišti. Baiminamasi,
kad tuomet valiutą imtų pulti speku-
liantai, norėdami „patikrinti ECB
norą imtis veiksmų ir ginti mecha-
nizmą”, – teigia „Deutsche bank”
ekonomistas Londone. Taip ECB esą
atsidurtų politiškai keblioje padėtyje
ir turėtų spręsti, ar paremti ne euro
zonos šalies valiutą – greičiausiai,
parduodant eurus, – ar palikti šaliai
tuo pasirūpinti pačiai.

Poilsiautojai labiausiai mėgsta prie eže-
rų įsikūrusias sodybas. ELTOS nuotr.

Vilnius, kovo 4 d. (ELTA) – Siek-
dama surinkti biudžetą valdžia pa-
kėlė mokesčius, tačiau lazda atsisuko
kitu galu – verslininkai krypsta į še-
šėlį, verslas susitraukia ir planuotos
biudžeto pajamos tampa neįgyven-
dintu planu, sako specialistai. Dėl
ekonomikos nuosmukio bei valdžios
veiksmų stipriai padidės šešėlinės
ekonomikos dalis, kuri, kaip spėjama,
šiais metais pakils 5 proc. punktais ir
sieks 22,7 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP). Vadinasi, kaip numato
specialistai, kone kas ketvirtas litas
bus uždirbtas ir išleistas šešėlyje.

Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tuto (LLRI) atlikto naujausio Lietu-
vos ekonomikos tyrimo duomenimis,
šiais metais šešėlinė ekonomika iš-
augs 5 proc. punktais, į biudžetą bus
nesurinkta apie 5,3 mlrd. litų, o ne-
darbo lygis išaugs iki 11 proc.

LLRI Lietuvos ekonomikos tyri-
mas rodo, kad pernai Lietuvos eko-
nomika augo 3,4 proc., o šiais metais
BVP augimas bus neigiamas: -2,8
proc. Pasak tyrimo dalyvių, 26 proc.
numatomos ekonominės veiklos susi-
traukimo nulėmė netinkami valdžios
sprendimai, 66 proc. – rinkos aplin-
kybės.

Pasak LLRI specialisto Vytauto
Žukausko, pernai šešėline veikla už-
siėmė 27,5 proc. ūkinių subjektų, o
šiemet tokių bus net 40 proc.

,,Toks staigus šešėlinės ekono-
mikos padidėjimas numatomas pirmą
kartą per visą LLRI Lietuvos ekono-
mikos tyrimo istoriją, didesnė šešėli-
nė ekonomika vertinta tik 1998 m.
Lietuvai iškyla neeilinių ekonominių
sunkumų, kurių sprendimams val-
džia pasirinko netinkamą mokesčių

naštos didinimo kryptį, taip dar la-
biau skatindama šešėlinę veiklą. Še-
šėlinė ekonomika tampa opia proble-
ma ir labai reikšminga priežastimi,
kodėl padidinti mokesčiai nepadės
surinkti planuojamo valstybės biu-
džeto. Neretai šešėlis suvokiamas tik
kaip mažą apimtį ūkio mastu turinti
veikla. Tačiau rinkos dalyvių vertini-
mas, kad 4 iš 10 žmonių yra šešėlinės
ekonomikos dalyviai, rodo, jog taip
nėra”, – sako V. Žukauskas.

Tyrimas patvirtina, kad lėtėjant
ekonomikos augimui nedarbo lygis
linkęs didėti, kainų augimas – lėtėti.
Tyrimo duomenimis, 2008 m. pabai-
goje nedarbo lygis Lietuvoje siekęs
6,6 proc. šių metų pabaigoje turėtų
padidėti iki dviženklio skaičiaus, t. y.
10,8 proc.

,,Natūralu, jog blogėjant ekono-
minei padėčiai žmonės praranda dar-
bus, mažėja užimtumas. Pagrindiniu
spręstinu klausimu tuomet tampa,
kaip išlaikyti likusias darbo vietas,
negilinti problemos. Iškyla paprasta
galimybė: ‘susispausti’ ir dar mėginti
išsikapstyti arba skelbti bankrotą jau
dabar. Deja, griežtas ir itin nelanks-
tus darbo santykių reguliavimas Lie-
tuvoje verčia rinktis pastarąją”, – tei-
gia LLRI specialistas.

Tyrimo dalyviai mano, jog stip-
riai padidinta mokesčių našta šiais
metais nepadės surinkti planuojamų
nacionalinio biudžeto bei socialinio
draudimo fondų pajamų. Numatoma,
jog nacionalinio biudžeto pajamų
įvykdymas šiais metais sieks 87 proc.
Manoma, kad blogesnė padėtis bus su
,,Sodra” – jos pajamų surinkimas bus
apie 84 proc. Vadinasi, tikėtina, kad
bus nesurinkta 5,3 mlrd. litų pajamų.

Lietuvoje didèja õeõèlinès 
ekonomikos pavojus
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Jeruzalė, kovo 4 d. (AFP/BNS)
– JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton tęsė savo ,,agresyvią” diplo-
matiją Artimuosiuose Rytuose – ji
paskelbė pasiųsianti 2 savo atstovus į
Siriją ir pažadėjo rūpintis, kad būtų
įkurta atskira palestiniečių valstybė.

H. Clinton Artimuosiuose Rytuo-
se lankosi pirmą kartą nuo tada, kai
JAV prezidentas B. Obama paskyrė ją
šalies diplomatijos vadove. Valstybės
sekretorė sakė sieksianti, kad būtų
susitarta dėl išsamus Artimųjų Rytų
taikos plano, tačiau taip pat pabrėžė,
kad Izraelis gali toliau tikėtis savo
ištikimiausių sąjungininkų paramos.

H. Clinton paskelbė pasiųsianti į
Siriją 2 savo delegacijos narius. ,,Si-
rija ir Jungtinės Valstijos turi kai ku-
rių neišspręstų klausimų, taip pat
esama didesnių regioninių problemų,
kurias akivaizdžiai kelia Sirija”, –
JAV diplomatijos vadovė sakė po susi-
tikimo su kadenciją baigiančia Izrae-
lio užsienio reikalų ministre Tzipi
Livni.

Kadenciją baigiantis Izraelio
premjeras Ehud Olmert sakė prane-
šiantis H. Clinton apie Izraelio ir Si-
rijos taikos derybas, kurios vyksta
tarpininkaujant Turkijai. H. Clinton
pažymėjo, kad jis ir jos šalis liks išti-

kima ,,nesugriaunamam ryšiui, kuris
mus sieja su Izraelio saugumu, taip
pat mūsų tvirtiems draugystės ry-
šiams”. Tačiau ji taip pat pabrėžė, jog
Washington pasiryžęs siekti, kad
būtų sukurta gyvybinga palestiniečių
valstybė, kuri taikiai sugyventų su
Izraeliu. Gazos ruožą kontroliuojan-
tis islamistų judėjimas ,,Hamas”
griežtai kritikavo šiuos komentarus.

H. Clinton taip pat tarėsi su pa-
skirtuoju Izraelio premjeru Benjamin
Netanyahu, kuris šiuo metu siekia
sudaryti naują šalies vyriausybę, kuri
tikriausiai taps dešiniosios pakraipos
koalicija, nusiteikusi prieš palesti-
niečių valstybės sukūrimą. Karinga-
sis ,,Likud” vadovas sakė susitaręs su
H. Clinton ,,glaudžiai bendradarbiau-
ti siekiant regione užtikrinti saugu-
mą, taiką ir klestėjimą”.

JAV valstybės sekretorė pareiš-
kė, jog Washington ir Tel Avivas su-
vokia Irano keliamą grėsmę. H. Clin-
ton atvyko į Izraelį iš Egipto, kuria-
me vykusioje konferencijoje dėl karo
nuniokoto Gazos ruožo atkūrimo pri-
statė savo strategiją Artimųjų Rytų
atžvilgiu. Šioje konferencijoje tarp-
tautiniai donorai įsipareigojo skirti
palestiniečiams 4,5 mlrd. dolerių.

šalyje gyvena legaliai, o nemaža dalis
jų pasiliko ilgiau nei leido vizos.
Skelbiama, kad vien Londone gyvena
apie 4 tūkst. lenkų benamių.

RYGA
Švedija paskolins Latvijai 10

mlrd. kronų (1,1 mlrd. dolerių), skel-
bia „Bloomberg”. Tai bus didžiausia
parama iš visų Šiaurės valstybių.
Švedijos bankai Latvijoje, Estijoje ir
Lietuvoje turi interesų, kurių vertė
siekia 75 mlrd. dol. Šiuo metu Latvija
patiria pačią didžiausią ekonominę
krizę nuo pat Sovietų Sąjungos su-
byrėjimo. Ketvirtajame ketvirtyje
Latvijos ekonomika smuko 10,5 proc.

MASKVA
Žinomiausias Rusijos kalinys,

buvęs naftos magnatas Michail Cho-
dorkovski vėl atsidūrė teisiamųjų
suole, prasidėjus jo naujos bylos pro-
cesui, į kurį advokatai ir opozicija
žiūri kaip į testą prezidentui Dmitrij
Medvedev. Pirmąją parengtinio nag-
rinėjimo dieną milicija sulaikė 10
žmonių, skandavusių sostinėje prie
teismo ,,Laisvę politiniams kali-
niams!”, ,,Laisvę Chodorkovski!”
Teismas ruošiasi nagrinėti proku-
ratūros pateiktus įrodymus, pagal
kuriuos M. Chodorkovski ir jo verslo
partneris Platon Lebedev pasisavino
ir legalizavo didžiules lėšas.

***
Rusijos didžiausias automobilių

gamintojas „AvtoVAZ” sustabdė savo
pagrindinę surinkimo liniją. Skel-
biama, kad toks sprendimas priimtas
dėl problemų su tiekėjais. Kada bus
atnaujinta gamyba, nepranešama.
Problemų su tiekėjais kilo dėl naujos
apmokėjimo schemos. 

BEIJING
Šių metų Kinijos karinį biudžetą

sudarys 480,86 mlrd. juanių (70,7
mlrd. dolerių) – tai 14,9 proc. dau-
giau nei 2008 m., paskelbė šalies
aukščiausios valstybės valdžios įstai-
gos oficialusis atstovas. Kinijos liau-
dies atstovų susirinkimo (KLAS) se-
sijos atstovas spaudai Li Zhaoxing
pažymėjo, kad nors ,,Kinija eina tai-
kiu savo raidos keliu”, reikia didinti
išlaidas kariniams poreikiams – ar-
mijai atnaujinti ir Kinijos karių gyve-
nimo sąlygoms gerinti.

Pasaulio naujienos

NATO turi atnaujinti aukšto
lygio ryšius su Rusija

H. Clinton pažadèjo siekti
Palestinos valstybès îkùrimo

KIJEVAS
Grupė kaukėtų žmonių įsiveržė į

Ukrainos bendrovės – valstybinės
įmonės ,,Naftogaz Ukrainy” pastatą,
pranešė ,,Naftogaz” sekretorius spau-
dai. Anksčiau trečiadienį Ukrainos
saugumo tarnybos vadovo pavaduo-
tojas Valerij Choroškovski sakė par-
lamente, kad šiuo metu teisėsaugos
įstaigos tikrina bendrovės veiklą dėl
dujų sutarties su Rusija. Pasak Uk-
rainos saugumo tarnybos atstovo,
bendrovėje ,,Naftogaz” dirba tyrimo
grupė.

PARYŽIUS
Prancūzijos antiteroristinė poli-

cija pradėjo tyrimą, sužinojusi, jog
prezidentas Nicolas Sarkozy ir 5 ša-
lies politikai gavo grasinančius laiš-
kus su kulka, pranešė Paryžiaus pro-
kuroras. Tokius užsipuolamo ir gra-
sinančio pobūdžio laiškus savaitgalį
dar gavo teisingumo ministrė Rachi-
da Dati ir vidaus reikalų ministrė Mi-
chele Alliot-Marie.

LONDONAS
JAV senatorius Edward Kennedy

turės Didžiosios Britanijos garbės
riterio vardą. Vyriausybė paskelbė,
kad šis Masachusset atstovaujantis
senatorius pagerbiamas už nuopel-
nus JAV bei Jungtinės Karalystės
santykiams ir Šiaurės Airijai. Į ri-
terius įšventina karalienė Elizabeth
II, bet kandidatus išrenka vyriausy-
bė, vadovaudamasi specialaus ko-
miteto siūlymais. E. Kennedy, airių
kilmės amerikiečių politinės dinasti-
jos atžala, Didžiojoje Britanijoje gar-
sus tuo, kad dalyvavo ilgame procese,
nulėmusiame 1998 m. Šiaurės Airijos
Didžiojo penktadienio susitarimą dėl
taikos.

***
Apie 30 lenkų, kurie prarado sa-

vo darbus ir neturi teisės gauti jokių
pašalpų, įkūrė palapinių miestelį prie
Vithem upės Lincoln, Centrinėje
Anglijoje. Lincoln įsikūrusios labda-
ros organizacijos „Catch 22” atstovai
teigia, kad per pastarąjį pusmetį pa-
dvigubėjo pastogės neturinčių lenkų
skaičius. Teigiama, kad ne visi lenkai

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

Briuselis, kovo 4 d. (AFP/BNS)
– NATO iš principo susitarė atnaujin-
ti oficialius aukšto lygio ryšius su
Rusija, sakė organizacijos diplomatai.
,,Dėl oficialių santykių su Rusija
atnaujinimo turėtų būti nuspręsta
per NATO užsienio reikalų ministrų
susitikimą šią savaitę Briuselyje”, –
sakė vienas diplomatas.

Oficialios aukšto lygio NATO ir
Rusijos derybos buvo įšaldytos dėl
pernai rugpjūtį įvykusio Rusijos ir
Gruzijos karo, bet gruodžio mėnesį
jos buvo neformaliai atnaujintos.

Siekdami nuraminti Gruziją ir
Ukrainą, kurios abi, nepaisydamos
Rusijos prieštaravimų, siekia įstoti į
NATO, ministrai taip pat susitiks su
gruzinų ir ukrainiečių kolegomis.

Kelios šalys nori atnaujinti ofi-
cialius vadinamosios NATO ir Rusi-
jos tarybos susitikimus. Šioje Tary-
boje paprastai susitinka ambasado-
riai, tačiau kartais rengiami ir mi-
nistrų, valstybių ir vyriausybių va-
dovų susitikimai.

Prancūzija, Vokietija, Italija,
Norvegija ir Ispanija tvirtina, kad
apribojimai Rusijai duoda priešingus
rezultatus, ir jau ne vieną mėnesį ra-
gino atnaujinti oficialius ryšius. Nuo
praėjusių metų pabaigos tokios

nuostatos laikosi ir Didžioji Britanija.
JAV prezidentas Barack Obama

antradienį paskelbė, kad bandyda-
mas atnaujinti santykius ir suvie-
nyti jėgas tokiais sunkiais klausimais
kaip Iranas, branduoliniai ginklai ir
priešraketinė gynyba, nusiuntė ilgą
laišką Rusijos prezidentui.

JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton padėjėjas Daniel Fried sakė,
jog noras atkurti ryšius nereiškia,
kad JAV pamiršo savo problemas su
Maskva. D. Fried sakė, jog JAV poli-
tikos esmė – ieškoti geriausių būdų
bendradarbiauti su Rusija, ,,bet taip
pat atsimena mūsų nesutarimus,
nevengia jų ir neatsisako savo verty-
bių ir savo draugų”.

JAV atstovai pranešė, jog diplo-
matijos vadovė H. Clinton ieškos są-
jungininkų organizacijoje paramos,
kad būtų galima keisti politiką Afga-
nistane, kur tarptautinė kariuomenė
stengiasi apriboti pasipriešinimo jėgų
veiksmus daugiau kaip 7 metus po
pergalės prieš Talibaną.

Afganistano prezidentas Hamid
Karzai sukėlė visuotinį sambrūzdį,
pareikalavęs prezidento rinkimų ba-
landį, keliais mėnesiais anksčiau, nei
buvo numatyta. JAV ir NATO buvo
priverstos įspėti, kad šiuo atveju bus
sunkiau apsaugoti balsavimą nuo
karinio smurto.

B. Obama nusprendė pasiųsti
dar 17 tūkst. kareivių į Afganistaną,
mėgindamas apsaugoti rinkimus rug-
pjūtį, bet jie nepateks ten anksčiau
nei liepą. NATO diplomatai sako, kad
bus neįmanoma laiku nusiųsti ten
pajėgų, kurias pažadėjo kitos  organi-
zacijos valstybės. Jeigu nestabilumas
išliks, Washington gali būti sunkiau
įtikinti sąjungininkus išlaikyti tokį
patį kariuomenės skaičių ir teikti
kitą pagalbą.
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KOVO MĖNUO IR
GAVĖNIOS METAS

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Mūsų stalui

Katalikų tikėjime laikotarpis nuo
Pelenų dienos iki Šv. Velykų yra vadi-
namas gavėnia. Šis laikas skiriamas
susikaupimui, nuodėmių išpažinimui
ir atgailavimui, gerumui, atjautai ki-
tiems. Gavėnios laikotarpis kiekvie-
nam tikinčiajam visų pirma yra susi-
kaupimas, artėjimas prie Dievo. Tuo
metu negalima pramogauti, links-
mintis. Senovėje iki Šv. Velykų žmo-
nės griežtai laikydavosi pasninko.
Dabar taip retas kuris elgiasi, bet
bent penktadieniais nevalgoma mėsa.

Kovo mėnuo yra ryškus pavasa-
rio pradžios metas. Orai dar nepasto-
vūs: čia polaidis, čia, ypač naktimis,
šąla. Kovo 22 dieną saulė pagaliau
perkopia žiemos ir pavasario ribą,
dienos trukmė pranoksta naktį.

Kovo 4-tą  yra Šv. Kazimiero die-
na. ,,Per Grabnyčias gaidys po stogo
lašais atsigeria, o per Šv. Kazimierą –
veršis” – sako liaudis. Ši diena dar
laikyta vyturėlio švente, o ,,nuo jo
giesmės sniegas tirpsta ir pavasaris
prasideda”. 

Kazimiero, Kazio vardas pas mus
visais laikais buvo populiarus. Gal to-
dėl, kad šventasis yra Lietuvos žemės
sūnus, karaliaus Jogailos vaikaitis, il-
gai buvęs vienintelis (paskelbtas
1602 metais) lietuvis šventasis ir
Lietuvos, ypač jaunimo, globėjas,
gimęs 1458 m. Jo palaikai ilsisi si-
dabriniame karste, puošnioje Vil-
niaus Arkikatedros koplyčioje, kurio-
je visados gausu maldininkų ir lanky-
tojų. Vilniuje 1991 m. vėl buvo pa-
šventinta Šv. Kazimiero bažnyčia,
nuo šiol tarnaujanti  visiems  tikin-
tiems katalikams. 

Vilniuje šią dieną, o ir pas mus,
vyksta tradicinė Kaziuko mugė. Se-
niau joje buvo gausu įvairių žemdir-
bystės padargų, medinių rėčkų, geldų
ir kt. namų apyvokos reikmenų.
Smurgonių ,,baronkininkai” atvežda-
vo pilnus vežimus visokių riestainių.
Dabar mugėje akys raibsta nuo puoš-
niųjų Vilniaus verbų, medinių mar-
gučių, kitokių suvenyrų.

Kovo 10 diena Bažnyčios liturgi-
joje yra minima kaip grupės kanki-
nių, IV a. atidavusių gyvybę už Kris-
taus mokslo išpažinimą, diena. Tai
keturiasdešimties kankinių diena.
Liaudyje ji buvo siejama su paukščių
parskridimu: ,,Kankinių garbei at-
skrenda 40 paukščių” (Tverečius). O
šediškiai žemaičiai kovo 10-ją vengė
kur nors toliau iš namų išsirengti,
kad tais metais su saviškiais ir kai-
mynais draugiškai sugyventų. Mat
,,jei kankinių dieną kur danginsies,
tai visą metą kariausi”.

Naujausiame kalendoriuje kovas
taip pat yra reikšmingas ir ypatingas
mėnuo. 1990 metų kovo 11-ąją Res-
publikos Aukščiausioji Taryba vien-
balsiai priėmė Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo Aktą. Bolševikinės
okupacijos sąlygomis paskelbta Lie-
tuvos Nepriklausomybė, atkurianti
Lietuvos valstybingumą, sutelkė vi-
sus žutbūtinei kovai dėl laisvės. Ir
vos metams tepraėjus Lietuva pakilo
nelyginant feniksas iš istorijos pele-
nų. Pakilo, anot poeto, gyvent ir žy-
dėt. Reikia manyti, kad Kovo 11-oji
nepaskęs užmarštyje: ir toliau tą die-
ną prisiminsime tautos laisvės sie-

kius, dėl jų kovojusius, kentėjusius
tremtį, pažeminimus, ar nelygioje ko-
voje su okupantais galvą padėjusius,
kad mes gyventume. Tad gavėnios
metą mes juos prisimename, meldžia-
mės už juos. 

Kovo 19-tą dieną mes minime šv.
Juozapo dieną. Juozapinės – tai Mari-
jos sužadėtinio ir Jėzaus Kristaus že-
miškojo globėjo šventė. Šv. Juozapas
Bažnyčios yra skirtas darbo žmonių
globėju ir užtarėju pas Dievą, nes gy-
venime jis buvo paprastas dailidė, sa-
vo rankomis pelnęs šeimai duoną. 

Lietuvoje tai populiarus šventa-
sis: su jo vardu gausu pavardžių, vie-
tovardžių. Šnekamojoje kalboje jis
paprastai vadinamas Juozu. Katalikų
Bažnyčios buvo leista, nors tuo metu
dar būna gavėnia, per Juozapines
kelti vestuves, nes tą dieną esą įvyko
Juozapo ir Marijos sužadėtuvės.

Visoje Lietuvoje ši diena iš seno-
vės laikyta pempės (knyvės) ir gan-
dro (busilo) parskridimo diena. Sa-
kyta, kad ,,busilas atskrisdamas ant
uodegos kielę parsineša, ir ji ledus
išspardo”. Metų laikotarpį per Šv.
Juozapą ir tuoj po šios šventės liau-
dies pastebėjimai apibūdina labai
taikliai: ,,Per Juozapą jautis jau gali
iš pėdos atsigerti”; ,,Po Šv. Juozapo
kiaulė ir ant šluotražio laukan išvilk-
ta nenudvės”; ,,Nuo Šv. Juozapo lyde-
ka nerštan, o gervė – raistan.” 

Kovo 25 diena – šventė, skirta
prisiminti Evangelijos įvykiui, kai
Dievo siųstas angelas Gabrielius pra-
nešė Dangaus nutarimą pasirinkti
Mariją Jėzaus Kristaus motina. Beje,
Apreiškimas Marijai nėra privaloma
bažnytinė šventė. Tai eilinė darbo
diena, ir todėl liaudies tikėjimuose
bei papročiuose apie ėjimą bažnyčion
tą dieną nekalbama.

Peržvelgėme visas šventas ir
mums reikšmingas dienas gavėnios
metu, o dabar pažiūrėkime, ką ska-
naus galėtume valgyti šiuo laikotar-
piu ir kaip pastiprinti save pasniko
dieną. 

Labai gražiai gavėnios laikotarp-
tį apibūdina ir pateikia gardžių
receptų Stefanija Stasienė savo kny-
goje ,,Kulinarija ir papročiai”. 

Žuvis – gavėnios valgis

Sena prancūzų patarlė sako, jog
žuvis ir pamokslai pradeda gavėnios
sezoną. Įvairiai pagaminta žuvis ir
šiandien yra pagrindinis pasninko
valgis. Žuvis visais laikais užėmė
svarbią vietą žmonių mityboje. 

Iš istorijos žinoma, jog buvo lai-
kai, kai Anglijos karalius pajūrio gy-
ventojams buvo įsakęs mokėti net
tam tikrą duoklę ir taip gavėnios me-
tu aprūpinti šalies miestus žuvimi.
Anglijos karalius Edvardas VI nepa-
prastai griežtai laikėsi pasninko ir
kalbėjo pavaldiniams, kad pasninkas
– tai kūno apšvarinimas ir valdymas
bei kelias į dorybę. O karalienė Elž-
bieta net buvo išleidusi įstatymą, ga-
vėnios metu draudžiantį pjauti gyvu-
lius.

Atėjus krikščionybei, lietuviai
taip pat laikė didele nuodėme gavė-
nios metu valgyti mėsą. Palietus mū-
sų kraštą reformacijai, pasninkas ta-
po požymiu, skiriančiu lietuvį katali-
ką nuo protestanto. Taip įvairūs žu-
vies patiekalai pasidarė pagrindiniais
gavėnios metu ir gabiosios šeiminin-
kės sugalvojo visokių žuvies patieka-
lų receptų.

Lydeka, troškinta 
su pomidorais

1 šaukštas alyvų aliejaus, 
2 skiltelės smulkiai supjaustyto

česnako, 
1,5 stiklinės konservuotų pomi-

dorų, 
žiupsnelis druskos, pipirų, 
4 gabalai lydekos arba ešerio (red

snapper) filė, 
1/4 stiklinės smulkiai supjausty-

to šviežio baziliko, 
1/4 stiklinės supjaustytų juodųjų

alyvuogių, 
2 šaukštai kaparių (nebūtinai).
Į kaistuvą supilti aliejų. Kai

įkais, sudėti česnaką ir 30 sekundžių
maišant pakaitinti. Sudėti pomi-
dorus, druską, pipirus. Maišant už-
virti, sumažinti karštį ir 10 minučių
troškinti. 

Žuvį sudėti į kaistuvą oda į apa-
čią. Uždengti ir troškinti ant labai silp-
nos ugnies apie 10 minučių. Ištroš-
kinus žuvį išdėti ant karštos lėkštės.

Į kaistuvą sudėti baziliką, aly-
vuoges, kaparius ir truputį pakaitin-
ti. Masę sutirštinti krakmolu. Padažą
užpilti ant žuvies ir patiekti su ry-
žiais arba makaronais.

Lydeka svogūnų patale

1,3 sv. žuvies, 
2 šaukštai garstyčių tyrelės, 
2 šaukštai medaus, 

1 didelis svogūnas (supjausty-
tas), 

2 šaukštai aliejaus, 
druskos, pipirų, paprikos.
Karščiui atsparų indą patepti

aliejumi. Žuvį nuplauti, nusausinti,
sudėti į paruoštą indą. Garstyčias su-
maišyti su medumi ir užpilti ant žu-
vies. Ant viršaus paskleisti svogūnus,
užberti druską, pipirus ir papriką.

Kepti 350 F temperatūros orkai-
tėje apie 15–20 minučių. Valgyti karš-
tą.

Lydeka bulvių griežinėlių 
patale

4 gabalai lydekos filė, 
8 bulvės, 
1/3 garstyčių tyrelės, 
1/4 stiklinės aliejaus, 
1 nuluptas, smulkiai supjausty-

tas pomidoras, 
3/4 stiklinės olandiško padažo, 
pipirų, druskos.
Žuvį nuplauti, nusausinti, patik-

rinti, kad nebūtų kaulų. Pabarstyti
druska, pipirais, kiekvieną gabalą pa-
tepti garstyčių tyrele. Nuskustas bul-
ves supjaustyti plonais griežinėliais ir
uždengti žuvį.

Keptuvėje įkaitinti aliejų, sudėti
žuvį. Šiek tiek padidinti ugnį ir kepti,
kol apatinė pusė įgaus aukso spalvą,
tada atsargiai apversti ir vėl kepti. Po
to dar 10 minučių kepti orkaitėje.

Tiekiant į stalą užpilti ,,Hollan-
dais” padažu, sumaišytu su pomido-
rais. Valgyti karštą.

Kitoks kepimo būdas:
Supjaustytomis bulvėmis iškloti

ugniai atsparų indo dugną, ant vir-
šaus apdėti žuvimi, ant viršaus sudėti
vėl bulvių sluoksnį. Apipilti viską pa-
dažu ir kepti 350 F karštumo orkaitė-
je, kol bulvės bus iškepusios. Neuž-
miršti indo dugną patepti aliejumi ar
sviestu.

Upėtakis su lazdyno riešutais

4 nedideli upėtakiai, 
2/3 stiklinės lazdyno riešutų, 
2 greipfrutai, druskos, 
pipirų.
Riešutus truputį paskrudinti or-

kaitėje (saugoti, kad neparuduotų).
Suberti ant servetėlės ir, suėmus
kampus, trinti, kol nusilups odelė.

Žuvį nuplauti, nusausinti, pa-
barstyti druska ir pipirais, įdaryti
lazdynų riešutais. Karščiui atsparų
indą ištepti aliejumi, sudėti žuvį.

Greipfrutą nulupti, vaisių laikyti
taip, kad išpjaunant skilteles sultys
lašėtų ant žuvies, o išpjautom skilte-
lėmis uždengti žuvį.

Kepti atidengtą 350 F tempera-
tūros orkaitėje 35–40 minučių.
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tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 50

Dvidešimt septintas skyrius

Tuomet nenustygai vietoje. Vos
prisėdusi ant kėdės, vėl kėleisi, vaikš-
čiojai po kabinetą, žvilgčiojai į elek-
trinį laikrodį, lyg blyną kabantį ant
sienos, tačiau akys nefiksavo laiko,
protas nieko nesuvokė, užsimiršda-
vai, kur sėdi, ko lauki, net kas tu esi
ir ko čia atėjai. Tavo žingsniai kauk-
šėjo, bet tas kaukšėjimas tuojau ir
geso, nes kabinetas nedidelis, ir gar-
sui plisti stigo erdvės, laisvės. Tvyro-
jo spengi tyla. Prisėdai ant minkšta-
suolio, susikeitei koją ant kojos,
kumščiu parėmei smakrą. Laukei su
baime ir viltimi, žvelgdama tai į lan-
gą, tai į stalą, kartais galvą pasuk-
davai kriauk lės link, kur iš blogai
užsukto čiaupo įkyriai, monotoniš-
kai, erzinamai papsėjo lašai. Kelis
kartus kilo noras jį užsukti, bet gū-
desnių minčių spiečius neleido pa-
judėti. Gydytojas vis dar nesirodė, o
tu įsivaizdavai, kaip jis apžiūrinėja
vyrą, stebi iškištą liežuvį, stuksena
plaktuku per sulenktus kelius, per
alkūnes, skverbiasi į jo sąmonę: ar
sugebės atsakyti į pateiktus klau-
simus? O gal viskas gerai, gal tik nuo-
vargis, bemiegės naktys ir slegianti
pečius, gniuždanti darbų našta išvarė
jį iš namų į tamsią rudens naktį?
Saugumo grasinimai, juodais rėmais
apsupę jo gyvenimą, suėdė ramybę
lyg kokios bacilos, besiskverbiančios į
jausmus, į protą. Jo nervai būdavo
taip įtempti, kad bet koks triukšmas
ar net saviškių buvimas greta jį
erzindavo. Lėtas kankinimasis, nuo-
latinė graužatis dėl rytojaus stūmė jį
į nusivylimą. Būdavo, koneveikia vi-
sus, vadina visokiais vardais, kol galų
gale išsitiesia ant sofos, pasikiša ran-
kas po galva ir nurimsta, o po kurio
laiko vėl pašoka, vaikščioja po kam-
barį, tarytum ieškodamas brastos į
išganingą krantą. Kartais, sakydavo,
taip norisi spjauti į viską, pasukti
vairą į nebūtį ir tegul jie pasikaria.
Gal gydytojas ateis su juo gyvai šne-
kučiuodamas, juokaudamas, šelmiš-
kai įspės, kad saugotų savo vyrą nuo
pervargimo. Nuėjusi patraukei užuo-
laidą, žvilgtelėjai į lauką. Pasaulis
pasirodė niūrus, piktas, net grėsmin-
gas, nors jau pamažu, atsiėmęs iš
nakties raktus, artinosi rytas, nu-
šviesdamas aukštus medžius, namus
su šviečiančiais ir neregiais langais,
raudonomis čerpėmis ar blizgančia
skarda dengtus stogus, ant kurių
patupdyta skirtingo dydžio ir įvairiai
išraitytų antenų, su nutriušusiais ar
rėžiančiom spalvom dažytais balko-
nais. Nuo krūmų, išsidriekusių palei
ligoninės tvorą, vis dar apšviestų
gelsva elektros šviesa, gal nuo dulk-
snojimo, gal nuo rytinio rūko lašėjo,
ir tie lašai blykčiojo nelyginant mažos
kibirkštėlės. Ryto tylą netikėtai su-
draskė šaižus greitosios signalas.
Pamažu vėrėsi vartai, o iš priimamo-
jo jau bėgo neštuvais nešini sanitarai.
Varstėsi suveriamos durys, tai švys-
čiodamos stiklais, tai vėl nunirdamos
į pilkumą, susiliedamos su aplinka.
Paleidai užuolaidą, grįžai į savo vietą
ir, pirštais kankindama palaidinės
sagutes, kantriai laukei.

Gydytojas stambus, su dideliais
akiniais, užtupdytais ant mėsingos
nosies, įraudęs, nugaląsta galva, ap-

riesta negausių plaukelių lyg eže-
riūkštis ajerų, blizgėjo kaip prinokęs
svogūnas. Metęs žvilgsnį į laukiančią
Vincentą, atsiprašė, atsisėdęs už sta-
lo nukėlė telefono ragelį, surinko nu-
merį. Vieną ranką jis laikė skersai
krūtinės, jos plaštaką pasibrukęs po
telefono ragelį laikančios rankos pa-
žastimi. Nesigilinai į pokalbį, nes jis
daugiau mykė ir pritariamai linkčiojo
galvą, negu kalbėjo. Retkarčiais jūsų
akys susitikdavo, bet neįstengei su-
vokti, kas slepiasi jo akių vyzdžiuose,
ką žada lemtis. Matei jį atsisukant,
uždedant ant stalo drambliškas, švie-
siais gyvaplaukiais apžėlusias ran-
kas, matei ant kaklo užkabintą ste-
toskopą, su nunirusiu į chalato ki-
šenėlę apskritimu, ant stalo šokan-
čius pirštus, o mintis, kas ten tavo vy-
rui, laikė savo gniaužtuose. Jis baigė
kalbėti kažką pasižymėjo bloknote ir
delsė. Gal apmąstydamas pokalbį,
ramindamas įsisiūbavusias mintis ar
galvodamas, nuo ko pradėti, o gal
leisdamas tau susikaupti, pasiruošti.

Galvoje vis sukosi ir sukosi min-
tis  apie  Augustiną, norėjosi įeiti į pa-
latą ir įsitikinti, kad jam tik mažas
priepuoliukas, nedidelis nukrypimas
nuo tikrovės, laikinas pakilimas į
aukštesnes sferas. Girdėjai žemą, gan
malonų, netgi pataikaujamą gydytojo
dudenimą, kai teiravosi apie Augus-
tiną, apie pomėgius, atsitikimus, šei-
mą, nors į jo klausimus atsakinėjai
vangiai, nenorėjai atverti šeimyninio
pasaulio, nenorėjai įsileisti į vidų
pašalinio žmogaus. Užsitęsus gydyto-
jo pokalbiui telefonu, užmaršties lau-
kymėje ėmė rikiuotis anos tolimos
dienos, kai jūs vaikščiojot Nemuno ir
Neries santakoje, kalbėjot apie pra-
eitį ir ateitį, jis dažnai pasakojo apie
save, tačiau... apie tai, kas jam atsi-
tiko vaikystėje, niekada neprasitarė,
ir nors žinojai apie tą įvykį, bet nedrį-
sai jam užsiminti, Augustino tetos
pasakojimas išniro iš ilgai gaubusios
tamsos tarsi scena pakilus uždangai.

Pyplys dar buvo, ale kelnes jau
pats užsisegdavo, tai vis laukdavau, ka-
da atveš, vis smagiau būdavo. O jud-
rus, gyvas, kur nepažiūrėsi – ar į ka-
marą, į daržinę, ar į virtuvę – visur to
vaiko pilna. Ale paskiau, kas atsitiko,
tai, vaikeli, dar tokių cūdų nei iki tol,
nei po to nemačiau, negirdėjau ir,
neduok Tu Dieve, kam nors tai patir-
ti. Iki šiol vis mislyju ir mislyju, kas
tai galėjo būti, gal, sakau, iš tikrųjų
pikta dvasia buvo apsėdus. Juk antai
kunigėlis, kaip pasakoja.. Aš pati, na
taigi, pati skaičiau, kai jau pradėjau į
bažnyčią eiti, kaip šėtonus iš apsėstų-
jų išvarydavo, neduok tu Dieve. Kaip
tyčia pasitaikė sekmadienis, na taigi,
per pačias mišias. Tądien svečių pri-
gužėjo, vyro giminė tai plati, pilna gry-
čia, o kai išgeria, tai ir liežuvis atsiri-
ša. Dainavom, o kaipgi, dainavom, ale
kai posmas pasibaigdavo, tai, žiūrėk,
vyrai ir patėškia kokią šlykštynę lyg
rupūžę, na taigi. Gal dėl to Dievas ir
baudžia. Juk ten, kur žmonės sekma-
dieniais bažnyčias lanko, šventas mi-
šias išklauso... kaip Kristus mokino:
„Sekmą dieną švęsk!” O ar kam rūpi?
Oras tai pasitaikė šiltas, pati šienap-
jūtė, na taigi, kai pamąstai, tai reikia
ir vyrams pailsėti, menki juokai per
dieną su dalgiu švaistyti, kai saulė
nugarą kepina.            Bus daugiau.

Sukaktuvininkė O. Keraminienė su savo sūnumi Vidučiu ,,Draugo” ge-
gužinėje prieš 8 metus.

Atkelta iš 5 psl.  tą paslaptį
nusinešė Anapilin. Tačiau geri darbai
be ženklo nepradingsta. Apie Onos ir
Jono Keraminų darbus rašo vietos
laikraščiai, kalba žmonės, susitikę se-
niūnijoje, bažnyčioje.”

Keraminams – visi lietuviai
buvo broliai

Šiais metais  dvi svarbias datas –
Lietuvos nepriklausomybės šventę ir
savo 80-ąjį gimtadienį – Ona pasitiko
viena. Tiesa, jos sūnus Vidutis gyve-
na šalia Čikagos, bet retai kada pas
motiną užsuka. Ji skaito lietuvišką
spaudą, beveik kasdien iš Lietuvos
gaunamus laiškus, kuriuose dažniau-
siai prašoma finansinės paramos.
Pagal galimybes moteris visiems pra-
šantiems stengiasi padėti, siųsdama
čekius su  didesne ar mažesne suma.

,,Gimtadienio proga gavau nepa-
prastai daug pasveikinimo kortelių iš
Lietuvos. Visi man linkėjo laimės ir
sveikatos, kurios man labiausia rei-
kia,” – kitą dieną po svarbaus jubilie-
jaus pasakojo sukaktuvininkė. Savo
mintis ji pratęsė savo ilgos gyvenimo
patirties prisiminimais: „Aš laimin-

ga, kad gyvenu Amerikoje, kuri man
daug davė. Tačiau niekada negaliu
pamiršti Lietuvos, kurioje gimiau ir
kurioje liko geriausi vaikystės prisi-
minimai. (Jie  tarp tautiečių neieško-
davo ,,komunistų”, tik žiūrėdavo –
kaip geriau atvykėlį iš tėvynės ,,pa-
mylėti”.) Aš niekada neskirsčiau lie-
tuvių į gerus ir blogus. Pagal galimy-
bes visus stengiausi finansiškai pa-
remti, suteikti jiems prieglobstį jų ap-
silankymo Amerikoje metu. Nors esu
Amerikos patriotė, tačiau niekada
nepamiršiu Lietuvos, kurioje gimiau
ir žengiau pirmuosius žingsnius.

Kadangi aš Lietuvoje gana trum-
pai gyvenau, tai šiandien man visi
lietuviai yra broliai, kuriuos vienodai
myliu ir gerbiu”, – kalbėjo O. Kerami-
nienė. O mes šiai  lietuviškų darbų
rėmėjai (įskaitant ir ,,Draugo” dien-
raštį) linkime dar daug sveikų metų.
Smagu, kad ir neturėdama daug jėgų
kuria, gamina taip vadinamus ,,šiau-
dinukus” (kalėdinius papuošalus),
kuriuos siunčia net ir į kitus JAV
miestus. O kuomet ateis pavasaris,  ji
dar  žada griebtis lauko darbų, nes
augina daug gėlių bei vaisių, o visa
tai  reikia prižiūrėti.

Dviguba Onos Keraminienės sukaktis
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Marija Strasevičiūtė ir Alvidas PakarklisMarija Strasevičiūtė ir Alvidas Pakarklis
kviečia į parodąkviečia į parodą

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sėdime tryse – Marija Strase -
vičiūtė, Alvidas Pakarklis ir aš tik ką
pabaigę iškabinti ir išdėstyti parodą
Čiurlionio gale ri joje Jaunimo centre.
Sėdime ir kal bamės. 

Alvidą Pakarklį pažįsta daugelis
meno mylėtojų, o štai Marija Strase -
vi čiūtė lietuviškoje galerijoje lankyto-
jams pažįstama mažiau.

Kaip gimė ši paroda? Jau senokai
kalbinau Alvidą suruošti parodą. O
kai jau sutarėme, pagalvojau, kad ša -
lia nelabai spalvą mėgstančio Alvido
darbų reikėtų kažko spalvingesnio.
Visai atsitiktinai Čikagos kultūros
centre pamačiau Noros Aušrienės su -
ruoštą vieno vakaro parodą, o joje –
Ma rijos kūrinį. Iškart kilo mintis:
,,Tiktų kartu su A. Pakarklio dar-
bais”. Pakalbėjau su abiem, ir, jiems
maloniai sutikus, gimė ši dviguba pa -
roda – Alvido Pakarklio ,,Rimtas
su si tarimas su savimi molyje” ir Ma-
ri jos Strasevičiūtės ,,Iš vidaus”.

– Kelintą kartą Jūs rodote
savo kūrybą Čiurlionio galerijo-
je?

Marija Strasevičiūtė: Čiurlio-
nio galerijoje grupinėse parodose esu
dalyvavusi du kartus – kartą buvo pa -
kvietęs Algi mantas Kezys, o kartą da -
lyvavau moterų dailininkių klubo
narių suruoštoje parodoje. Bet tokia
didelė mano paroda Čiurlionio galeri-
joje suruošta pirmą kartą. 

Alvidas Pakarklis: Kai tik at -
vy kau į Čikagą (tai buvo 1992-ieji)
gy  venau pas gerbiamą daktarą Joną
Adoma vičių. Mane sutikęs Leonas
Nar  butis įkalbėjo padaryti parodą.
Ne turėjau nieko – nei molio, nei pe -
čiaus, bet pas kaimynystėje gyvenan -
čią Mariją Gaižutienę pradėjau ruoš -
tis pa rodai. Per porą mėnesių ją pa -
dariau. Tai buvo 1992-ųjų birželis.

Po to buvo pertrauka. Po truputį
pradėjau lobti ir apie 1996 metus de -
giau savo keramiką garaže, kurį ga -
vau ,,for free”. Gyvenimas buvo lais  -
vas, neįpareigojantis, jokio turto ne -
turėjau, tai galėjau daryti, ką no riu.
Tų metų balandį vėl suruošiau  paro-
dą. Šita, trečioji, surengta jūsų, Lai -
ma, dėka – užkankino raginimai, ape -
liavimai į sąžinę: ,,Esi Čiurlionio ga -
lerijos konkurso laureatas” (juokia -
si). 

– Galiu pasakyti, kodėl tie ra -
ginimai atsirado. Pastebėjau,
kad A. Pakarklis po truputį atgi-
jo... 

A. P.: Mat kaip?! Tikra tiesa, nuo
1996 metų, kai nebeturėjau to ga ra -
žo, neturėjau kur dirbti. Praėjo šešeri
me tai, kol išsinuomavau vietą pas
Marčiulionį. Tad nuo 2002  metų vėl
ki bau į darbą.

– O jei kalbėsime apie Lie -
tuvą, ar esate ten turėję parodų?

M. S.: Esu turėjusi labai gražią
parodą Šiuolaikiniame meno centre,
Vilniuje, kurią Lietuvai pasiūlė Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejus, o
ku ravo Danas Lapkus. Pati buvau
pir mą kartą Lietuvoje, susitikau su
gi minėmis, jaučiausi labai pagerbta. 

A. P.: Dar 1983 metais pradėjau

rengti respublikinius seminarus Pa -
ne vėžio stiklo fabrike. Jie išaugo į
tar p tautinius keramikų simpoziu-
mus. Su Lietuva bendradarbiauju iki
šiolei. Šių metų XVII Panevėžio tarp-
tautiniame keramikos simpoziume
dalyvavau kartu su kitais 10 dai li nin -
kais iš įvairių šalių.

– Marija, o Tu, ar seniai pra -
dė jai draugauti su menais?

M. S.: Jau seniai. Aš taip gerai
prisimenu tą akimirką, kai pagalvo-
jau: ,,Aš žinau, ką darysiu gyvenime”.
Tai buvo dar besimokant Maria  gim -
na zijoje. Man buvo šešiolika, kai  nu -
tariau – būsiu tik dailininke. Ir nuo
tos dienos tuo keliu einu iki šio l. 

– Po mokyklos pradėjai studi-
juoti dailę? 

M. S.: Taip.  (1976 metais South -
ern Illinois University Marija įgijo
magistro laipsnį meno strityje). Ta -
čiau man daug da vė ne tik mokykla.
Aš labai daug išmokau taip vadina -
moje ,,gyvenimo mokykloje”. Dar bū -
dama studentė  keliavau po Europą.
Kai ištekėjau, mano vyras James
McBride turėjo tu riz mo verslą, ir
man teko su juo kartu daug keliauti.
Tos kelionės buvo labai gera mokyk-
la. Esu apkeliavusi daugybę pasaulio
šalių. 

– Marija, o kai pradėjai kurti,
ar tu rėjai kuo sekti?

M. S.: Labai žavėjausi Vasilij
Kan  dinskij (1866–1944), kuris lai ko -
mas abstrakcionizmo pradinin ku,
Anri Matis, kurio darbuose mačiau
ne supančios aplinkos atskiras deta -
lės, o bendrą gyvenimo, jo formų pa -
jau timą. 

O kad pasukau meno keliu, pri -
sidėjo ir dailinin kas Antanas Rūk š te -
lė, kuris buvo mano mokytojas mo -
kyk loje. Mano šeimoje nebuvo dai -
lininkų, visi buvo gydytojai. Viskas
susideda ir viskas yra labai svarbu. 

– Marijos kūriniai spalvingi,
nutapyti že  miš komis, ramiomis
spalvo mis, o Al vidas spalvų nau-

doja ne daug, sakosi nesąs ir gla -
zūrų mė gė jas. Kas lemia spalvų
pa si rin kimą? 

M. S.: Man spalva yra jausmas,
harmonija. Esu įsitikinusi, kad dau -
gelis dailininkų spalvas naudoja jaus-
mams išreikšti. Dirbdama nesi ren ku
spalvų specialiai, dirbtinai,  prieš dar -
bą neplanuoju, kokia spalva tapysiu
tą ar kitą drobę. Jos išplaukia iš
mano pojūčių, emocijų. Tapydama
tie   siog pajaučiu, kokia spalva man
tuo metu reikalinga. Man svarbu,
kad spalva derėtų ir su kompozicija. 

A. P.: Mano darbai, tokie yra gal
to dėl, kad Lietuvos peizažas įaugęs
mū sų kraujyje – toks rudeniškas, be
jo kių didelių kalnų, be palmių... Ru -
de nio arimai, rūkai, nušienauti lau -
kai – tai atsinešta iš prigimties, iš vai -
kys tės. Gal todėl tas mane ir traukia
– santūrumas, neklykiantis spalvo -
mis. Kiek save pamenu, ir mūsų na -
muo  se nebuvo nieko dažyto, tad ir sa -
vo darbuose privengiu spalvų, nes
gal voju, kad pasiklysiu jose ir nesu si -
tvar ky siu. Nerizikuoju būti spalvi -
nin ku. 

– Bet skaitant darbų pavadi -
ni mus, atrodo, visai nebijai pasi -
klysti?

A. P.: O ne, nebijau (juokiasi). Ką
tuo momentu galvoju, tą sakau, nie -
kada neužsirašau, pasakau ir vis kas.
Jei užsirašau pradedu gal voti, kad
kažką ypatingo pasakiau (juokia si).
Dažnai eilėmis parašau – ir žmo nai,
ir sau. Kartais pavyksta, kartais ne,
bet savo rašliavos nelaikau dideliu
privalumu. 

– Tai gal kada ir A. Pakarklio
knygos sulauksim?

– Nebūtina sulaukti, bet kai
ruošiu kitą parodą savo apvalesnio
jubiliejaus proga, jei dar būsiu Čika -
goje, įtrauksiu ir keletą eilių, ir fil-
mavimo medžiagos. Bet čia dar labai
to li  – dar pusantrų metų teks laukti.

– ,,Abstrakcija – tai mintinis
atsiejimas nuo kokio nors daly -
ko”, – rašoma internetiniame

,,Vi kižodyne”. Marija, kodėl pasi -
rinkai abstrakciją?

M. S.: Man labai patinka muzi-
ka, ypač avangardinis džiazas. Taip
pat labai patinka judesys, šokis. Gal
todėl išreikšti savo mintis man yra
ge  riausia per abstrakciją. Esu labai
pa s ta bus žmogus, viską stebiu – gam -
tą, žmones, dangoraižius, niekas ne  -
p raslysta pro mano akis. Aš galiu tik
sėdėti ir žiūrėti. Man patinka stebėti,
kaip skleidžiasi gėlė, auga me dis. Tas
visko judėjimas ir atsispindi ma no
darbuose. Man įdomu sudėti iš
matomų dalykų kompoziciją. Todėl
linija mano darbuose labai svarbi, ji
viską darbe ,,suriša”. 

– Alvidai, kodėl Tave pa-
traukė tas molio čiupinėjimas?

A. P.: Pradžioje buvau nusiteikęs
studijuoti skulptūrą. Bet nepasi t vir -
ti no mano anatomijos išmanymas.
Ne atradau savyje to kažkokio prado,
kuris reikalingas kuriant skulptūrą.
Be to, monumentaliems darbams rei -
kalingi užsakymai, esi įspraustas į
tam tikrus rėmus. Kuriant skulptūrą
nelabai pajuokausi, turi būti rimtas,
o kurdamas keramikos darbus aš ga -
liu labiau išreikšti save. Keramika ma  -
ne atpalaidavo, galėjau laisvai dirb ti
be užsakovo. Dirbdamas aš galiu ne
tik ,,lipdyti”, galiu naudoti ir pie šinį,
ir grafiką, ir interpretuoti daug
laisviau nei skulptūroje. Be to man
la bai patinka degimo procesas, po jo
gauti netikėtumai, spalvos, išsilieji-
mai. Nesu glazūrų mėgėjas, pats mo -
lis yra pakankamai išraiškingas, to -
dėl aš jį ir mėgstu.

– Kuris procesas tau įdomes-
nis: ar lipdymas, ar degimas, kai,
kaip pats sakai, niekada negali
žinoti, ką iš pečiaus išimsi?

A. P.: Aišku, pečius yra svarbiau-
sias. Tai – paskutinis teismas (juo-
kiasi). Žiūrėk, kartais dedi ne kažin
ko kį dirbinį, pečiuje jis atsigavo ir
išėjo visai įdomus darbas. 

– Marija, Tavo šioje parodoje
rodomi darbai atlikti akrilo da -

Vaizdas iš būsimosios parodos.                                                                                                  Laimos Apanavičienės nuotr.
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Sudžiūvęs pirštas, priklausęs Ga-
lileo Galilėjui, yra vienintelė išlikusi
XVII a. astronomo kūno dalis. Ją bus
galima pamatyti parodoje Italijoje,
kuri bus surengta minint 400-ąsias jo
pirmųjų dangaus kūnų stebėjimų
metines, praneša „The Telegraph”.

Vidurinysis dešinės Galilėjaus
rankos pirštas, pritvirtintas prie
marmurinio stovo, įdėto į krištolinį
indą, bus vienas iš 250 objektų, ro-

domų parodoje „Galilėjus: Visatos
įvaizdžiai nuo senoviškų įrenginių iki
teleskopo”, kuri ateinantį mėnesį bus
atidaryta Florencijoje.

Pirštas buvo paimtas 1737 m.,
kai astronomo kūnas buvo perkeltas
iš nepašventinto kapo į mauzoliejų
vienoje iš Florencijos bažnyčių. Pa-
prastai jį galima pamatyti Florencijos
Mokslo istorijos muziejuje. 

www.DELFI.lt

Italijoje rodomas Galilėjaus pirštas

Ilgą laiką nerimo kalbos, jog dau-
guma neatpažintų skraidančių objek-
tų, pakrikštytų NSO vardais ir pri-
menančių lėkštes, tėra slapti kariniai
projektai. Dabar šios kalbos įgaus
visai realų pagrindą – Rusijos inžinie-
riai ėmė projektuoti būtent tokios
formos gigantišką skraidyklę.

„Skraidančios lėkštės” projektas
pavadintas „Lokomskaner”. Pagal
pirminį planą tai bus 250 metrų dia-
metro ir 100 metro aukščio skraidyk-
lė, galėsianti pakelti 1,5 tūkstančio
tonų krovinį. Skraidyklėje suderintos
sraigtasparnio, lėktuvo ir aerostato
savybės: ji galės skristi tiesiai,
pasisukti į šonus, pakibti reikiamame
taške ir vertikali kryptimi nusileisti.

„Skraidančios lėkštės” forma
milžinui suteikia didelį stabilumą net
ir stipraus gūsingo vėjo atveju. Šios
savybės ypač priimtinos dirbant su-
dėtinguose rajonuose. Pasak projek-
tuotojų, skraidyklė jau sulaukė ne-
mažo dėmesio iš galimų užsakovų
tiek Rusijoje, tiek ir užsienyje. Žino-
ma, pirmiausia tai kariškiai, tačiau
tokias skraidyklė domina ir naftos pra-
monės įmones, kurios galėtų leng-
viau pervežti gręžimo įrangą, ir net
vieną Prancūzijos kompaniją, kuri
užsiima palydovų paleidimu. Žino-
ma, kol kas tikslesnių detalių niekas
neskuba atskleisti, o ir iki tikrų iš-
bandymų pradžios dar teks palaukti. 

www.technologijos.lt

Aukos Lietuvos Dukterų draugijai
A. a. Onos Šiaudikienės atm. aukojo H. Bagdonienė $50; N.

Dobrovolskienė $25; M. B. Kucinienė $25.
A. a.  Venos Lauraitienės 10 metų mirties proga D. Bilaišienė

aukojo $10.
A. a. Veronikos Masiokienės atm. B. Kronienė aukojo $100.
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai užjaučia artimuosius ir dėkoja auko-

tojams.
Lietuvos Dukterų draugija 

2735 W.  71 St.,  Chicago, IL 60629, tel. 773-925-3211

Atkelta iš 2 psl.    Mont-Lauriel,
QC, seminarijoje, Kanadoje. Į Toron-
tą atsikėlė 1952 m., dirbo vikaru ang-
liškose parapijose. 

Bendradarbiavo ,,Ryte”, ,,XX
Amžiuje”, ,,Židinyje”, ,,Naujojoje Ro-
muvoje”, ,,Darbininke”, ,,Drauge”,
,,Aiduose”, ,,Aukoje” ir kitur. Rašė
belgų spaudoje Lietuvos klausimais P.
Chantier slapyvardžiu ir be parašo,
Belgijoje porą metų redagavo lietuvių
laikraštį ,,Gimtoji šalis”. Kun. Gaida
1954 m. atėjo į talką istorikui dr.
Adolfui Šapokai, nuo 1949 m. reda-
gavusiam savaitraštį. Tapo vyriau-
siuoju redaktoriumi A. Šapokai stai-
giai mirus 1961 m. 

Išspausdintos knygos: ,,Išblokš-
tasis žmogus’’ (Vokietija, 1951 m.),
,,Milžinas, didvyris ir šventasis”
(Niujorkas, 1955 m.), ,,Didysis neri-
mas”, (JAV, 1961 m.). Lietuvoje kartu
su kun. V. Mankeliūnu iš vokiečių
kalbos išvertė Tihamer Toth ,,Jauno-
sios sielos auklėjimas’’ (1935 m.) Vė-

liausias jo leidinys: ,,Nemarus mir-
tingasis’’, arkivyskupo kankinio T.
Matulionio monografija (Roma,1981
m.). Suredagavo ,,Lithuanians in
Canada’’ (Torontas, 1967 m.).

Kun. Gaidai 1987 m. liepos 3 d.,
suėjus jo 50 m. kunigystės sukakčiai,
suteiktas prelato dvasinis laipsnis.

Kun. Gaidos globoje, jo tvirtose
rankose, nenuilstamo darbo ir pasi-
aukojimo dėka savaitraštis ,,Tėviškės
žiburiai’’ išpildė ir pranoko steigėjų
lūkesčius, nepasidavė politiniams
vėjams ar kalbos madoms, puoselėjo
jaunimo kūrybines pastangas. Už-
tikrino, kaip linkėjo pirmasis redak-
torius, jog ,,Tėviškės žiburiai” stotų,
,,pilnutinio lietuviškumo sargybon”,
išlaikydamas krikščioniškąją dvasią,
užtikrino, jog tai būtų daugumos
lietuvių aidas svetimoje padangėje.
Oficialiai iš vyr. redaktoriaus pareigų
prel. Gaida pasitraukė 2008 m.

,,Tėviškės žiburių’’ info.

Vasario 16-tosios proga — Lietuvos 
Komandoro didysis kryžius

žais. Ar kuriant naudoji kitos
rūšies dažus?

M. S.: Nemažai darbų esu pada -
riusi pieštuku, ypač tik pradėjusi
kurti. Kodėl akriliniai dažai? Vienas
dalykas, darbas, nutapius akriliniais
dažais, greičiau išdžiūsta. Dirbdama
su tais dažais aš galiu pasirinkti
plačią spal vų gamą. Mano nuomone,
jais nu ta pyti kūriniai įgauna gilumo. 

Aš jaučiu, kad mano technika
laikui bėgant keičiasi, mano darbai
da rosi meistriškesni, atrodo, kad aš
pagaliau radau savo asmeninį stilių,
kad mano darbus jau galima atpažin-
ti. Gal jau ir laikas,  juk tapau jau per
30 metų (juokiasi)?

– Alvidai, pasižiūrėjus į paro-
doje išstatytus kūrinius matosi
,,katinų ciklas” Kas tai?

A. P.: Taigi, taigi – morčius. To -
dėl ir atkėliau vasarį numatytą paro-

dą į kovą (juokiasi), kad viskas būtų
susiję su pavasario pojūčiais. Darbų
pavadinimai taip pat tą primena,
nors,  tiesą sakant, jie ,,iš kepurės ra -
šyti”.  Kaip antai: ,,Kovas draskosi su
snie gu” arba ,,Iš visur kyšo katino
au  sys”. Taigi – pavasaris pražįsta
tavo širdy ir tu niekur nepasislėpsi,
vi sur tos ausys kyšo.

– Tai A. Pakarkliui pražydo
pavasaris?

A. P.: O, tai amžinas pavasaris.
Negali sustoti. Kai pradedi dirbti, įsi-
važiuoji, tai nėr kada apie kažkokį ru-
denį galvoti. Taip amžinai ir žaliuoji.

Tad sveikindami skaitytojus su
pavasariu visi trys kviečiame meno
mylėtojus kovo 6 d., penktadienį,
7:30 val. v. į parodos atidarymą
Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre.

Gerda Cesas, gyvenanti Downers Grove, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Dr. Regina S. Saldaitis, gyvenanti Woodhaven, NY, paaukojo
„Draugo” leidybai paremti 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Regina Kazlauskas, gyvenanti Lemont, IL, atsiuntė 50 dol. auką
„Draugui” paremti. Labai ačiū už Jūsų paramą.

Petras Kuprys, gyvenantis Evanston, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame už dosnią auką.

Bronė Kremeris, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Henrikas Laucius, gyvenantis Union Pier, MI, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
remiate ir skaitote.

Margumynai

Rusija projektuoja skraidančią „megalėkštę“

Geležies stoka – pavasario palydovė
Lyg uždelsto veikimo bomba –

taip apibūdinama žmogaus organiz-
me nejučia prasidėjusi geležies stoka.
Laiku jos neatskleidus užklumpa
anemija, kuri gali lemti daugybę lė-
tinių ligų. Ypač geležies trūkumas
jaučiamas pavasarį.

Anemija – tai būsena, kai kraujy-
je sumažėjus eritrocitų ir juose esan-
čio hemoglobino mūsų organizmas
nebegauna pakankamai deguonies. Ji
kaip kilpa pamažu veržia gyvybę. Di-
džiausia problema, kad anemijos ar-
tėjimo ilgai neparodo jokie požymiai.
Tuo metu užslėptą geležies trūkumą
atskleisti gali tik feritino tyrimas.

Jei laiku nesigydoma, žmogus
pradeda jausti nuovargį, mieguistu-
mą, apetito stoką, dirglumą. Krenta
darbingumas. Dar vėliau pastebimi
požymiai: blyški oda, įtrūkę lūpų
kampai, trapūs nagai, slenkantys

plaukai ir kt.
Šią grėsmingą būseną jau aiškiai

atskleidžia bendrasis kraujo tyrimas.
Tačiau tokiu atveju organizmo gele-
žies atsargos jau būna išsekusios ir
gali laukti ilgas gydymas. Žmonių,
kuriems trūksta geležies, yra 2 – 3
kartus daugiau nei sergančių išryš-
kėjusia anemija.

Pasaulyje nuo anemijos kenčia 30
-50 proc. gyventojų. Pastebėta, kad
kuo skurdesnis kraštas, tuo daugiau
ir sergančių mažakraujyste. Anemija
paliečia beveik kas trečią vaisingo
amžiaus moterį. Gana dažnai ji nus-
tatoma mažiems vaikams. Geležies
stoka dažniau užklumpa ir paaug-
lystėje. Į rizikos grupę taip pat paten-
ka nėščiosios ar kūdikius maiti-
nančios motinos, vegetarai, aktyviai
sportuojantys bei pagyvenę žmonės.

Technologijos.lt

Žiūri televizorių – rizikuoji susirgti astma
Jei vaikas kasdien prieš televi-

zorių praleidžia daugiau nei dvi va-
landas, du kartus padidėja rizika, jog
jis susirgs astma, teigia britų moks-
lininkai.

Astma, kuria serga daugiau kaip
300 mln. žmonių visame pasaulyje,
yra labiausiai paplitusi chroniška
vaikų liga. Šia liga sergantieji skun-
džiasi pasunkėjusiu kvėpavimu, ko-
suliu, krūtinės spaudimu.

Mokslo leidinyje paskelbtas tyri-
mas gali padėti susieti astmą, dėl ku-
rios kasmet miršta maždaug 250
žmonių, su nutukimu ir mankštos
trūkumu, teigia žinovai. „Neseniai
iškelta prielaida, jog su neaktyvios
gyvensenos nulemtas kvėpavimo
būdas gali sukelti vystymosi sutri-
kimus plaučiuose ir su pasunkėjusiu
kvėpavimu susijusias vaikų ligas”, –
tyrime teigė Glazgo universiteto dės-
tytoja Andrea Sherriff ir jos kolegos.

Mokslininkė ir jos kolegos tyrė

daugiau kaip 3 tūkst. vaikų nuo jų
gimimo iki 12 metų, praneša naujie-
nų agentūra „Reuters”. Kasmet tėvai
būdavo apklausiami, ar nepasunkėjo
jų vaikų kvėpavimas, ar gydytojas ne-
diagnozavo astmos. Mokslininkai
taip pat tyrė, kiek vaikai žiūri televi-
zorių. Video žaidimai ir kompiuteriai
į tyrimą įtraukti nebuvo, nes praėju-
sio amžiaus dešimtojo dešimtmečio
viduryje, kuomet vaikai augo, jie dar
nebuvo labai populiarūs.

Tyrimas parodė, jog 6 proc. dvy-
likamečių, kuriems augant jokie
simptomai nepasireiškė, vėliau buvo
diagnozuota astma. Tačiau vaikams,
kurie televizorių žiūrėjo daugiau nei
dvi valandas per dieną, liga buvo
diagnozuojama beveik du kartus daž-
niau, nei tiems, kurie prie televizo-
riaus praleisdavo mažiau laiko.

Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, kai kuriose šalyse šia
liga suserga apie 30 proc.          LRT 

www.draugas.org
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��,,Draugas” šimtmečio jubilieji-
nis  koncertas įvyks š. m. kovo 22 d.,
2 val. p. p. Maria mokyklos auditori-
joje. Koncertą atliks solistai: Ed -
mundas Seilius ir Kristina Zmai laitė.
Solistams akompanuos pia nis tas Ed -
vinas Minkštimas. Bilietus į kon certą
galima įsigyti ,,Draugo” administra -
cijoje, parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir
sek madieniais  Pasaulio lietuvių cen -
t re, Lemonte pas platintojus. Visi
tau  tiečiai maloniai yra kviečiami. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, kovo 7 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos
kun. Jordan J. Kelly, OP, Čikagos ar -
kivyskupijos Evangelizacijos direkto-
rius. Po šv. Mišių – kavutė. 

�Montessori mokyklėlės ,,Žibu -
rė lis” atvirų durų diena įvyks šešta-
dienį, kovo 7 d. 9–11 val. r.  Mo kyk -
lėlė veikia savaitės dienomis Pa saulio
lietuvių centre.  Priimami vai kai nuo
3 iki 6 metų. Norinčius gauti daugiau
informacijos prašome kreiptis tel.:
630-257-8891 ar www.ziburelis.org.

�Kovo 8 d., sekmadienį, Cicero
Šv. Antano parapijoje po lietuviškų 9
val. r. šv. Mišių ruošiama ,,Juokų kau -
liukų” klubo humoro programa, kuri
vyks parapijos didžiojoje salėje. Kvie -
čiami ne tik Cicero parapijos žmo nės,
bet ir svečiai iš toliau. Jūsų laukia
įdomi programa ir vaišės.  

��JAV LB Švietimo tarybos orga -
nizuojama Mokytojų konferencija vyks
Pasaulio lietuvių centre Bočių menė-
je, Lemonte sekmadienį, kovo 8 d.  9
val. r. šv. Mišios Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. 10 val. r.  – kon -
ferencijos pradžia. Pagrindinė prane -
šėja Aurelija Čere daitė – lėlių teatro
aktorė, režisierė ir pjesių, pa sa kų bei
ei lėraščių kūrėja. Pranešėja prašo,
kad visi mokytojai, kurie dalyvaus
konferencijoje atvyktų apsiren gę pa -
togiais rūbais, kad galėtų laisvai ju -
dėti. Vyks praktiniai užsiė mi mai.

�Kovo 10 d., antradienį, Ateiti -
nin kų namų valdyba kartu su Aka -
deminiu skautų sąjūdžiu nuo 9 val. r.
iki 4 val. p. p. ruošia susikaupimo
dieną Atei ti ninkų namuose. Susikau -
pimą ves kun. A. Sederevičius, SJ.
Registracija tel: 630-257-8087 (Vida
Ma leiškienė). 

��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
šaukia šių metų susirinkimą, kuris
įvyks kovo 14 d. 2:30 val. p.p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kviečiame nares dalyvauti.  

�Lietuviško filmo „Nereika lingi
žmonės” (rež. M. Martinsons) per -
žiūra vyks šių metų kovo 14 d., šešta -
die nį, 5:30 val. v. bei kovo 19 d.,
ketvirtadie nį, 8:15 val. v. Gene Siskel
kino centre (164 North State Street,
Chicago, IL 60601). Drama „Nerei ka -
lingi žmonės” atstovaus Lietuvai
dvy liktajame kasmetiniame Europos
Sąjungos filmų fes ti valyje Čikagoje
(kovo 6 d. – ba landžio 2 d.). Bilietus
galite įsigyti  http://www.ticketmas-
ter.com/Loss-tickets/artist/1296928 .

�Lietuvos Dukterų draugijos me-
tinis visuotinis susirinkimas įvyks
ko vo 22 d., sekmadienį, 10 val. r. Pa -
saulio lie tuvių centre, Lemonte. Bus
aptarti dideli pasikeitimai, renkama
nauja valdyba. Prašome nares, vieš-
nias ir svečius dalyvauti.

�ALT’o ruošiamas, Kovo 11-o sios
minėjimas Los Angeles įvyks sekma-
dienį, kovo 15 d., 12 val. p. p. Šv. Ka -
zi miero parapijos salėje. Programoje:
kalbės LR generalinis garbės konsu -
las Vytautas Čekanaus kas, dainuos
vieš nia iš New York Audronė Sima no -
nytė, bus vaišės. Įėjimas nemokamas.
Vaišės – 25 dol.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

KOVO 8 D. 12:15 VAL. P.P. PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, LEMONTE 
VYKS KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS-KONCERTAS. 

Šventiniame renginyje dalyvaus 
LR Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. 

Koncertuos Kauno muzikinio teatro solistas Juozas Janušaitis 
ir akordeonistas Vytautas Janušaitis.

Taip pat jūsų laukia Algimanto Barniškio ansamblio muzika, 
skanūs restorano ,,Kunigaikščių užeiga” valgiai.

Vietas užsisakyti prašome tel.: 773-767-8806; tel.: 773-627-2137 (A: Bar-
niškis) arba 708-594-5622 (Andrius Bučas).

Šių metų kovo 6–8 dienomis Či ka goje su darbo vizitu lankysis LR Už -
sienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. Vizito darbotvarkėje numa tyti
ministro susitikimai su Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančiais lietu viais,
išeivijos organizacijų atstovais, JAV lietuvių žiniasklaida, apsilankymai Či-
kagos ir Maironio lituanis ti nėse mokyklose, Balzeko lietuvių kul tūros mu-
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre. Sekmadienį V. Ušackas dalyvaus Kovo 11-
osios minėjime bei šven tiniame Lietuvos vardo tūkstan t mečiui skirtame
koncerte Harris Theater, o vakare išvyks tęsti vizitą Washington, DC, kur jo
laukia eilė susitikimų JAV valstybinėse institucijose.

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

Čikagos visuomenė kviečiama į susitikimą su 
LR Užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku 

šį šeštadienį, kovo 7 d. 3:45 val. p. p. 
,,Seklyčioje”, 2711W. 71st. Street, Chicago, IL 60629.

Ministras Ušackas buvo LR ambasadoriumi Amerikoje. Susitikimo metu
turėsite progos pabendrauti su ministru, užduoti jam klausimus. 

Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655. Atvykę galėsite įsigyti bilietus į ,,Daina-
vos” bei Roko ir Sonatos Zubovų koncertą ,,Gratulations Lithuaniae”, vyksiantį
kovo 8 d. 3 val. p. p. Harris Theater, Čikagoje.

Kovo 1d. trys poros jaunųjų lietuvaičių šokėjų dalyvavo 16-ą kartą
vykstančiame ,,Challenge DanceSport Competition” konkurse, kuris vyko
,,Radisson" viešbutyje,  Merrillville, IN. Visos trys poros pasirodė labai ge-
rai ir užėmė prizines vietas. Vaikų šokių vadovė Julia Kornilova. Kitos var-
žybos, kuriose šokėjai ruošiasi dalyvauti balandžio mėnesį vyks Wisconsin.
Palinkėkime mažiesiems šokėjams sėkmės ir tose varžybose.

Nuotraukoje jaunieji šokėjai su apdovanojimais. Iš kairės: Karolis Ab-
rutis, Roberta Vaicekauskaitė, Gabrielė Bartkevičiūtė, Lukas Dumašius,
Emilija Miškinytė, Tomas Baliutavičius. Jiems už nugaros stovi šokių vadovė
Julia Kornilova.                                                                       A. Dumašiaus nuotr.


