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Sėmenys - ne tik 
maistas, bet ir vaistas, - 
dr. J. Adomavičius.
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Lietuvių fondas - 
lietuvybės darbų 
jėgainė - šiemet vėl 
išdalino milijoną; 
su Lietuva atsisveikino 
JAV ambasadorius 
John F. Tefft.
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Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje ir pasaulyje.
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Gražioje Lietuvoje ne 
visi įspūdžiai gražūs.

5 psl.

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 
veikia Nijolės 
Šaltenytės paroda; 
org. komitetas pradėjo 
rengtis Dariaus ir 
Girėno skrydžio per 
Atlantą metinėms.

6 psl.

Sporto žaidynių ugnį įžiebė alpinis
tas Vladas Vitkauskas. Eltos nuotr.

* Daugiau nei 5,000 įvai
raus amžiaus sporto entuzi
astai iš Lietuvos ir kitų valsty
bių dalyvavo savaitgalį Vilniuje 
vykusioje žaidynėse, skirtose 
Lietuvos valstybės dienai — 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo 750 metų jubiliejui. 28 spor
to šakose žaidynių dalyviai var
žėsi dėl 753 medalių komplektų
— 2,249 apdovanojimų bei 123 
komandinių prizų. Absoliučią 
daugumą medalių iškovojo Lie
tuvos sportininkai. Didžiausias 
užsienio lietuvių laimėjimas 
žaidynėse — Čikagos „Lituani
ca” komandos iškovota II vieta 
vyrų krepšinio turnyre.

* Savaitgalį netoli Vene
cijos (Italija) vykusio pasau
lio „3on3 Basketball World Cup 
2003” gatvės krepšinio varžybų 
nugalėtoja tapo stipriausia Lie
tuvos gatvės krepšinio „Orange 
Virus” turnyro komanda „Par
ketas 1”, kurioje žaidė Rolan
das Skaisgirys, Rolandas Ma
tulis, Erikas Kučiauskas bei 
Kęstutis Girštautas. Varžybų 
finale „Parketas 1” du kartus
— 23:19 ir 28:24 — nugalėjo 
JAV krepšininkus.

Naujausios
žinios

* Seimo vadovas neigia, 
jog gali pasikeisti valdančioji 
dauguma

* Teigiami R. Rumšo do
pingo rezultatai žmonos bylai 
turės netiesioginės įtakos.
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Vilnius, birželio 30 d. 
(BNS) — Lietuva, kurdama 
naująją Karaliaučiaus tranzito 
tvarką ir supaprastintų tranzito 
geležinkeliu dokumentų
(STGD) išdavimo sistemą, dau
gelyje sričių susidūrė so naujo
vėmis — Maskvoje diplomatai 
pradės dirbti visą parą, tran- 
kiniuose dirbsiantys specialieji 
knrjeriai vilkės specialios dra
bužius, pirmą kartą jiems atly
ginimus mokės Europos Sąjun
ga (ES), nors Lietuva dar nėra 
ES narė.

Tai pirmadienį žurnalis
tams sakė Lietuvos užsienio

J Lietuvą, atlikę savo užduotį, iš tarptautinės humanitarinės misijos Irake grįžę keturi karo medikai surengė 
spaudos konferenciją. Medikai iš Lietuvos didžiąją misijos dalį dirbo Pietų Irako Umm Qasr miest uoste stovėju
siame ispanų laive „Galicia”. Karo medikams teko dirbti ir miesto civilinėje ligoninėje. Lietuvių pacientai buvo 
civiliai vietos gyventojai. Be to, teko rūpintis ir iš kitų Irako vietovių atvykusiais ligoniais bei karo belaisviais.

Eltos nuotr.

Wimbledon teniso 
turnyre Londono 

lietuvis sukėlė 
skandalą

Vilnius, birželio 28 d. 
(BNS) — Londone buhalterijos 
bei anglų kalbos žinias gilinan
tis 29 metų studentas Evaldas 
Žilionis prestižiškiausiame pa
saulyje Wimbledon teniso tur
nyre išprovokavo skandalą.

Dienraščio „Lietuvos rytas” 
teigimu, birželio 25 d. turnyre 
žaidžiant britui Greg Rusedski 
ir amerikiečiui Andy Roddick, 
iš tribūnos varžybas stebėjęs E. 
Žilionis po vieno amerikiečio 
smūgio garsiai šuktelėjo „Out” 
(„Už linijos”).

Britų tenisininkas, kuris 
tuo metu pirmavo 5:2, nuspren
dė, kad šaukė vienas varžybų 
teisėjų, Nukelta į 5 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP, tnterfax. ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA_____
Paryžius. Italijos premje

ras Silvio Berlusconi, kurio val
stybė antradienį perima pirmi
ninkavimą Europos Sąjungai 
(ES), pirmadienį pareiškė, kad 
ES turėtų papildyti Jungtines 
Valstijas, o ne būti joms kon
kurentė. Vienas artimiausių 
JAV prezidento George W. 
Bush sąjungininkų kare su Ira
ku, jis taip pat sakė, jog ES rei
kia galingų karinių pajėgų, kad 
ji galėtų sustiprinti savo įtaką. 
„Manau Vakarai turėtų susi
vienyti. Negali būti konkuren
cijos tarp mūsų ir Amerikos”, 
pareiškė S. Berlusconi interviu 
Prancūzijos radijui „Europe 1”. 
Jis pridūrė, kad konkurencija 
gali būti priimtina versle ir 
ekonomikoje, bet ne politikoje.

Londonas. Britanija nu
siųs vyriausiojo konsteblio pa
dėjėją iš Šiaurės Airijos Step
hen White, turintį patirties

reikalų ministerijos (URM) dar
buotojai, pristatydami antra
dienį pradėsiančią galioti tran
zito ir STGD išdavimo tvarką.

„Mes karštligiškai ieškojo
me kelio, kelio nebuvo, kelią te
ko patiems nutiesti per Šengeno 
brūzgynus, taip, kad nebūtų pa
kenkta Lietuvos interesams”, 
teigė URM Konsulinio departa
mento direktorius Gediminas 
Šiaudvytis.

Diplomatai pabrėžė, kad, 
ruošiant naująją tranzito tvar
ką, jie turėjo mažai laiko. Dėl 
supaprastintų kelionės doku- 
mentų Rusija ir ES susitarė per-

JAV lietuvis padėjo sučiupti 
teisėsaugos ieškomą nusikaltėlį

Vilnius, birželio 28 d. 
(BNS) — Meksikoje vasarnamį 
turintis Amerikos lietuvis biolo
gas Mindaugas Labanauskas 
atpažino ir padėjo sulaikyti pu
sę metų ieškotų amerikietį mili
jonierių Andrew Luster.

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas”, garsaus kosmetikos 
magnato Max Factor proanūkis 
39 metų A. Luster buvo teisia
mas už sunkius nusikaltimus.

Šių metų pradžioje už mili
joną JAV dolerių užstatą paleis
tas A. Luster dingo. Kalifornijos 
teismas už akių pripažino tur
tuolį kaltu dėl 86 kaltinimų 
prievartavimu, neteisėtu nar
kotikų, ginklų laikymu bei nuo
dijimu ir nuteisė kalėti 124 me
tus.

malšinant neramumus Šiaurės 
Airijoje, padėti rengti Irako 
policininkus, pirmadienį pa
skelbė „Financial Times”. Pra
ėjusią savaitę rytų Irake, netoli 
Amaros miesto, žuvo šeši britų 
karo policininkai, rengę naują
sias irakiečių tvarkos palaiky
mo pajėgas, ir buvo sužeisti aš- 
tuoni britų kariai.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. JAV nacionali

nio saugumo patarėja Condo
leezza Rice sekmadienį kritika
vo Izraelio vyriausybės statomą 
gynybinę sieną tarp Izraelio ir 
Vakarų Kranto. Kalbėdama Je
ruzalėje po susitikimo su Izra
elio ministrais, ji apibūdino šią 
sieną kaip „kuriančią proble
mas”, nes ateityje kai kurios 
politinės jėgos gali pradėti ver
tinti ją kaip tarptautinę sieną, 
skiriančią dvi teritorijas. Iz
raelio premjeras Ariel Sharon 
sakė, kad ši siena neturi jokios

nai lapkričio 11 dieną, ES ben
drųjų reikalų taryba tranzito 
reglamentą patvirtino šių metų 
balandžio viduryje, o paskuti
niai dvišaliai Lietuvos ir Rusijos 
susitarimai buvo pasirašyti bir
želio 20 dieną.

UR ministras Antanas Va
lionis priminė, kad derybų dėl 
Karaliaučiaus tranzito metu 
Lietuva pasiekė, kad valstybė į 
Šengeno erdvę įstos su pirmąja 
naujųjų narių grupe, taip pat 
buvo pasirašyta Lietuvos ir Ru
sijos readmisijos (nelegalių imi
grantų grąžinimo - red.) sutar- 
tis, Rusija patvirtino 1997 me-

Per kratą A. Luster namuo
se aptikta 17 vaizdajuosčių, ku
riose nufilmuoti lytiniai santy
kiai su praradusiomis sąmonę 
moterimis.

Dienraščio teigimu, praėju
sią savaitę į kalėjimą JAV užda
rytas amerikietis milijonierius 
buvo sulaikytas 59 metų Lietu
voje gimusio, tačiau visą gyve
nimą JAV praleidusio M. Laba
nausko dėka.

Pirmą kartą A. Luster M. 
Labanauskas išvydo savo va
sarnamyje Meksikoje Ramiojo 
vandenyno pakrantėje balan
džio mėnesį, tačiau tuomet jo 
nepažino.

David Carrera prisistatęs 
vyriškis paaiškino, jog dairosi 
pirkti sklypo. Nukelta į 5 psl.
politinės reikšmės ir pastatyta 
tik tenkinant dabartinius vals
tybės saugumo poreikius. 350 
km ilgio sieną Izraelis pradėjo 
statyti praėjusių metų birželio 
mėnesį, siekdamas apsisaugoti 
nuo palestiniečių savižudužių 
patekimo į Izraelio teritoriją.

Gaza, Gazos Ruožas. Iz
raelio kariuomenė pirmadienį 
perdavė palestiniečiams pietinį 
Rafahos kontrolės postą, esantį 
tarp Gazos Ruožo ir Egipto. Ka
riuomenė taip pat sunaikino vi
sus pagrindinius kontrolės pos
tus Gazos Ruože, suteikdama 
palestiniečiams galimybę lais
vai važinėti pagrindine Gazos 
magistrale pirmą kartą per 
daugiau negu dvejus metus.

Jeruzalė. Izraelis pagal 
susitarimą su palestiniečiais 
atitrauks pajėgas iš Vakarų 
Kranto Betliejaus miesto tre
čiadienį, pirmadienį pranešė 
palestiniečių saugumo minist
ras Mohammed Dahlan.

SIRIJA________
Damaskas. Sirija pirma

dienį pranešė, kad JAV perda
vė penkis pasieniečius sirus,

tais pasirašytą sienos sutartį.
Ministras pažymėjo, kad 

Šengeno reglamente Karaliau
čiaus tranzito tvarka pažymėta, 
kaip tvarka iš valstybės į tą pa
čią valstybę per Europos Sąjun
gos (ES) erdvę. „Tai reiškia, kad 
tokie tranzitai galėtų vykti ir 
per kitas valstybes, kad tai nėra 
specialiai Lietuvai pritaikytas 
reglamentas”, sakė A. Valionis.

Naujos tvarkos įvedimą fi
nansuoja ES, iš kurios Lietuva 
iki kitų metų gegužės gaus 12 
mln. (42 mln. litų), po įstojimo į 
ES iki 2006 metų —

Nukelta į 5 psl.

Naują narių antplūdis kelia baimę 
Europos Sąjungos senbuvėms

Vilnius, birželio 30 d. 
(BNS) — Dešimties naujų narių 
įstojimas į Europos Sąjungą ke
lia nuogąstavimų jos senbu
vėms ir verčia pastarąsias pasi
sakyti už didesnį ES centrali
zavimą, pirmadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
sakė Seimo delegacijos Europos 
Parlamente narys, opozicinės 
Tėvynės sąjungos-konservato
rių frakcijos atstovas Vytautas 
Landsbergis.

Nuo kitų metų pavasario 
prie esamų 15 ES narių turėtų 
prisijungti 10 valstybių. ES

JAV pareigūnai 
nežino, kas 
pasikėsino į

lietuvį studentą
St. Louis - Vilnius, birže

lio 30 d. (BNS) — JAV Missouri 
valstijos St. Louis apygardos 
policija kol kas nenustatė įta
riamųjų, praėjusią savaitę už
puolusių bei sunkiai sužeidusių 
studentą iš Lietuvos.

Ledus išvežiojančio bei par
duodančio sunkvežimio vairuo
tojas lietuvis, kuris buvo pa
grobtas ir sužeistas, tebegydo- 
mas ligoninės intensyvios tera
pijos skyriuje. Užtikrinant aukos 
saugumą, policija neskelbia au
kos vardo.

Žinoma, kad 22 metų stu
dentas iš Lietuvos pagal stu
dentų mainų programą dirbo 
bei keliavo po JAV, pranešė 
laikraštis „St. Louis Post”.

Jo vairuojamas bei ledus 
išvežiojantis sunkvežimis buvo 
užpultas birželio 21-sios vakarą 
šiaurinėje St. Louis apygardos 
dalyje, Nukelta į 5 psl.

kurie buvo suimti šį mėnesį per 
JAV pajėgų operaciją Irako 
pasienyje. Sulaikant koloną 
vienas įtariamųjų bandė kirsti 
sieną. JAV kareiviams atiden
gus ugnį, tarp amerikiečių ir 
Sirijos patrulių kilo susišaudy
mas, per kurį buvo sužeisti keli 
šios valstybės pasieniečiai. Pa
reiškę, jog jiems reikalinga pa
galba, amerikiečiai pasiėmė su
žeistuosius.

__________ JAV__________
Vašingtonas. JAV kariai 

sulaikė daugiau nei 900 Irako 
diktatoriaus Saddam Hussein 
šalininkų, sukarintos „Feday- 
een” grupuotės narių ir kitų nu
sikaltėlių, kurie „vykdė ardo
mąją veiklą”, trukdančią Irake 
atkurti tvarką, šeštadienį pra
nešė JAV karinis pareigūnas. 
Birželio 17 d. JAV karinė va
dovybė paskelbė, kad Bagdade 
ir priemiesčiuose bei šiaurinia
me Irake operacijos „Dykumos 
skorpionas” metu sulaikytas 
371 irakietis.

Čikaga. Medinis balkonas, 
pilnas prisigrūdusių jaunuolių, 
įgriuvo sekmadienį Čikagoje,

Užsienio reikalų ministerijos pareigūnai su savo vadovu Antanu Valioniu 
(dešinėje) žurnalistams pristatė Rusijos piliečių kelionių per Lietuvos te- 
ritoriją procedūras.Algirdo Sabaliausko i ELTA) nuotr

Konstitucinės sutarties projekte 
numatoma, jog dauguma klau
simų bus sprendžiami ne vien
balsiškumo, o balsų daugumos 
principu.

Tokią nuostatą, pasak V. 
Landsbergio, lėmė „nepasitikė
jimas naujomis valstybėmis”, 
ES institucijas krečia „nevaldo- 
mumo pavojaus” baimė.

„Aiškiu įžeidimu” busimo
sioms narėms jis pavadino nuo
statą, jog po 2009 metų Europos 
Komisijoje bus tik 15 narių tu
rinčių balso teisę. Numatoma, 
jog pastarieji bus keičiami „ro

Dviratininkui R. Rumšui dėl 
dopingo vartojimo gresia 

diskvalifikacij a
Vilnius, birželio 30 d. 

(BNS) — Draudžiamą prepara
tą eritropojetiną (EPO) vartoju
siam Italijos „Lampre” dvirati
ninkų komandos nariui Rai
mondui Rumšui gresia mažiau
siai dvejų metų diskvalifikacija 
ir 2,000 Šveicarijos frankų bau
da.

Sprendimą dėl R. Rumšo 
diskvalifikacijos antradienį tu
rėtų priimti Lietuvos dviračių 
federacija bei apie tai oficialiai 
informuoti Tarptautinė dvira
čių sąjunga (UCI).

Pasak Lietuvos dviračių fe
deracijos generalinio sekreto
riaus Valentino Rutkausko, to
kią piniginę baudą bei diskvali
fikaciją nuo 2 iki 4 metų numa
to UCI reglamentas.

Gegužės viduryje per dau
giadienes „Giro d’Italia” lenk
tynes paimti 31 metų Lietuvos 
dviratininko A ir B mėginiai 
buvo teigiami. Paaiškėjus pir-

Lincoln Park rajone. Trečio 
aukšto balkonas krisdamas pri
spaudė antrojo ir pirmojo aukš
to balkonuose buvusius žmo
nes. Žuvo 12, sužeista mažiau
siai 57 žmonės. Per nelaimę ne
nukentėję bandė iš nuolaužų 
krūvos ištraukti sužeistuosius. 
Liudininkai teigia, jog į medinį 
balkoną buvo susigrūdę ne 
mažiau kaip 50 žmonių.

JAPONIJA
Tokyo. Japonija planuoja į 

Iraką pasiųsti daugiau kaip 
1,000 karių, kad padėtų atsta
tyti karo nuniokotą valstybę, 
kai, kaip tikimasi, liepos pabai
goje bus priimtas naujas įstaty
mas. Pajėgos turėtų Bagdade 
tiekti kurą ir vandenį JAV pa
jėgoms ir miesto gyventojams.

Tokyo. Pasaulio bendrija 
greičiausiai suteiks Šiaurės Ko
rėjai svarią pagalbą, jei ši atsi
sakys savo ketinimų pasiga
minti branduolinį ginklą, pir
madienį pareiškė JAV ambasa
dorius Japonijoje Howard Ba
ker. Jis pakartojo, jog Vašing
tono nuostata grindžiama tuo, 
kad Pchenjanas turi sutikti su

tacijos” principu. Kitoms valsty
bėms teks tenkintis galimybe 
deleguoti į Komisiją komisarą 
be balso teisės.

ES Konstitucinės sutarties 
projektą metus laiko rengė 
Briuselyje posėdžiavęs ES Kon
ventas dėl Europos ateities.

Galutinį Konstitucinės su
tarties projektą turi parengti 
spalį numatoma sušaukti Tarp
vyriausybinė konferencija, ku
rioje lygiomis teisėmis dalyvaus 
ir stojančios valstybės.

Lietuva tikisi tapti ES nare 
kitų metų gegužės 1 dieną.

Raimundas Rumšas

mojo mėginio rezultatui, R. 
Rumšas neigė vartojęs dopingą 
bei pareikalavo atlikti antrąjį 
tyrimą. Praėjusią savaitę Lo
zanos (Šveicarijoje) laboratori
joje buvo pradėtas antrojo mė
ginio tyrimas, Nukelta į 5 psl.

daugiašalėmis derybomis, ku
riose būtų rastas branduolinės 
krizės sprendimas. Šiaurės Ko
rėja praėjusį rudenį atnaujino 
savo branduolinę programą ir 
pareiškė pasitraukianti iš 
Branduolinio ginklo neplatini
mo sutarties.

________IRAKAS________
Bagdadas. Irake šeštadie

nį per sprogimą netoli Hadisos 
miesto esančiame šaudmenų 
sandėlyje žuvo mažiausiai 30 
čia plėšikavusių irakiečių, pir
madienį pranešė vietos gyven
tojai. Pasak jų, apleistame gin
klų sandėlyje vagys ieškojo ar
tilerijos sviedinių tūtų, kurias 
vėliau būtų pardavę. Sprogimo 
priežastys kol kas nežinomos.'

_ KANADA
Toronto pareigūnai anksti 

pirmadienį pranešė, kad sek
madienį nuo SARS mirė 51 me
tų sveikatos apsaugos darbuo
tojas, kuris dirbo Toronto 
North York’o ligoninėje, ir kad 
bendras Kanadoje nuo šios li
gos mirusių žmonių skaičius 
padidėjo iki 39.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

SĖMENYS YRA BŪTINYBĖ 
SVEIKATAI

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

O kaip mes apsileidžiame, 
jų nevalgydami! Laikas tvar
kytis, nes sėmenyse yra du 
svarbūs vaistai: tai Lignans ir 
Alfa-linolenic acid. Jiedu pa
deda mums kovoti su širdies 
ataka, krūties ir storosios 
žarnos vėžiu, sąnare, stipriais 
regulų mėšlungiais ir net 
nusiminimu. Sėmenys toli 
pralenkia savo naudingumu 
kitas maistines medžiagas. Jų 
tyrinėtojas Toronto univer
sitete Stephen Cunnane, 
Ph.D., tvirtina, kad nėra to
kio, kuriam nepadėtų sėmenų 
valgymas. Štai kokią naudą 
teikia sėmenys. Jų sėklų ket
virtyje puodelio yra stamb
menų šeši gramai — tiek, kiek 
jų telpa avižų dribsnių pus
antro puodelio. Tyrimai nuro
do, kad su maistu sėmenys 
mažina kraujyje blogąjį cho
lesterolį ir gausina gerąjį, 
tvarko cukraligę ir padidintą 
kraujospūdį.

Dar to negana -— sėmenys 
šalina vidurių užkietėjimą. Jų 
dienai žmogui reikia nuo 6 iki 
25 gramų. Jų maltų užtenka 
valgomo šaukšto — tai ketvir
tis puodelio. Nepamirština 
štai kas: atsiras tokių, kurie 
yra labai jautrūs — alergiški 
sėmenims. Todėl kiekvienas 
pradėkite jas naudoti tik po 
ketvirtį arbatinio šaukštelio 
ir, jei nėra reakcijos, pamažu 
gausinkite jų kiekį iki reikia
mo valgomo šaukšto. Neleis
kite pinigų visokiems su sė
menimis (Flax seed) pagamin
tiems valgiams, pyragaičiams, 
javainiams. Lietuvis naudoja 
tik grynus, kavos malūnėliu 
sumaltus (ar dvi valandas vi
rintus nemaltus), sėmenis.

Nuostabūs vaistai sėmenyse

Augaliniai sėmenyse vais
tai Lignans gali krūvon su
traukti esamus krūtyse ir sto
rojoje žarnoje vėžius ir su
laikyti naujų atsiradimą. Tą 
patvirtina su gyvuliais ir labo
ratoriniai tyrimai. To vaisto 
Lignans turi ir kitoks augali

KREONIKA
Prieš 50 metų širdies per

sodinimas, nutrauktos galū
nės prigydymas arba dirbtinis 
apvaisinimas buvo priskiriami 
mokslinei fantastikai. Dabar 
tai kasdienybė. Matydami to
kią sparčią medicinos pa
žangą, kai kurie žmonės vilia
si, jog šiuo metu nepagydoma 
liga po keliasdešimt metų bus 
įveikiama. Jie nutaria po mir
ties savo kūną apsaugoti nuo 
suirimo užšaldymu, tikėda
miesi, kad kada nors medicina 
mokės juos atšildyti, pagydyti 
ir atgaivinti tolimesniam 
gyvenimui. Įšaldymo paslau
gos vadinamos „kreonika”, 
nuo žodžio „kreogenika”, ku
riuo vadinama itin žemų tem
peratūrų fizikos sritis.

Kreonikos pradžia laiko
ma 62-aisiais išspausdinta 
Robert Etinger knyga „Ne
mirtingumo perspektyva”. 
Nuo tada pasaulyje susikūrė 
dešimtys šiam sumanymui 
prijaučiančių ir realiai kreo- 
niką bei jos tyrimus atlie
kančių bendrovių.

Pirmasis susišaldyti po 
mirties apsisprendė daktaras 
James Bedford 67-aisiais. Nuo 
tada sušaldyta buvo per 100 
žmonių visame pasaulyje, dar 
per 1,000 yra sudarę išanks
tines sutartis, — tokius duo
menis skelbia viena stambiausių 
kreonikos paslaugų ben
drovių, amerikietiška ALCOR.

Medicina kol kas nepripa

nis maistas, bet sėmenyse jo 
yra 75 kartus daugiau, negu 
bet kuriame, kitame. Kad gau
tume Lignans kiek jo yra sė
menų ketvirtyje puodelio,- 
reiktų suvalgyti šviežių bro
kolių 60 puodelių ar šimtą 
riekių visų kviečių duonos.

Su bendradarbiais 1978 
m. dr. Kenneth Setchel, Ph.D., 
dirbąs Cincinnati valstijos 
Children’s Hospital Medical 
Center, pas vieną sėmenis val
gantį ligonį atsitiktinai susekė 
Lignans vaisto kelis šimtus 
kartų gausiau, negu buvo ra
dęs prieš tai.

Dabar Toronte vyksta tyri
mai su Lignans vėžio gydy
mui. Jie gydomi dabartiniu 
medicinos pajėgumu ir valgo 
pyragaitį su 25 gramais 
sėmenų.

Antras vaistas sėmenyse

Yra tyrimų, kurie nurodo, 
kad valgymas omega-3 rieba
lų (žuvienoje) padeda gintis 
nuo širdies atakos, autoimu
ninių ligų, kaip reumatoidinė 
sąnarė, regulų mėšlungis ir 
net nusiminimo. Tos Alfa-li
nolenic rūgšties stokoja da
bartinis net ir sveikas mais
tas.

O omega-3 riebalai (žu
vienoje) yra augaluose ir jie 
vadinami Alfa-linolenic acid. 
Jos sėmenų aliejuje yra 50 
proc., canola ir valakiškų rie
šutų aliejai turi tik 10 proc. 
Dauguma maisto turi jos daug 
mažiau. Pvz.: reikia 25 puo
delių žemės riešutų sviesto, 
kad gautume alfa-linoleic 
rūgšties tiek, kiek jos yra ket
virtyje puodelio maltų sė
menų.

Jei esi vegetaras, nevalgus 
žuvies, tai sėmenys yra geras 
šaltinis gauti omegai-3 auga
linį pakaitalą pavidale sė
menų (Flag seed). Žinotina, 
kad gali kaitinti sėmenis, bet 
sėmenų aliejaus negalima 
ilgai kepinti, nes tokio negali
ma valgyti. Tokį aliejų gali 
užpilti ant nekepinamo maisto.

žįsta kreonikos, kaip prie
monės gyvybei išsaugoti. Pats 
procesas pavojingas ląstelėms, 
kurių pagrindą sudaro van
duo; iki šiol beveik neįma
noma išvengti įtrūkimų, su- 
šaldant ir atšildant. Be to, su
šaldomas jau mirusiu pa
skelbtas žmogus.

Kita vertus, kreonikos en
tuziastai teorizuoja, kad žmo
gaus smegenyse esančiai in
formacijai ir atminčiai maiti
namųjų medžiagų netekimas 
ir sušaldymas neva neturi 
įtakos — kaip jos nepražudo, 
tarkime anestezija, deguonies 
trūkumas ir pan. Jie laikosi 
teorijos, kad, kūną atšaldžius 
iki minus 196 laipsnių pagal 
Celsijų, beveik visiškai sustoja 
molekulių judėjimas, nevyks
ta jokios cheminės reakcijos, 
išsaugomos geometrinės mole
kulių, ląstelių, DNR bei neu
ronų jungčių formos, tad su jo
mis turėtų išlikti ir visa infor
macija. Dar remiamasi nuos
tata, jog iš užšaldytų gemalų 
išauginti sveiki žmonės yra 
įrodymas, jog kreoninis sus
pendavimas vadinamosios 
„sielos” nesunaikina, o pa
veikia tik organizmo mecha
niką. 86-ųjų žurnalo „Cryo- 
nics” numeryje rašoma apie 
ALCOR pavykusį bandymą 
užmigdyti šunį: pamažu šal
dant, iš jo išpumpuotas krau
jas, kraujagyslės pripildytos 
sintetinio skysčio, kūnas at-

Respublikinėje vaikų ligoninėje Vilniuje išeivių lėšomis šį pavasarį buvo praplėstas traumatologijos skyriaus 
nugedimų poskyris. Jį globoja JAV LB Socialinių reikalų skyriaus „Lietuvos vaikų vilties” komitetas. 
Nuotraukoje (iš kairės): traumatologijos skyriaus vedėjas dr. J. Vencius, ligoninės administratorius dr. G. 
Dolženko, V. Adamkus, A. Adamkienė, LR Seimo Sveikatos apsaugos komiteto pirmininkė D. Mikutienė, Los 
Angeles „Lietuvos vaikų vilties” komiteto iždininkė Ingrida Jodelienė ir pirmininkė Danguolė Navickienė 
atidarymo iškilmių metu.

Praėjusiais metais Lietu
voje sumažėjo rūkalių, tačiau 
naujų, su rūkymu susijusių, 
susirgimų daugėja, taip pat 
daugėja susirgimų alkoholi
nėmis psichozėmis, daugėja 
neblaivių asmenų padarytų 
nusikaltimų.

Statistikos departamento 
duomenimis, tabako gaminių 
suvartojimo rodiklis rodo, kad 
pernai vienam gyventojui teko 
vidutiniškai 2 pakeliais ciga
rečių mažiau nei 2001 metais.

Pasak pranešimo, pasta
raisiais metais sumažėjusį šio 
žalingo įpročio populiarumą 
patvirtina ir suaugusių Lie
tuvos žmonių gyvensenos tyri
mo rezultatai — kasdien 
rūkančių vyrų dalis per dvejus 
metus sumažėjo nuo 51,5 proc. 
2000 metais iki 43,7 proc. 
2002 metais, moterų — ati
tinkamai nuo 15,8 proc. iki
12,8 proc.

Tačiau departamentas in
formuoja, kad Lietuvoje nuo
lat daugėja su rūkymu susi
jusių naujų susirgimų. „Ir 
nors negalima teigti, kad visą 
šių susirgimų priežastis buvo 
rūkymas, neigiama tabako 
vartojimo įtaka sveikatai ne
kelia abejonių”, — rašoma 
pranešime spaudai.

Sveikatos informacijos centro 
duomenimis, kraujotakos sis
temos ligomis pernai naujai 
susirgo 117,422 15 metų ir 
vyresnių Lietuvos gyventojų, 
kvėpavimo sistemos ligomis — 
689,344 gyventojų, piktybi
niais navikais — 14,483.

100,000 Lietuvos gyvento
jų pernai teko 57,9 trachėjos, 
plaučių, bronchų, 11,5 burnos 
ertmės ir ryklės, 6,5 gerklų 
susirgimai.

Statistikos departamento 
duomenimis, praėjusiais me
tais, kaip ir 2001-aisiais, vie
nam gyventojui teko viduti
niškai 10 litrų absoliutaus al
koholio. „Toks aukštas alkoho
lio suvartojimo rodiklis daro

šaldytas iki 4 laipsnių Celsi
jaus. Nustojo plakti šuns šir
dis, nutrūko smegenų bangos, 
bet esą po 4 valandų šuo buvo 
atšildytas ir atsigavo... 66-ai- 
siais žurnalas „Nature” aprašė 
japonų mokslininkės Isamu 
Suda bandymą: užšaldžiusi 
specialiai preparuotas katės 
smegenis ir po mėnesio jas at- 
šildžiusi, Suda encefalografu 
nustatė, kad dalis smegenų 
veiklos atsinaujino.

Visos kreonikos paslaugas 
teikiančios bendrovės pažymi, 
jog šiuo metu niekas negali 
garantuoti tokios investicijos 
sėkmės. Vis dėlto kreonikos 
technikos bendrovė „Suspen- 
ded Animation” formuluoja 
keturias konkrečias sąlygas, 
kurios būtinos, norint po mir
ties sušaldytą žmogų atgaivin
ti: 1. mirties priežastis, prieš jį 
atšildant, jau turi būti pagydo
ma; 2. mokslas turi būti

MAŽĖJA RŪKANČIŲ, DAUGĖJA GERIANČIŲ
neigiamą įtaką gyventojų 
sveikatai”, — teigiama prane
šime spaudai.

Kauno medicinos universi
teto gyvensenos tyrimų duo
menimis, pernai 58,8 proc. 20- 
64 metų amžiaus vyrų bent 
kartą per savaitę gėrė alaus, o 
stiprių alkoholinių gėrimų — 
28,7 proc., atitinkamai moterų 
— 18,4 proc. ir 8,2 proc.

Lyginant su 2001 metais, 
vyrai pernai alaus bent kartą 
per savaitę gėrė mažiau, mo
terys — nežymiai daugiau. 
Tiek vyrai, tiek moterys 2001 
metais gėrė mažiau stiprių 
alkoholinių gėrimų bent kartą 
per savaitę.

Pasak pranešimo, nors 
asmenų, pirmą kartą besi
kreipiančių į gydymo įstaigas 
dėl lėtinio alkoholizmo, .per
nai, palyginti su 2001-aiąįąis, 
užregistruota mažiau, padidė
jo sergamumąs alkoholinėmis 
psichozėmis. 2002 metų pa
baigoje 100,000 gyventojų te
ko 65 asmenys, besigydantys 
nuo alkoholinės psichozės, ir 
1834 — nuo lėtinio alkoholiz
mo.

Praėjusiais metais nuo ne
laimingų atsitįkimų darbe nu
kentėjo 87 neblaivūs asmenys, 
dar 10 — kelyje į darbą ar iš 
jo. Tai yra 33 asmenimis dau
giau nei 2001 metais.

Per pastaruosius dvejus 
metus padaugėjo asmenų, mi
rusių nuo alkoholio vartojimo. 
Praėjusiais metais nuo atsi
tiktinio apsinuodijimo alkoho
liu mirė 418 žmonių, panašiai 
tiek pat ir 2001 metais.

Per pastaruosius dvejus 
metus taip pat padaugėjo as
menų, mirusių nuo kitų prie
žasčių, susijusių su alkoholio 
vartojimu (alkoholinės kepenų 
cirozės, lėtinio alkoholizmo ir 
kt.), nuo jų praėjusiais metais 
mirė 589 žmonės, iš jų 73 pro
centai — vyrų.

Vidaus reikalų ministeri
jos duomenimis, 2002 metais

išradęs būdą, kaip nustatyti 
sušaldymo žalą ląstelėms ir 
kaip ją pataisyti; 3. turi būti 
išrastas būdas, kaip atšildyti 
žmogų, nepadarant jam dar 
daugiau žalos; 4. jei sušaldo
ma tik galva — turi būti išras
tas būdas naujam kūnui 
išauginti klonavimu.

Šiuo metu galima pasi
rinkti, ar po mirties bus sušal
domas visas kūnas, ar tik gal
va — galvos atveju tai vadina
ma „neuro-suspendavimu”. 
Kreonikos tyrinėtojai pažymi, 
jog skysto azoto temperatūroje 
laikyti užšaldytą kūną nėra 
sudėtinga. Kebliausia — tą 
temperatūrą pasiekti, nesuža- 
lojant audinių. Žalos visiškai 
išvengti kol kas neįmanoma, 
tačiau procesas tobulinamas ir 
štai kaip jį apibūdina „Suspen- 
ded animation”. Prie mirš
tančio žmogaus lovos budi 4-7 
specialistai. Kai žmogus ofi

išaiškinti 8,877 nusikaltimai, 
padaryti neblaivių asmenų 
(ketvirtadalis visų išaiškintų 
nusikaltimų), tai 282 nusikal
timais daugiau nei praėju
siais metais. Kas penktas pa
darytas nusikaltimas buvo 
sunkus.

Policijos departamento 
Viešosios tvarkos ir eismo 
priežiūros valdybos duome
nimis, 2002 metais užregist
ruoti 995 kelių eismo įvykiai 
dėl neblaivių asmenų kaltės, 
tai yra — kas šeštas įvykis. 
Juose žuvo 90, sužeisti 1,338 
žmonės.

Dėl neblaivių vairuotojų 
kaltės užregistruoti 766 kelių 
eismo įvykiai, juose žuvo 78 
žmonės, sužeista — 1,108.

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos duomeni
mis, metų pabaigoje Lietuvoje 
buvo 18,500 socialinės rizikos 
šeimų, kuriose auga 40,000 
vaikų. 2001-aisiais tokių šei
mų buvo 18,700, o jose augo 
42,800 vaikų. (BNS)

Iš kairės: D. Mikutienė ir V. Adamkus naujoje palatoje Vilniuje.

cialiai paskelbiamas mirusiu, 
jis prijungiamas prie kardio- 
pulmonarinio aparato, kuris 
pripildo plaučius deguonies ir 
išjudina kraujotaką •— taip 
rūpinamasi, kad neprasidėtų 
žaibiškas ląstelių irimo proce
sas, kurį sukelia deguonies bei 
maitinamųjų medžiagų nete
kimas ir laisvieji radikalai. 
Ląšelinėmis suleidžiama seri
ja preparatų, kurie stabdo kre
šėjimą ir maitina ląsteles gliu
koze, laikinai pavaduojančia 
deguonį. Tuomet kūnas atšal
domas ledinėje vonioje. Tuo 
pat metu kraujas laipsniškai 
skiedžiamas audinius apsau
gančiu skysčiu, kuris palaiko 
ląstelių metabolizmą. Kūno 
temperatūra sumažinama iki 
poros laipsnių virš nulio. Tuo
met, pergabentas į laboratori
ją (pavyzdžiui, specialiu grei
tosios pagalbos lėktuvu, jei 
reikia), kūnas perplaunamas
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iš vidaus, per arterijas sulei
džiant ir per venas nutekinant 
specialų preparatą, kuris 
pašalina vandens likučius, 
kad šaldant žemiau nulio, 
nesusidarytų pražūtingi ledo 
kristalai. Preparatas yra 
nuodingas kambario tempera- 
tūrpje, bet laikomas nepavo
jingu žemiau nulio. Užpildžius 
audinius šiuo preparatu, kū
nas atšaldomas iki vadinamojo 
„sustiklėjimo” — kuomet visi 
audiniai pasiekia pastovaus 
kietumo būvį, apsaugantį nuo 
trūkinėjimo toliau šaldant. 
Tada kūnas itin pamažu atšal
domas iki nuolatinio saugoji
mo temperatūros, kurioje ir 
paliekamas, ją kruopščiai pri
žiūrint specialiose kamerose, 
kuriose periodiškai pakeičia
mas išgaruojantis azotas. 
Kreonikos žinovai galvoja, kad 
tik pasaulinio masto katastro
fa, dėl kurios visa Žemė kelis

mėnesius liktų be elektros 
energijos, keltų neplanuoto 
suspenduotų kūnų atitirpimo 
grėsmę, nes šiaip kamerų šilu
minė izoliacija jas patikimai 
saugo nuo laikino elektros 
energijos netekimo.

Kiekvienas žmogaus kūno 
audinys į temperatūros per
mainas reaguoja skirtingai, 
nevienodai stingsta ir tem
piasi, tad, vengiant įplyšimų, 
kiekvieną organą tenka pre
paruoti atskirai, stebint jame 
likusio vandens ir dujų lygį, 
žiūrint, kad nė vienas sustik
lėjimo temperatūros nepasiek
tų griečiau už likusį kūną. Juo 
mažiau audinių dalyvauja pro
cese, tuo kokybiškesnis kon
servavimas, todėl dalis kre
onikos tyrinėtojų pasisako už 
neurosuspendavimą, kuomet 
sušaldoma tik galva.

Parengė Andrius Kunčiną 
„Laisvosios Europos” radijas
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LIETUVIŲ FONDAS DALINA MILIJONINĘ PARAMĄ
Š.m. birželio 25 d., trečia

dienį, Lietuvių fondas į Pasau
lio lietuvių centrą Lemonte 
buvo sukvietęs žiniasklaidos 
atstovus pranešti apie šių 
metų LF pelno paskirstymą. 
Posėdį pradėjo LF spaudos 
atstovas Stasys Džiugas. Pa
dėkos žodžius tarė LF tarybos 
pirmininkas dr. Antanas Raz
ma, dėkodamas visiems, o 
ypač LF Pelno skirstymo ko
misijai ir jos pirm. K. Ječiui, 
už jų darbą. Pasidžiaugė, kad 
keturi metai iš eilės, LF tary
ba leidžia paskirstyti lietuvy
bės išlaikymui milijoną dole
rių. Iš viso per 40 metų Lie
tuvių fondas lietuviškai veik
lai paremti yra paskirstęs 
daugiau kaip 10 mln. dolerių, 
o, pridėjus paskirtus pinigus 
Lietuvai, iš viso paskirstyta 
11,5 milijonų dolerių. Tai di
delė suma. Per tuos metus lie
tuviai suaukojo LF jau dau
giau kaip 14 milijonų dolerių. 
O Lietuvių fondo turtas, įskai
čiuojant ūkį ir pastatą Ber
lyne, siekia jau daugiau kaip 
16 milijonų dolerių.

LF valdybos pirm. Povilas 
Kilius taip pat dėkojo visiems 
LF tarybos ir valdybos na
riams už darbą ir džiaugėsi, 
kad LF auga, kad žmonės 
pasitiki Lietuvių fondu ir jam 
aukoja. Dėkojo aukotojams už 
pasitikėjimą.

Pranešimą padarė LF Pel
no skirstymo komisijos pirm. 
Kęstutis Ječius, kuris tai ko
misijai vadovauja jau trečius 
metus. Jis dėkojo visiems savo 
komisijos nariams, kurie turi 
daug dirbti — daug laiko

praleisti, kad susipažintų su 
gausybe prašymų ir teisingai 
išdalintų paramą. Pelno skirs
tymo komisiją šiais metais 
sudarė: Lietuvių fondo tarybos 
paskirti: Kęstutis Ječius, Al
girdas Ostis, Ramona Žemai
tienė, Arvydas Tamulis ir 
antrininkas dr. Kazys Ambro
zaitis; JAV LB paskirti: dr. 
Vytautas Bieliauskas, dr. Ona 
Daugirdienė, Aleksas Vitkus 
ir antrininkas Vytautas Janu
šonis. Dėl ligos Vytautas 
Janušonis posėdžiuose nega
lėjo dalyvauti. Studentų pako
misijų sudarė: pirmininkas 
Kęstutis Ječius, Sigita Balze- 
kienė, garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza, Tadas Kulbis, Juo
zas Polikaitis ir prof. Andrius 
Tamulis.

Pagal Illinois valstijos įs
tatymus, iš tokių organizacijų 
kaip Lietuvių fondas yra rei
kalaujama, kad daugumą ko
misijose sudarytų tos organi
zacijos nariai. Todėl Pelno 
skirstymo komisija buvo pa
pildyta ketvirtu nariu — 
Arvydu Tamulių. JAV LB, 
kuri pagal Lietuvių fondo 
nuostatus yra kviečiama daly
vauti pelno skirstyme, paski
ria tris narius, kurie privalo 
būti Lietuvių fondo nariai.

Visuose Pelno skirstymo 
komisijos posėdžiuose dalyva
vo (be balsavimo teisių) LF 
tarybos pirmininkas dr. An
tanas Razma ir LF valdybos 
pirmininkas Povilas Kilius. 
Pagal įstatymus visi posėdžiai 
turi būti protokoluojami anglų 
kalba. Posėdžius protokolavo 
LF tarybos sekretorė Alė Raz

mienė.
Pelno skirstymo komisija 

surengė keturis posėdžius. 
Skirstymo posėdžiai yra už
dari ir konfidencialūs. Ruoš
damiesi posėdžiams komisijos 
nariai turėjo pašvęsti daug 
laiko ir gerai susipažinti su 
visais prašymais, kad paskui 
per posėdį juos galėtų gerai 
įvertinti.

Visi, kurie prašome para
mos iš LF, pateikiame prašy
mus iki tų metų kovo mėn. 15 
d. Visiems prašantiems jų pro
jektai ir jų prašymai yra rei
kalingiausi ir svarbiausi. To
dėl visi laukiame tos dienos, 
kada LF Pelno skirstymo 
komisija daro pranešimą, kas 
ir kiek gavo dolerių iš Lietuvių 
fondo.

Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas sakė, kad prašy
muose buvo matyti prašytojų 
gudrumas ir stengimasis 
apeiti reikalavimus. Jis prašė 
pranešti visiems paramos pra
šytojams, kad pristatomi duo
menys yra kruopščiai komisi
jos tikrinami ir tik tada ko
misija atitinkamai sprendžia. 
Šiais, 2003 m., LF taryba Pel
no skirstymo komisijai leido 
paskirstyti 1,041,941 dol. Tą 
sumą sudarė šiais metais pa
skirtas vienas milijonas ir nuo 
pernai metų likę 41,941 dol. 
Pelno skirstymo komisija 
dabar paskirstė 774,108 dol., o 
rudeniui, atidėtiems, nenu
matytiems ir skubiems prašy
mams paliko paskirstyti 
267,761 dol.

Buvo gauti 269 prašymai 
iš 143 skirtingų prašytojų. 122

prašymai buvo atmesti, ka
dangi jie neatitiko LF skirsty
mo gairių. Skirstymo komisija 
patenkino 113 prašymų. Sti
pendijų prašymų buvo gauta 
169. 97 studentams buvo su
teikta parama, kiti dėl neatiti
kimo Lietuvių fondo stipendi
jų gairių buvo atmesti. Iš viso 
buvo prašoma arti 5,000,000 
dol. paramos. Stipendijoms 
buvo paskirta iš viso 126,095 
dol. Studentams Lietuvoje 
buvo paskirta 32,345 dol., o 
visiems kitiems — 93,750 dol.

Didžiausia pelno dalis, 
kaip visuomet atiteko švie
timui, tai 350,381 dol. Kul
tūriniams reikalams paskirta 
143,550 dol. ir visuomenini
ams reikalams — 280,177 dol. 
Studentai iš Lietuvos gavo 
72,595 dol. Išeivijos studentai 
— 53,500 dol.

Jeigu sudėsime paramą, 
kurią gavo įvairios instituci
jos, tai JAV Lietuvių Ben
druomenė gavo 158,373 dol. 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė — 51,300 dol.

Per Lietuvių fondo valdy
bą paskirta Lietuvos mokyto
jams 100,000 dol., spaudai, 
radijui, televizijai — 72,000 
dol. ir LF dr. Antano Razmos 
vardo premijai — 25,000 dol. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui skirta 34,790 dol. 
Vasario 16 gimnazijai — 
25,000 dol. Po 15,000 dol. gavo 
Pasaulio lietuvių centras, 
„Neringos” stovykla ir Jau
nimo centras. Visos kitos 
institucijos — prašytojai gavo 
mažesnes sumas. Sąrašas 
ilgas ir įspūdingas.
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Lietuvių fondo pelno skirstymo posėdžio 2003 m. birželio 3 d. dalyviai (iš kairės): dr. Antanas Razma (tarybos 
pirm.), Kęstutis Ječius (PSK pirm.), Povilas Kilius (valdybos pirm.); stovi: dr. Kazys Ambrozaitis, Ramona Žemai
tienė, Aleksas Vitkus (PSK sekr.), dr. Ona Daugirdienė, dr. Vytautas Bieliauskas, Ramūnas Astrauskas (LF 
admin.), Arvydas Tamulis, Alė Razmienė (LF sekr.), Algirdas Ostis.

LF Pelno skirstymo pirm. 
Kęstutis Ječius prašė pranešti 
visiems, kad komisija įvertina 
kiekvieną gautą prašymą. 
Kodėl kai kurie prašymai 
nebūna patenkinti? Todėl, kad 
didelė jų dalis neatitinka LF 
tarybos skirstymo gairių. 
Daug prašymų anketų nebūna 
gerai užpildytos. Daug kur 
trūksta pateisinimo duomenų 
ar prašomų dokumentų. Prašė 
pranešti studentams, kad 
parama bus teikiama tik pilno 
laiko studentams. Pilno laiko 
studentas privalo užbaigti ma
žiausiai 12 valandų kursą per 
semestrą ar trimestrą. Stipen

dijos duodamos tik studijuo
jantiems universitetuose ar 
kolegijose, bet ne amatų mo
kyklose. Po pranešimų buvo 
diskutuojami įvairūs LF reikalai 
ir problemos skirstant paramą.

Lietuvių fondas per 40 
metų darė ir daro didelį darbą. 
Visi tarybos ir valdybos nariai, 
išskyrus porą raštinės darbuo
tojų, dirba be užmokesčio, kad 
ši didelė ir taip reikalinga 
lietuviams finansinė instituci
ja galėtų kuo daugiau paremti 
lietuvišką veiklą. Per 40 metų 
veiklos niekas Lietuvių fondui 
negalėjo primesti kokių nors 
neleistinų ar neteisingų dar

bų. Mes visi turėtumėm būti 
dėkingi, kad yra pasišventusių 
žmonių, kurie stengiasi, dirba, 
kad lietuviškas švietimas, kul
tūra, visuomeninė veikla išei
vijoje išsifaikytų, kad ji būtų 
finansiškai remiama. Sunku 
įsivaizduoti, ką mes, lietuviai, 
darytumėm šiandien, jei 
nebūtų Lietuvių fondo! Būtų 
gerai, kad visi stengtumėmės 
didinti Lietuvių fondą — au
koti jam, kad jis pasiektų 20 
milijonų dolerių sumą ir ga
lėtų kasmet dar daugiau do
lerių skirti lietuviškiems 
reikalams.

Birutė Jasaitienė

NAUJA EUROPA JAV AMBASADORIUS JOHN F. TEFFT BAIGIA DARBĄ LIETUVOJE

Prieš maždaug mėnesį vie
noje spaudos konferencijoje 
gynybos sekretorius Rumsfeld 
padalijo Europą į „seną ir jau
ną”. Į , jauną” jis įjungė nau
jas NATO nares, parodžiusias 
norą bendradarbiauti su 
Amerika.

Toks padalinimas patinka 
visiems Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštams. Visi jie tikisi 
turėti, o gal ir nemažai, eko
nominės naudos. Esu tikras, 
kad baltiečiai spaudoje paste
bėjo pastabas apie galimybę 
perkelti dalį karinių bazių iš 
Vokietijos toliau į Rytus. Pla
nai sumažinti karių skaičių 
Europoje paaiškėjo jau prieš

VILNIAUS PILYS
7. Aukštutinė pilis 

VYTAUTAS URBANAVIČIUS

Spėjama, kad panašus bu
vo ir pietinis bokštas, kuris 
jau P. Smuglevičiaus laikais 
buvo apgriautas gerokai smar
kiau: nebuvo visos pietinės jo 
sienos. Vėliau šis bokštas 
beveik visai sunyko. Dabar jo 
liekanos uždengtos mediniu 
keturkampiu antstatu.

Visai sunykęs ir šiaurinis 
bokštas. Išlikę tik apirę pa
matai. Apie antžeminę šio 
bokšto dalį duomenų beveik 
nėra.

Šiek tiek geriau išlikę rezi
denciniai rūmai. Tai gotikinis 
stačiakampio formos pastatas, 
stovintis rytinėje kalno dalyje. 
Jo ilgis 36, plotis beveik 18 m. 
Jo sienų storis yra arti 4 m, o 
rytinė siekia ir 5 m. Pirma
jame aukšte buvo 4 nekūrena
mos patalpos, kurias dengė 
cilindriniai skliautai. Antraja
me rūmų aukšte buvo puošni 
30 x 10 m dydžio salė, kurios 
skliautus laikė keturios kolo
nos. Su pirmuoju aukštu salę 
jungė sienoje įrengti sraigti
niai laiptai. Iš pirmojo aukšto 
ji buvo ir apkūrenama — 
vienoje iš šio aukšto patalpų 
buvo hipokaustinė krosnis. 
Šiluma į salę patekdavo sieno-

E. RINGUS
metus. Gandai apie karių per
kėlimą stipriai padažnėjo po 
to, kai Amerika įspėjo JT, 
kad Hussein nušalinimas nuo 
valstybinio vairo įvyks be 
šios organizacijos pritarimo. 
Visų pirma, dalis karių, pa
siųstų į Iraką, pasiliks ten, 
kol padėtis nenusistovės. Gru
zija jau prieš metus siūlė 
Amerikai perimti milžinišką 
buvusią sovietų oro bazę. Da
lis karių bus perkelta į Vi
durinę Aziją, dalis atsiras 
Lenkijoje. Vengrijoje ruošiami 
irakiečių ir afganistaniečių 
daliniai.

Kad reformos bus įvykdy
tos, paskelbė vokiečių spauda,

o

je išmūrytu ortakiu, šviesa iš 
lauko — per smailiaarkius 
langus.

Yra duomenų, kad rūmai 
galėjo turėti dar ir trečiąjį- 
aukštą. Bendras jų aukštis tu
rėjo siekti apie 30 m.

- Dabar rūmai konservuoti, 
kiekviena siena uždengta at
skiru stogeliu. Beliktų pakelti 
sienas iki menės viršaus, at
statyti jos skliautus ir uždegti 
bendrą stogą. Vilniaus pano
rama pasipuoštų dar vienu ar
chitektūriniu akcentu, o mies
tas gautų puošnią reprezen
tacinę salę.

Bene daugiausiai kito va
karinis Aukštutinės pilies 
bokštas. Iki XIX a. pradžios 
nykęs, 1816-1817 m. buvo 
konservuotas. Tuo pat metu 
Vilniaus gubernijos architekto 
(Joseph Poussie) rūpesčiu bu
vo sustiprintas ir kalno šlai
tas. Siekiant apsaugoti jį nuo 
paplovimo, Vilnios vaga buvo 
pakeista ir tapo tokia, kokią 
matome šiandien.

Tačiau tuo viskas ir pasi
baigė. Po dešimties metų kon
servuoti bokštai vėl buvo apirę 
ir padūlėję. Spėjama, kad tuo 
metu buvo nugriauti du viršu-

kai sužinojo apie anksčiau 
nustatytų projektų sustab
dymą. Prez. Bush „doktrina” 
būti „planetos policininku” 
privertė karo vadovybę per
žiūrėti dalinių paskirstymą, 
bazių didumą ir dalinių judru
mą. Pagal naują galvojimą, 
daliniai turi būti nedideli, 
judrūs ir pigūs. Karo pabūklai 
turi būti suburti daugelyje 
nedidelių vietovių su nedideliu 
personalu, bet su galimybe 
greit išplėsti. Nepaisant pasi
keitusios padėties su Rusija, 
pirma gynyboj siena atsiras 
tarp Baltijos ir Juodosios jū
ros.

Įjungimas į vieną karinę

tiniai vakarinio bokšto aukš
tai. Vienoje jų pastatytas dvi
aukštis medinis antstatas, 
tarnavęs optinio telegrafo lini
jai. Ši linijai 1830 m. sujungė 
Peterburgą su Varšuva ir ėjo 
per Vilnių. Optiniam telegra
fui nustojus egzistuoti, antsta
tas naudotas kitiems reika
lams. 1910 m. vakarinis bokš
tas rekonstruotas. Langų ir 
durų angos apmūrytos XVII ir 
XIX a. plytomis, kurių for
matas skyrėsi nuo didelių go
tikinių bokšto plytų. Medi
niame antstate įrengta kavi
nė. Šis antstatas išstovėjo iki 
1930 m., kol supuvo tiek, kad 
grėsė pavojus, jog jis nugrius 
savaime. Į tai buvo atkreiptas 
dėmesys dar 1925 m. Vilniuje 
vykusiame architektūros pa
minklų konservatorių suva
žiavime. Tačiau tada jį nu
griauti neatsirado pinigų.

Nugriovus medinį antsta
tą, vilnietis inžinierius ar
chitektas Juozas Rauba atliko 
tikslius bokšto matmenų brė
žinius, o netrukus pradėtas 
rengti bokšto gelbėjimo pro
jektas. Bokštas turėjo būti ap
saugotas nuo lietaus bei snie
go ir viršuje turėti apžvalgos 
aikštelę. Jai įrengti prireikė 
betono plokštės, kuriai pakloti 
suprojektuotas trečias tuš- 
čiavidurinėmis sienomis aukš
tas. Bokštas tapo panašus į 
šiandieninį.

sistemą jau vyksta šiomis 
dienomis. Sausumos prati
mams naudojama rytinė Len
kijos teritorija ir Ukrainos 
Lvovo apylinkė. Bulgarija pa
siūlė Amerikai naudotis pen
kiomis bazėmis ir Amerika 
jau naudoja dvi oro bazes, kad 
priartėtų prie Artimųjų Rytų 
ir sumažintų priklausomybę 
nuo Turkijos.

Europos visuomenė, išgir
dusi apie tokius Amerikos pla
nus, vėl suskilo. Vyresnioji 
karta susirūpinusi ateinančia 
amerikietiškos kultūros įtaka 
ir globalizacija. „Senąją” Eu
ropą baugina ekonominė 
konkurencija.

1944 m. liepos 13 d. Rau
donajai armijai šturmuojant 
Vilnių, bokštas buvo smarkiai 
apgriautas. Artilerijos svie
diniai apgadino sienas, laip
tines, perdengimus. Sienose 
atsirado plyšių.

Restauruoti pilį pokario 
sąlygomis buvo be galo sudė
tinga. Didelė dalis miesto bu
vo sugriauta. Ir vis dėlto buvo 
pagaminti 27,000 senojo pa
vyzdžio plytų specialiai vaka
riniam bokštui atstatyti. Jos 
buvo šiek tiek šviesesnės už 
autentiškas, kad restauruotas 
vietas būtų galima lengvai 
atskirti. Neginčijamai auten
tiškose vietose pasirinktas 
istorinis (gotikinis) plytų riši
mo būdas, o vėlesnių restau
racijų vietose — dabartinis.

Dirbo eiliniai mūrininkai, 
čia pat elementariai apmokyti 
restauratoriaus amato. Res
tauracija pradėta 1948 m. 
baigta 1950 m.

1957-1960 m. pilies konser
vavimo darbai buvo tęsiami, 
vadovaujant architektui Sigi
tui Lasavickui. Konservuotos 
rūmų sienos, pietinio ir šiau
rinio bokšto liekanos. Sutvar
kytas pilies kiemas. Vakari
niame bokšte įrengta Vilniaus 
miesto ir pilių istorijos eks
pozicija.

1995 m. pavasarį prasidėjo 
naujas Vilniaus Aukštutinės 
pilies tvarkymo etapas.

JAV ambasadorius John
F. Tefft dalyvavo paskutinėje 
savo spaudos konferencijoje 
Lietuvoje. Spaudos konferen
cija vyko Baltic News Service 
spaudos konferencijų salėje 
birželio 30 d.

Ambasadorius J. F. Tefft 
pradėjo darbą Lietuvoje 2000- 
ųjų vasarą ir pratęs savo kar
jerą JAV Valstybės departa
mente, nes gavo paskyrimą į 
JAV Nacionalinį gynybos uni
versitetą, Nacionalinį karo 
koledžą (National Defense 
University National War College 
(NWC)http://www. ndu.edu/nw 
c/index.htm). Ambasadorius J. 
Tefft neatmetė galimybės, kad 
gali ateityje grįžti prie diplo
mato duonos po poros metų 
darbo Nacionaliniame karo 
koledže.

Pradėdamas darbą Lietu
voje ambasadorius J. Tefft 
minėjo, kad jis tvirtai palaikys 
ir tęs tvirtus, draugiškus ben
dradarbiavimo santykius tarp 
JAV ir Lietuvos, nes abi mūsų

Aukštutinės pilies vakarinis bokštas ir uždengti Žemutinės pilies Valdovų rūmų likučiai K. Vainoro nuotr

Suremontuotas vakarinis gy
nybinis bokštas, sutvarkytas 
lietaus vandens nuleidimas, 
konservuotos gynybinės sienos 
liekanos, iš naujo išgrįsti ta
kai, sutvarkyta kalno papėdė. 
Čia baigti atstatyti du arsena
lo korpusai, perdengtas 
Nacionalinio muziejaus pa-

valstybės turi tą pačią viziją 
— nepadalytą ir laisvą Euro
pą. Dabar, baigiantis tretie
siems ambasadoriaus darbo 
metams Lietuvoje, Lietuva yra 
arti tos dienos, kai taps pil
nateise NATO ir ES nare. 
Ambasadorius J. Tefft nesle
pia, kad jam buvo malonu 
tapti svarbių Lietuvai istori
nių įvykių liudininku.

Ambasadorius J. Tefft sa
ko, kad vertina savo, kaip am
basadoriaus darbą Lietuvoje ir 
pastebi, kad darbas čia išties 
buvo jo karjeros ryškiausias 
momentas, todėl tiek žmonai 
Marielai, tiek jam bus liūdna 
palikti Lietuvą. „Tai, ką Lie
tuva pasiekė per pastaruosius 
dvylika metų, yra išties ste
buklas, tai minėjo ir preziden
tas Bush, ir daugelis kitų. Ir 
visa tai pirmiausia tik dėl Lie
tuvos žmonių sunkaus darbo 
ir pasiaukojimo, na ir truputis 
pagalbos iš jūsų draugų...”— 
pastebi ambasadorius J. Tefft.

Ambasadorių John F. Tefft

grindinio korpuso stogas.
Uždengti ir per 1995 m.

sezoną atkasti Valdovų rūmų 
likučiai, užkonservuotos per
kasos kitose pilies vietose. 
Vilniaus pilių direkcija tapo 
visa teise pilių komplekso šei
mininke ir visų čia vykdomų 
darbų koordinatore. Kaip ga-

pakeis vasaros pabaigoje at
vyksiantis naujasis JAV 
ambasadorius Lietuvoje Step
hen D. Mull, kuris neseniai 
dirbo JAV ambasadoriaus pa
vaduotoju Džakartoje, Indo
nezijoje. Karjeros diplomatas 
JAV aukštesniojoje užsienio 
tarnyboje Stephen D. Mull 
turi ministro patarėjo rangą. 
Ambasadorius S. Mull yra dir
bęs konsulu ir politikos pa
reigūnu JAV ambasadoje Ba- 
hamuose, Lenkijoje ir Pietų 
Afrikoje. Karjerą JAV užsienio 
tarnyboje jis pradėjo 1982- 
aisiais. Prieš paskyrimą Dža
kartoje S. Mull dirbo JAV 
Valstybės departamento ope
racijų centro direktoriaus pa
vaduotoju, JAV ambasados 
Varšuvoje politikos patarėju, 
Pietų Europos reikalų biuro 
direktoriumi, bei JAV Valsty
bės departamento vykdančiojo 
sekretoriaus pavaduotoju.

Parengta pagal JAV 
ambasados Vilniuje pranešimą

rantą ateičiai 1995 m. ji pasi
rašė tris ilgalaikes sutartis, 
kuriomis tyrimai pavesti Pilių 
tyrimo centrui „Lietuvos pi
lys”, projektavimas — Paminklų 
restauravimo institutui, staty
bos ir atstatymo darbai — 
Panevėžio statybos trestui.

Bus daugiau

ndu.edu/nw
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

BAŽNYČIA IR EUCHARISTIJA
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Popiežius Jonas Paulius II 
šių metų Didžiojo ketvirtadie
nio proga yra pagarsinęs 
encikliką apie Eucharistiją: 
„Ecclesia de Eucharistia” — 
Bažnyčia iš Eucharistijos. 
Šiandien, viešai pagerbiant 
Dievo meilės paslaptį — Eu
charistijos dovaną Bažnyčiai, 
norėčiau supažindinti jus su 
svarbiausiomis šio svarbaus 
dokumento mintimis.

Šventasis Tėvas rašo: „Va
tikano II susirinkimas pagrįs
tai paskelbė, kad eucharistinė 
auka yra viso krikščioniško 
gyvenimo versmė ir viršūnė’ 
(LG, 11). 'Juk švenčiausioje 
Eucharistijoje gludi visas dva
sinis Bažnyčios lobis, pats 
Kristus, mūsų velykinis avi
nėlis ir gyvoji duona. Švento
sios Dvasios gaivinamu ir 
gyvybę trykštančiu savo kūnu 
teikiantis žmonėms gyvenimą’ 
(PO,5). Štai kodėl Bažnyčia 
niekada nenuleidžia žvilgsnio 
nuo savo Viešpaties, esančio 
altoriaus Sakramente, kuria
me atranda pilnatvišką jo 
begalinės meilės apraišką”. 
Kiek mes parodome dėmesio 
Eucharistijai ir kiek mes 
trokštame maitintis šia dan
gaus Duona, tiek mes dvasiš
kai augame.

Devintinių šventės Vilniuje dalyvė. Tomo Bauro (Elta) nuotr.

Balandžio 17 d., Didįjį ket
virtadienį, popiežius Jonas 
Paulius II pristatė savo 14-ąją 
encikliką Ecclesia de Eucha
ristia. Ankstesniais pontifika
to metais popiežius Didžiojo 
ketvirtadienio proga paskelb
davo kunigams skirtą laišką. 
Šv. Petro bazilikoje Krizmos 
Mišiose, apie 3,000 kunigų pa
kartojo per kunigystės šven
timus duotus ištikimybės pa
žadus. Popiežius savo homili
joje sakė, kad kiekvienas pa
šaukimas į kunigystę yra 
ypatinga Dievo meilės dovana 
ir gilus slėpinys. Jis ragino 
kunigus per sakramentus iš
tikimai perduoti Dievo slė
pinius, vadovaujantis ne žmo
giškaisiais interesais, bet tik 
meile Dievui ir žmonėms. 
Šventasis Tėvas prašė kuni
gus supažindinti tikinčiuosius

Paskutinės Vakarienės 
kambaryje Kristus paėmė 
duoną, laužė ir davė moki
niams tardamas: „Imkite ir 
valgykite: tai yra mano kūnas, 
kuris už jus atiduodamas”. 
Paskui jis paėmė taurę vyno ir 
jiems tarė: „Imkite ir gerkite 
iš jos visi: tai yra mano kraujo 
taurė, naujosios ir amžinosios 
sandoros kraujas, kuris bus 
išlietas už jus ir visus nuo
dėmėms atleisti”. Šitai taręs 
Viešpats įsakė: „Tai darykite 
mano atminimui”. Per kiek
vienas Mišias yra sudabarti
namas šis velykinės aukos slė
pinys, kurio metu mes atsi
duriame Paskutinės vakarie
nės kambaryje, laužome Jė
zaus duodamą gyvąją duoną, 
stovime po Jėzaus kryžiumi, 
mūsų nuodėmes plauna At
pirkėjo kraujas ir pagaliau 
stovime prie tuščio kapo, džiaug
damiesi Viešpaties prisikė
limu.

Bažnyčia gimė Paskutinės 
vakarienės kambaryje ir yra 
gyva ne dėl jos narių gausumo 
ar išminties, ne dėl jos su
kurtų struktūrų ar istorinės 
patirties, bet gyva dėl Eu
charistinio Jėzaus, kuris gyve
na ir veikia dabartyje, kaip ir 
anuomet, kai regimu būdu

PASKELBTA ENCIKLIKA APIE EUCHARISTIJĄ
su naujosios enciklikos' turi
niu. Oficiali enciklikos pasira
šymo ceremonija vyko po Pa
skutinės vakarienės Mišių.

Popiežiškosios krikščionių 
vienybės tarybos pirmininkas 
kardinolas Walter Kasper in
terviu agentūrai Kathpress 
komentuodamas naująją po
piežiaus encikliką pareiškė, 
kad joje „nė per milimetrą ne
atsitraukiama nuo ligšiolinės 
ekumenizmo linijos”. Kardino
las sakė, kad enciklikoje įspū
dingai pabrėžiamas katalikiš
kasis mokymas apie Eucha
ristiją, taip pat ekumeninėje 
srityje pateikiami atskiriems 
atvejams skirti pastoraciniu 
požiūriu išmintingi sprendi
mai. Dokumente rašoma, kad 
dėl ypač svarbių dvasinių po
reikių Eucharistiją leistina 
priimti taip pat kitų krikščio-

laužė duoną, ištarė ant kry
žiaus: .Atlikta” ir prisikėlė iš 
mirties. Šventasis Tėvas tvir
tina, kad Eucharistija yra per 
amžius besitęsianti kryžiaus 
auka ir primena, jog klysta 
visi, kurie iš Mišių nori atimti 
aukos suvokimą ir matyti tik 
brolišką puotą. Iš tikrųjų Mi
šios yra drauge ir auka, ir tik
ras pokylis, kuriame Kristus 
duoda save, kaip valgį.

Jonas Paulius II atkreipia 
dėmesį, kad Jėzus paskutinės 
vakarienės metu plovė moki
niams kojas ir tokiu būdu pa
liko tarnavimo pavyzdį. Po
piežius primena, kad Eu
charistiją švenčiantieji krikš
čionys neapleistų savo, kaip 
šio pasaulio piliečių, užduočių. 
Jų pareiga Evangelijos šviesa 
prisidėti prie pasaulio, 
atitinkančio žmogaus kilnumą 
ir Dievo planą, statydinimo. 
Dėl šitos priežasties mes, 
katalikai, negalime būti 
pasyvūs akivaizdoje viso to, 
kas vyksta aplinkui mus. 
Matydami, kaip pažeidžiamas 
teisingumas, niekinama gyvy
bė ir trypiamas žmogaus oru
mas, kaip niekinamos nenyks- 
tančios vertybės ir garbina
mas aukso veršis, mes išduo- 
tume Kristų, jei nesisielo
tume, kaip sustabdyti blogį ir 
dar uoliau tarnauti žmonėms.

Eucharistija mus vienija 
su Dievu, Bažnyčia ir tar
pusavyje. Ji vienija su Dievu, 
nes priimdami Jėzų į savo 
širdį, vienijamės su dangaus 
Tėvu ir Šventąja Dvasia. 
Didesnės vienybės su Dievu 
šioje žemėje neįmanoma pa
siekti. Mums belieka tik pa

niškųjų Bažnyčių bei bendruo
menių atstovams. Pasak kar
dinolo W. Kasper, ši enciklikos 
mintis rodo popiežiaus „didelį 
atvirumą”. Popiežiškosios 
krikščionių vienybės tarybos 
pirmininkas sakė, kad ben
dros katalikų ir protestantų 
komunijos pasiūlymams vis 
dar trūksta teologinio pagrin
do, nes tebėra skirtingai su- 
prantama Eucharistijos es
mė.

Kai kurių konfesiniu po
žiūriu mišrių šalių vyskupų 
konferencijos paskelbė specia
lius pareiškimus dėl encikli
kos Ecclesia de Eucharistia, 
pabrėždamos, jog naujoji en
ciklika neuždaro durų ekume
niniam bendravimui. Vokie
tijos vyskupų konferencijos 
pirmininko kardinolo Kari 
Lehmann teigimu popiežius 
nestabdo ekumeninio Katali
kų Bažnyčios angažavimosi, 
net sustiprina jį, nuolat cituo
damas 1995 m. paskelbtą

Balandžio 27 d. popiežius 
Jonas Paulius II paskelbė še
šis naujus palaimintuosius. 
Savo pamoksle šventasis Tė
vas susiejo naujųjų palaimin
tųjų gyvenimą su tą patį sek
madienį minėta Dieviškojo 
Gailestingumo švente. Visi še
ši palaimintieji kilę iš Italijos. 
Giacomo Alberione (1884— 
1971) laikomas vienu iškiliau
sių XX a. apaštalų, skelbusių 
Dievo meilę žiniasklaidos prie
monėmis. Jis įkūrė Šv. Pau
liaus draugiją, vėliau išsiplė
tojusią į pasauliečių vienuolijų 
šeimą. Popiežius pabrėžė, kad 
Don Giacomo Alberione visuo
met laikėsi ištikimybės Baž
nyčios magisteriumo atžvilgiu. 
Jis ragino žiniasklaidos srityje 
aktyviai besidarbuojančius

• Telšiai. Balandžio 8 d. 
Telšių vyskupijos kurijoje lan
kėsi ir su vysk. J. Boruta, SJ, 
susitiko Ispanijos Karalystės 
užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Europos Sąjungos 
klausimais. Svečias savo kal
boje ragino nesibaiminti na
rystės ES. Pasak jo, Europa 
vienijasi krikščionijos pagrin-

sirūpinti, kad Jėzų pakvies- 
tume į savo širdis, kaip į gra
žiausiai išpuoštus namus, to
dėl nuo Eucharistijos yra ne
atskiriamas Susitaikinimo 
sakramentas.

Šventasis Tėvas sako, kad 
Eucharistija vienija mus su 
Bažnyčia, nes jungia su savo 
vyskupu ir Romos popiežiumi. 
Be šios vienybės negalima 
švęsti Eucharistijos, todėl, jei 
kas nors būtų gavęs kunigys
tės šventimus, bet dėl savo 
klaidų praradęs vienybę su 
savo vyskupu, tas negalėtų 
vertai švęsti Eucharistijos. 
Šitokioje padėtyje yra vienybę 
su popiežiumi praradę arki
vyskupo Lefebvro šalininkai, 
kurių atstovų turime ir Kau
ne.

Eucharistija vienija žmo
nes tarpusavyje, nes Jėzaus 
artumoje pasijuntame visi 
lygūs, visi broliai ir seserys 
Kristuje. Tačiau Šventasis Tė
vas primena, kad Eucharistija 
kuria bendrystę su Dievu, 
Bažnyčia ir žmonėmis tik 
tada, jei ją priimame vertai. 
Jis cituoja Šv. Jono Auksa
burnio raginimą: „Aš keliu 
balsą, maldauju, prašau ir 
meldžiu: nesiartinkite prie šio 
šventojo stalo suteptomis ir 
sugadintomis sąžinėmis”. Kai 
sąžinę slegia sunki nuodėmė, 
Šventasis Tėvas ragina pasi
naudoti Susitaikinimo sakra
mentu. Todėl didelę klaidą 
daro tie žmonės, kurie, daly
vaudami Mišių šventime, eina 
prie Komunijos, nesusimąsty
dami, kas dedasi jų širdyse. 
Bažnyčia uždeda kunigams 
pareigą neduoti Eucharistijos

encikliką Ut unum sint. Pasak 
kardinolo, popiežius įspėja dėl 
galimo perdėto skubotumo ir 
primena galiojančias kanonų 
teisės nuostatas, išlaikydamas 
būtiną aiškumą, tačiau drau
ge „vengdamas aštrumo”. Vo
kietijos vyskupų konferencijos 
pirmininkas teigė, kad norint 
pasiekti Viešpaties stalo vie
nybę reikia ne vien tik laiko, 
bet taip pat įveikti daugybę 
kliūčių. Krikščionys turėtų 
drauge tęsti tai, kas jau dabar 
įmanoma: drauge skaityti Bib
liją, rūpintis vargšais, darbuo
tis naujosios evangelizacijos 
baruose.

Šveicarijos vyskupai savo 
pareiškime teigia, kad naujoji 
enciklika nurodo „ekumeninio 
dialogo meilėje ir tiesoje gai
res”. Pabrėžiama, jog, norint 
suvokti dokumento visumos 
prasmę, reikia jį ramiai studi
juoti.

Kardinolas Leo Scheffcyzk 
įžvelgia enciklikoje ypač naują

PASKELBTI ŠEŠI NAUJI PALAIMINTIEJI
pauliečius vykdyti evange
lizaciją šiandienos pasaulyje 
„su tuo pačiu polėkiu” ir nau
dojantis naujausiomis priemo
nėmis. Mažesniųjų brolių ka
pucinų kunigas Marco d’Avia- 
no (1631—1699) suvaidino 
svarbų vaidmenį 1683 m. iš
laisvinant Vieną iš turkų ap- 
gulties. Popiežius pabrėžė, 
kad laiko aplinkybėms nulė
mus charizmiškasis kapucinų 
pamokslininkas aktyviai prisi
dėjo puoselėdamas krikščioniško
sios Europos laisvę ir vienybę.

Vienuolijos įkūrėja Maria 
Cristina Brando (1856—1901) 
nuo vaikystės troško būti 
šventa. Vienuolijos įkūrėja 
Eugenia Ravasco (1845-1900) 
popiežiaus Leono XIII encik
likos Rerum novarum dvasia

du, čia bus bendrai dirbama, 
bendrai ieškoma sprendimų. 
Tai labai padėjo Ispanijai, pa
dės ir Lietuvai. Vysk. Jonas 
Boruta, SJ, priminė, kad Že
maitija jau nuo 1417 m. Kons
tancos susirinkimo, kai buvo 
įkurta Žemaičių vyskupija, 
jaučiasi esanti krikščioniška 
Europos dalis.

tiems asmenims, kurie žinomi 
kaip vieši nusidėjėliai, iki 
šiolei dar nepadarę atgailos. 
Todėl neturėtų eiti Komunijos 
įstatymų leidėjai, kurie kovoja 
prieš gyvybę, legalizuoja abor
tus, priiminėja korupcinius 
įstatymus, atsižvelgiant ne į 
visuomenės gerovę, bet į pa
skirų grupių finansinius in
teresus. Prie Eucharistijos, 
nepadarę atgailos neturėtų 
artintis visi tie, kurie tik išo
riškai deklaruoja savo pri
klausomybę Katalikų Bažny
čiai, bet savo nekrikščionišku 
elgesiu piktina žmones.

Šventasis Tėvas ypač pri
mena. sekmadienio Mišių svar
bą ir sako, jog ganytojai turi 
sudaryti žmonėms sąlygas 
dalyvauti sekmadienio Mišio
se, o tikintieji, jei nėra sukliu
dyti labai rimtų priežasčių, 
turi dalyvauti Viešpaties die
ną Eucharistijos šventime. 
Praeities tikėjimo persekioji
mai aiškiai paliudijo, kad net 
sunkiausiose sąlygose išliko 
tvirti savo dvasia tie tikintieji, 
kurie sekmadieniais šventė 
Mišias.

Kunigai ir tikintieji yra 
raginami ne tik dalyvauti Mi
šiose, bet ir adoruoti Eucha
ristiją ne Mišių metu. Kažkur 
visai šalia mūsų Laisvės alėjo
je šiandien vieni žmonės gers 
alų ir mąstys tik apie tai, kas 
greitai praeina, o mes tuo tar
pu, eidami kitomis gatvėmis, 
giesmėmis šlovinsime su 
mumis gyvenantį ir mus my
lintį Eucharistinį Jėzų. Šlo
vinsime ir už tuos, kurie Vieš
paties šiandien dar neprisi
mins.

Eucharistijos ir Bažnyčios su
siėjimą. Pasak jo, enciklikoje 
reiškiamas popiežiaus pritari
mas ekumeninei veiklai ir 
vertinami krikščionių eku
meniniai lūkesčiai; tačiau šie 
lūkesčiai netapatintini su nu
tolusiu nuo tikrovės sentimen
talumu.

Tikėjimo mokslo kongre
gacijos sekretorius arkivysku
pas Angelo Amato komentuo
damas encikliką, pabrėžė, jog 
Eucharistija yra pačios Baž
nyčios vienybės ir vienybės 
Bažnyčioje sakramentas, todėl 
negali būti kalbos apie bendrą 
jos šventimą su kitais krikš
čionimis, kol nebus pasiekta 
tikėjimo, sakramentų ir baž
nytinės valdžios sampratų vie
nybė. Romos Šv. Kryžiaus uni
versiteto sakramentų teologi
jos prof. Antonio Miralles kaip 
naujovę iškėlė enciklikos 
skyrių apie Mariją, „pirmąjį 
istorijos tabernakulį”.
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praleido gyvenimą, tarnau
dama jaunoms darbininkėms. 
Maria Domenica Mantovani 
(1862—1934) įkūrė pašvęstojo 
gyvenimo institutą drauge su 
anksčiau palaimintuoju pa
skelbtu kun. Giuseppe Nas- 
cimbeni. Popiežius pabrėžė, 
kad naujoji palamintoji Šven
tosios Šeimos pavyzdžiu buvo 
įkvėpta visiškai atiduoti save 
kitiems ir ypatingą dėmesį 
skirti vargšams. Švč. Jėzaus 
Širdies katechečių seserų kon
gregacijos įkūrėja Giulia Sal- 
zano (1846—1929) sakydavo: 
„Kol būsiu gyva, mokysiu ka
tekizmo”.

Iš viso Jonas Paulius II 
paskelbė 1,316 palaimintųjų ir 
465 šventuosius.

Bažnyčios žinios, 2003 m. Nr. 8

• Balandžio 18 d. iš Ruklos 
į Jonavą buvo nešamas kry
žius. Kryžiaus nešimo apei
goms vadovavo Jonavos deka
nas klebonas Sigitas Bit- 
kauskas ir Ruklos klebonas 
Arnoldas Valkauskas, dalyva
vo Ruklos įgulos kariai, ne
mažas būrys Ruklos para
pijiečių.

Devintinių eisena Vilniaus senamiesčio gatvėmis.
Tomo Bauro (Elta) nuotr.

Iškilmingai buvo švenčiama Devintinių šventė Vilniuje.
Tomo Bauro i Elta) nuor.

SKELBIMAI
e

* 3 merginos ieško darbo pri
žiūrėti vaikus ar pagyvenusius 
žmones ir gyventi kartu. Tel. 630- 
852-6406.
* Moteris ieško (perka) darbo ne
toli Palos Hills , su gyvenimu ar 
grįžimu. Tel. 708-237-1203 arba 
773-221-3708.

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, ieškote darbo 
ar buto, tačiau skelbtas laikraštyje 

brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS jūsų skelbimą 
išspausdins nemokamai. 

Tereikia paskambinti 
tel. 773 585-9500 ar užsukti j 

DRAUGO administraciją adresu 
4545 W. 63 St., Chicago,

IL 60629.

IŠNUOMOJA

Brighton Park rajone po 
remonto išnuomojami atskiri 

kambariai.
Labai geras susisiekimas. 

Tel. 773-297-8595.

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

1 mieg. - $645; 2 mieg. - $729 - $758 

Tel. 630-910-0644, Jana.

Išnuomojamas naujai dekoruotas,
modernus 2 mieg. butas su virtuvės 

įranga vyresnio amžiaus, nerūkantiems 
žmonėms. Oro kondicionierius, 

nauji kilimai, užuolaidos.
66 PI. ir Marųuette Rd 

Tel. 708-656-6599.

* Jauna moteris ieško bet kokio 
darbo su gyvenimu. Tel. 773- 
447-9440 Laura.

* 30 m. moteris gali pakeisti 
senelių priežiūroje bet kurią 
savaitės dieną. Kalba angliškai, 
turi patirties, rekomendacijas, 
vairuoja .Tel. 773-254-0250 arba 
773-671-7987.

SIŪLO DARBĄ

Pilnos darbo dienos darbas
su gyvenimu, 

įvairiose valstijose.
Tel. 630-330-9471

PASLAUGOS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

STATE FARM INSURANCE 
AUIOMOBII J( X NAMŲ. SVEIKATOS 

IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 
Agentas Frank Zapolis irOlt. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 YVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654



Atkelta iš 1 psl.
dar 50 mln. eurų (172 mln. li
tų). Būtent iš šių lėšų bus moka
mi atlyginimai traukiniuose 
dirbsiantiems diplomatams ir 
valstybės tarnautojams - specia
liems kurjeriams.

Kuriant naują tranzito tvar
ką, buvo įsteigti 77 nauji etatai, 
tarp kurių 6 Lietuvos ambasa
doje Maskvoje, po 5 generali
niuose konsulatuose Sankt Pe
terburge ir Karaliaučiuje, pačio
je ministerijoje buvo įsteigtas

Atkelta iš 1 psl.
kuris patvirtino pirmojo dopin
go tyrimo rezultatą.

Apie teigiamą geriausio 
2002 metų Lietuvos sportininko 
dopingo tyrimo rezultatą pirma
dienį buvo informuota Lietuvos 
dviračių sporto federacija, ku
rios pasiūlytą sprendimą dėl R. 
Rumšo diskvalifikacijos svars
tys Tarptautinė dviračių sąjun
ga (UCI).

„Pirmą kartą už tokio pre
parato vartojimą sportininkas 
paprastai diskvalifikuojamas ne 
mažiau nei dvejiems metams”, 
tvirtino Kūno kultūros bei spor
to departamento (KKSD) vy
riausioji specialistė-gydytoja

Atkelta iš 1 psl.
Antrą kartą apie A. Luster 

M. Labanauskas išgirdo gegu
žės mėnesį, kuomet į Meksiką iš 
JAV grįžęs vyriškis sužinojo, 
kad D. Carrera prisistatantis 
vyriškis buvo vėl užsukęs į jo 
namus.

Tuo metu elektroninio pašto

JAV pareigūnai nežino, kas pasikėsino į lietuvį 
studentą

Atkelta iš 1 psl.
kai jo sunkvežimis stabtelėjo. 
Užpuolikas pareikalavo, kad 
vairuotojas atsigultų ant grin
dų.

Pasak policijos, plėšikas ke
liolika kartų šovė į aukos galvą 
bei krūtinę, o, palikdamas 
sunkvežimį, iš kraujuojančios 
aukos atėmė pinigus, piniginę 
bei mobiliojo ryšio telefoną.

Nukentėjusysis sugebėjo užsidirbti šiek tiek pinigų.
Wimbledon teniso turnyre Londono lietuvis 

sukėlė skandalą
Atkelta iš 1 psl.
todėl nustojo žaisti ir tik iš iner
cijos atmušė kamuoliuką. Bet 
švedų teisėjas įskaitė tašką A. 
Roddick.

Britų garbinamas č. Ru- 
sedski prapliupo keiksmais, o 
vėliau, tęsiant varžybas, prara
do iniciatyvą, iššvaistė turėtą 
pranašumą ir pralaimėjo trečią
jį ratą bei visas varžybas.

Už keiksmažodžius, kuriuos 
išgirdo ir tiesioginę televizijos 
transliaciją stebėję žiūrovai, G. 
Rusedski buvo nubaustas 2,500 
dolerių bauda.

Po įvykio dienraštis „The 
Sun” kreipėsi į daugiau nei ke
turis milijonus savo skaitytojų, 
prašydamas padėti rasti skan
dalą išprovokavusį žiūrovą. At
gailaujantis E. Žilionis pats su
tiko atvykti į BBC naujienų te
levizijos studiją ir viešai atsi
prašyti sportininko.

„Troškau jums pergalės, o 
ne pralaimėjimo. Padariau di
džiausią kvailystę, kokią tik ga
lėjau”, kreipdamasis į tenisinin

* Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) pareigūnai, tir
dami gyventojų skundą, nusta
tė, jog Valstybinio žemėtvarkos 
instituto Kauno 1-ojo žemėtvar
kos skyriaus vyresnioji inži
nierė Benita Jačėnienė pasi
naudojo turima informacija ir 
pagal pačios parengtą detalųjį 
planą sau ir motinai suprojek
tavo 16 sklypų. Sklypai supro
jektuoti prestižinėse vietose 
Karmėlavos gyvenvietėje, kurių 
dalis buvo valstybės išperka
mose ir neprivatizuojamų že
mių planuose bei skirti visuo
menės reikmėms. B. Jačėnienei 
pareikštas įtarimas dėl pikt
naudžiavimo tarnybine padėti

Lietuva pasirengusi Karaliaučiaus tranzitui
naujas Supaprastinto tranzito 
dokumentų skyrius, taip pat bu
vo atidarytas konsulatas So
vetske.

Aiškindami, kaip nuo antra
dienio veiks tranzito tvarka, 
diplomatai sakė, kad per Lietu
vos teritoriją norinčių keliauti 
Rusijos piliečių duomenys iš ge
ležinkelio stočių bilietų kasų 
elektroniniu paštu bus perduo
dami Lietuvos diplomatinėms 
įstaigoms ir Lietuva per 24 va
landas turės atsakyti, ar jiems-

Dviratininkui R. Rumšui dėl dopingo vartojimo gresia diskvalifikacija
antidopingo programai Rima 
Berlovienė, praėjusią savaitę 
Lozanoje stebėjusi antrojo mė
ginio tyrimo pradžios procedū
rą. Pasak jos, trečiasis tyrimas 
nebus atliekamas, kadangi do
pingo procedūra reglamentuoja 
dviejų — A ir B — mėginių tyri
mą. Tad Lietuvos dviratininko 
tyrimo rezultatai esantys galu
tiniai.

R. Berlovienė sakė, kad at
liekant laboratorinius tyrimus 
buvo padaryti tam tikri proce
siniai pažeidimai, kurie įtakos 
laboratoriniams atsakymams 
neturės.

„Sportininko ir jo advokato 
reikalas, ar tuos pažeidimus

JAV lietuvis padėjo sučiupti teisėsaugos ieškomą nusikaltėlį
dėžutėje M. Labanauskas rado 
savo kaimyno lietuvio Gintauto 
Nalio laišką, kuris buvo jo na
muose tą dieną, kai ten užsuko 
D. Carrera prisistatęs vyras.

G. Nalis įtarė, jog tai — A. 
Luster.

Atsivertęs JAV federalinio 
tyrimų biuro (FBI) tinklapį, lie

nuvairuoti sunkvežimį iki arti
miausios degalinės ir ten pa
prašyti pagalbos.

Užpultą studentą iš Lie
tuvos kitą savaitę turėtų aplan-" 
kyti mama, kuri tvarkėsi vizos į 
JAV dokumentus.

Lietuvis studentas buvo tik 
bepradedąs savo kelionę po 
Amerikos žemyną. Jis ketino 
susipažinti su JAV kultūra bei

ką, apgailestavo lietuvis.
• 10 metų Didžiojoje Britani

joje gyvenantis E. Žilionis geros 
valios ženklan netgi pasisiūlė 
pats sumokėti Wimbledon orga
nizatorių G. Rusedski skirtą 
baudą.

Tačiau tokio gesto gali ir ne
užtekti. Sportininko teisininkų 
komanda dabar svarsto, ar ne
būtų galima patraukti lietuvio 
civilinėn atsakomybėn. Aiškin
dami, kad šis įvykis tenisininką 
sugniuždė ir kainavo jam perga
lę, advokatai gali motyvuoti, jog 
finansinė žala yra daug dides
nė. Pavyzdžiui, jei G. Rusedski 
būtų patekęs į trečiąjį Wimb- 
ledon ratą, jo prizas siektų apie 
40,000 dolerių.

Po tokio skandalingo iš
garsėjimo lietuviui nuo šiol iki 
gyvos galvos Wimbledon teniso 
šventę teks žiūrėti tik per tele
vizorių.

Turnyro rengėjai lietuvio 
vardą įtraukė į juoduosius są
rašus”, kuriuose esantys asme
nys į tribūnas neįleidžiami.

mi siekiant asmeninės naudos 
ir padarant didelės žalos valsty
bei. (KD-Elta)

* Nors kelios dešimtys 
Jehovos liudytojų Kaune, 
Giraitėje, įsikūrę prabangiai, 
dirba religinei bendruomenei, 
oficialiai jie — bedarbiai, todėl 
valstybė nepasirūpins ligos at
veju, neskirs pensijų. Nė vienas 
bendrijoje gyvenantis ir dirban
tis savanoris nėra sudaręs dar
bo sutarties, už darbą kas mė
nesį gaudamas apie 260 litų pa
šalpą. Religinės organizacijos 
atleidžiamos tik nuo pelno mo
kesčio, žmonės, atlikdami bet 
kokį darbą, turi būti įdarbinti ir 
mokėti mokesčius. , (KD-Elta)

lt‘s Scandinavian SAS

bus išduodami STGD.
Pagrindinis darbas, tikri

nant būsimųjų keleivių sąrašus, 
bus atliekamas ambasadoje 
Maskvoje, kur diplomatai pa
mainomis dirbs 24 valandas. 
Sudarius keleivių sąrašą, bus 
atspausdinti supaprastinti ke
lionės geležinkeliu dokumentai, 
kuriuos traukiniuose išdalins 
Lietuvos diplomatai ir spe
cialieji kurjeriai. Jie turi teisę 
nuspręsti neišduoti dokumento, 
pasidomėti kelionės tikslu.

ginčyti”, sakę R. Berlovienė.
Pasak jos, atliekant tyri

mus, buvo paimtas per mažas 
šlapimo kiekis, be to, skiriasi 
mėginio A ir mėginio B rūgštin
gumas.

Be to, pati dopingo testo pa
ėmimo procedūra irgi atrodė' 
keista, nes sportininkas tikrin
tas ne po varžybų, o vakare.

Beje, paaiškėjus antrojo mė
ginio teigiamam rezultatui, bus 
panaikintas birželio pradžioje 
„Giro d’Italia” pasibaigusiose 
lenktynėse pasiektas R. Rumšo 
rezultatas — šeštoji vieta.

Lietuvis taip pat neteks per 
šias lenktynes pelnytų įskaiti
nių taškų pajėgiausių planetos

tuvis labiausiai ieškomų nusi
kaltėlių galerijoje pamatė savo 
svečio atvaizdą.

„Net nežinau, kodėl pats iš
kart jo nepažinau. Juk A. Lus
ter istoriją buvau kelis kartus 
matęs per televiziją”, vėliau 
pats stebėjosi vyriškis.

M. Labanauskui nepasisekė

* Vilniuje prasidėjo sa
vaitę truksianti karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 me
tų jubiliejui skirta Pasaulio lie
tuvių dainų šventė „Mes”. Visą 
kitą savaitę Seime vyks keliose 
dešimtyse valstybių gyvenan
čius lietuvius vienijančios Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimas. JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkė Regina 
Narušiene sakė: „Svarbiausias 
mūsų tikslas visais laikais buvo 
likti lietuviais, išsaugoti lietu
vybę tuose kraštuose, kur mus 
nubloškė likimas. Dabar tai net 
svarbiau nei ankstesniais lai
kais”. (LR-Elta)

* Į Pasaulio lietuvių dai
nų šventę atvyko apie*950 da
lyvių iš JAV, Kanados, Austra
lijos, Brazilijos, Vokietijos, Len
kijos, Latvijos, Rusijos bei Uk
rainos. Žiūrovų sulaukti tikima
si iš dar daugiau valstybių. Vil
niaus visuomenės sveikatos 
centrui pavesta užtikrinti pa-

. tikrinimą asmenų, atvykstan

IThere are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin vvith 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of vvell being you‘11 
feel when flying on this sophisticated nevv aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you‘ll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net

PASINAUDOKITE „DRAUGO” SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS

Dienraštis „Draugas” spausdinamas modernioje, savoje spaustuvėje. 
Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje Amerikoje.

„Draugo” spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, žurnalus, 
laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, reklamines 
brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų popierių su 

siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šokiais.
Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo” 

spaustuvė negalėtų atlikti.
Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo” spaustuvei, yra 

parama dienraščiui. „Draugas” turi atlikti daug papildomų spaudos 
darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitų lietuviškų 
draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo” spaustuvės patarnavimu. 

Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, ką mūsų spaustuvė 
gali Jums suteikti.

Remkite „Draugą”, kuris palaiko lietuvių kultūrinį 
gyvenimą išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas, 
todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas".

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės:

Valentinas Krumplis 
DRAUGAS

4545 W. 63 Street; Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284

Lietuva įsipareigojo STGD 
išduoti iki traukiniui atvažiuo
jant iki Lietuvos pasienio, kur 
keleiviai dar turės praeiti įpras
tą pasieniečių patikrinimą. 
STGD bus išduodami nemoka
mai, tai bus vienkartinis doku
mentas, skirtas kelionei ten ir 
atgal, jis galios tris mėnesius, o 
tranzitu per Lietuvą reikės per
važiuoti per 6 valandas. Pa
prastai tranzitiniai traukiniai 
per Lietuvą važiuoja maždaug 4 
valandas.

dviratininkų klasifikacijoje, ku
rioje R. Rumšas birželio vidury
je buvo 28-tas (914.45 taško).

Lietuvos dviratininkas šį 
savaitgalį ketina atvykti į Lie
tuvą ir atskleisti šio skandalo 
užkulisius bei papasakoti apie 
nesutarimus su italų komanda 
„Lampre”.

„Lampre” klubas pastaruo
ju metu turėjo finansinių sun
kumų ir įsiskolinimų dvirati
ninkams, todėl yra tikimybė, 
kad jis norėjo dopingo'skandalo, 
siekiant tokiu būdu išvengti fi
nansinių įsipareigojimų, nes 
dviratininkų sutartyse atsako
mybė už tai tenka patiems spor
tininkams.

susisiekti su Ffil, todėl apie A, 
Luster jis pranešė už piniginį 
atlygį nusikaltėlių ieškančiam 
žmogui. Pastarasis ir sulaikė 
milijonierių bei vėliau jį perda
vė pareigūnams.

A. Luster Meksika praėju
sią savaitę išdavė Amerikai.

čių iš SARS epideminių vietų. 
Įtariami ar sergantys užkrečia
mosiomis ligomis Pasaulio lie
tuvių dainų šventės dalyviai ir 
svečiai bus hospitalizuojami 
Vilniaus infekcinėje universite
tinėje ligoninėje ir Respubliki
nėje universitetinėje vaikų ligo
ninėje. (KD-Elta)

* Vilniaus Gedimino kal
no papėdėje jau stovi funiku
lieriaus vagonėlis, o į kalną 
baigti tiesti bėgiai. Premjero Al
girdo Brazausko sumanymu 
Gedimino kalne įrengiamas fu
nikulierius turėjo būti baigtas 
iki liepos 6-osios, Valstybės 
šventės renginių. Tačiau staty
bos darbai užtruko dėl svarbių 
priežasčių: kasinėjant aptikta 
vertingų archeologinių radinių, 
kuriuos reikėjo ištirti. Keltuvui 
nupirkti ir įrengti šių metų val
stybės biudžete buvo skirta 3 
mln. litų. 1,200 kg galios funi-- 
kulierius įsigytas iš Austrijos 
firmos „ABS Transportbah- 
nen”. (LR-Elta)

MUSŲ PLANETA 
ŽALESNĖ

Per paskutiniuosius dvi
dešimt metų Žemė pasidarė 
žalesnė, tai yra pagausėjo 
miškų, — teigiama Amerikos 
kosmoso tyrimo agentūros 
NASA ir Energetikos minis
terijos užsakymu atlikto tyri
mo išvadose. Augmenijos gau
sėjimas siejamas su vadina
muoju visuotiniu klimato at
šilimu. Kaip teigia ataskaitos 
autoriai, kai daugiau šviečia 
saulė, daugiau vandens, šilu
mos bei anglies dvideginio, 
augmenija suklesti daugelyje 
ruožų, bene labiausiai — ato
grąžose ir tolimojoje šiaurėje.

Amerikos Montanos uni
versiteto tyrinėtojas Ramak- 
rišna Nemanis teigia, kad 
augalų gausėjimas visų pirma 
sietinas su klimato pokyčiais. 
Kaip kitą veiksnį moksli
ninkas nurodo anglies dvide
ginio gausėjimą — per pasku
tinius dvidešimt metų šių 
dujų atmosferoje pagausėjo 
devynis nuošimčius. Anglies 
dvideginis yra veiksminga 
augalų trąša. Kaip rašoma 
žurnale „Science” paskelb
tame straipsnyje, sunku 
pasakyti ar šešių nuošimčių 
augalų biomasės padidėjimas 
yra žmogaus skatinamo 
visuotinio klimato atšilimo ar 
natūralių klimato pokyčių 
išdavą. Tyrinėjimui pasirinkti 
tūkstantis devyni šimtai 
aštuoniasdešimtieji - dutūks
tantieji metai buvo bene šil
čiausias laikotarpis nuo to lai
ko, kai pradėti reguliariai ste
bėti orai.

Bene labiausiai per pa
skutinį dvidešimtmetį išaugo 
Amazonės baseino miškai.

Mokslininkai taip pat at
kreipia dėmesį, kad žmonių 
skaičiaus gausėjimas — per 
dvidešimtmetį žmonių skai
čius padidėjo trisdešimt šešis 
nuošimčius ir viršijo šešis mi
lijardus, gerokai viršijo au
galų biomasės didėjimą.

___________ LER
* Karaliaus Mindaugo 

paminklas iš Tauragės sėk
mingai atkeliavo į Vilnių. Už
kėlus ant postamento, pamink
las vėl buvo apdengtas. Jo ati
dengimo iškilmės vyks liepos 6- 
ąją — karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo deiną. Paminklui su
kurti ir pastatyti buvo skirta 2 
mln. litų.

* Arvydo Sabonio para
mos fondas nuolatiniams or
ganizacijos rėmėjams netoli 
Raseinių, Karpynėje, surengė 
netradicinę pramogą — pusdie
nį trukusią žvejybą ir krepšinio 
varžybas. (R-Elta)
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GRAŽI MUSŲ LIETUVA
Birželio 21 d. vakare bu

vau pakviesta dalyvauti Ker
navėje vykusiame tradicinia
me Joninių renginyje. Į 
trumpiausios nakties links
mybes Kernavėn suvažiavo 
žmonių iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Autobusais atkeliavo 
folkloro ansambliai, tautinių 
šokių šokėjai, muzikantai. 
Ypač daug jaunimo, kuris do
mėjosi daugiau svaigalais, 
negu senovės tradicijomis. Vi
są dieną smarkiai lijo, bet 
renginio nesutrukdė. Visi kar
tojo, kad per Jonines visada 
lyja. Prieš vidurnaktį pilia
kalniuose buvo uždegti laužai, 
vainikų kuorai. Merginos 
Neryje plukdė vainikėlius ir 
visas Pajautos slėnis skendo 
ugnyje. Pasirodo, kad didelio 
renginio nesudrumstė nė 
lietus. Dėl lietaus nepasilikom 
ilgiau Kernavėje ir išvykome į 
Vilnių, o jaunimas linksmi
nosi visą naktį. Per „švenčia
mąją veiklą” menko intelekto 
dalis jaunuolių pateko į ligo
nines, kiti — į policijos ran
kas. Panašiai buvo „švenčia
ma” Joninių išvakarėse 
Vilniuje,.prie Baltojo tilto.

Labai gaila, kad graži 
Joninių-Rasos šventė patenka 
į pagonybės išpažinėjų ran
kas. Pagonių apeigos vyko ir 
kitose Lietuvos vietose — Jo
navoje, Dzūkijoje ir kt. Pa
gonių apeigų dalyviai į liep
snojantį aukurą bėrė po žiup
snelį druskos ir grūdų. Buvo 
pagerbtos deivės Žemyna ir 
Gabija, o svarbiausiam pago
nių dievui Perkūnui paaukota 
iš Dzūkijos miško atvežta 
ąžuolo šaka. Visoms apeigoms 
vadovavo folkloro ansamblio

AfA
MARTA GENUTIS

Mirė 2003 m. birželio 29 d., sulaukusi 93 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje nuo 1957 metų.
Nuliūdę liko: vaikai Otto su Irene ir Siegfried su 

Margaret; anūkai Scott ir Debbie su Dann Grist.
Marta buvo žmona a.a. Petro; sesuo a.a. penkių se

serų, a.a. dviejų brolių ir mama a.a. trijų vaikų.
Velionė pašarvota antradienį, liepos 1 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose 9236 S. 
Roberts Rd. (8000 W.) Hickory Hills, IL.

Religinės apeigos vyks trečiadienį, liepos 2 d. 7 v.v. 
ir ketvirtadienį liepos 3 d. 10 v.r. lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčioje, 6641 S. Troy, Chicago. Po apeigų 
a.a. Marta bus palaidota Bethania kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700
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„Kūlgrinda” vadovas Jonas 
Trinkūnas.

Nors lietuviška Rasos 
šventė yra išsaugota per tūks
tančius metų, pereinama į or- 
ginį ir palaidą lygmenį. Rasos 
šventė buvo svarbi okupaci
niais metais, per kurią buvo 
skleidžiama pogrindžio pasi
priešinimo literatūra ir kul
tūra. Dabar siekiama šią die
ną paskelbti nedarbo diena. 
Seime vyksta debatai: vieni už 
nedarbo dieną, kiti prieš. Bet 
ar bus prasminga? Rasos 
šventės užsibaigia nuostoliais, 
nusikaltimais, sužalojimais ir 
girtavimu. Valstybei padaro
ma daug nuostolių, o pasipel
no tamsioji jėga.

Kernavėje rinkosi ne tik 
pagonys, bet ir raganų gerbė
jai. Prie Kernavės, Valiukiš- 
kių kaime, Arvydo Jankausko 
sodyboje, prie Neries vyko 
šiuolaikinės muzikos festi
valis „Ragana 2003”. Į ne
varžomas linksmybes suvažia
vo apie 200 mašinų, daugiau
sia jaunimo. Bilietas į renginį 
kainavo 15 litų. Buvo parduo
ta tūkstantis bilietų. Čia jie 
klausėsi psichodelinės — tran
komos muzikos. Dvi paras 
svaiginosi alkoholiniais gėri
mais ir įvairiais kvaišalais. 
Apylinkės gyventojai bei ker- 
naviškiai negalėjo užmigti, 
drebėjo sodybų langai, staugė 
šunys. Gyventojai piktinosi, 
kad tokioje susikaupimo die
noje vyksta šėlsmas. Kitais 
metais žada dar didesnį, tran
kesnį ir baisesnį renginį. At
rodo, kad policija yra bejėgė 
ką nors padaryti, nes viskas 
vyksta privačioje sodyboje.

Marįja Remienė

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Mieliems „Draugo” skai
tytojams pranešame, kad
šią savaitę vyriausioji „Drau
go” redaktorė Danutė Bindo
kienė atostogauja.

Liepos 4 d., penktadienį, 
JAV Nepriklausomybės 
dieną, „Draugas” nedirbs.
Šeštadienio dienraščio nume
ris su priedu išleidžiamas ket
virtadienį, liepos 3 d.

Liepos 2 d., trečiadienio 
popietę, „Seklyčioje” prog
ramos nebus. Vėl rinksimės 
liepos 9 d. 2 vai. p.p. Linksmai 
ir saugiai praleiskite JAV ne
priklausomybės dieną.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį 
šeštadienį, liepos 5 d., 9:30 
vai. r., seselių Motiniškame 
name, 2601 VVest Marąuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kun. Jaunius Kelpšas, Švč. M. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
parapijos vikaras. Pamokslas 
bus lietuviškas. Prašome daly
vauti.

Švč. M. Marijos Nekalto
jo Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje (Brighton Parke) 
nuo pirmojo liepos mėnesio 
sekmadienio, 6 d., lietuviškų 
Mišių laikas pasikeičia — 
Mišios bus 10 vai. r. (anksčiau 
— 10:30 vai. r.)

Ateitininkų sendraugių
stovykla vyks Dainavoje liepos 
13-20 d. Paskaitos vyks pir
madieniais, liepos 14 — 18 d., 
10 vai. ryte, Baltųjų rūmų 
salėje. Sendraugiai ateitinin
kai kviečiami atvykti. Paskai
tas skaitys šie prelegentai: 
pirmadienį Vaclovas Kleiza ir 
Arvydas Barzdukas — „Prisi
minimai iš Lietuvos, Vokieti
jos ir JAV m. 1948—1955 m. ir 
mūsų dabartis 2003 m.”; ant
radienį Vita Aukštuolienė va
dovaus diskusijoms apie kny
gą „Why God Won’t Go 
Away”; trečiadienį Paulius 
Jankus kalbės tema — „Kūno 
priežiūra ir pasiruošimas kas
dieniniam judėjimui; ketvirta
dienį — Pilypas Narutis kal
bės tema „Lietuva ir ateitinin
kai globalinėje sistemoje”; 
penktadienį lit. mokyklų mo
kytojų simpoziumas — „JAV 
lit. mokyklos 2003 m. ir atei
tyje”.

Chicagos ir apylinkių Ne
kaltojo Prasidėjimo Švč. M. 
Marijos seselių rėmėjai
minės arkiv. Jurgio Matu
laičio paskelbimo palaimintuo
ju šventę š. m. liepos 13 d. 
(sekmadienį). 10:30 vai. r. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje vyks šv. Mišios, 
tuoj po šv. Mišių parapijos 
salėje vyks paminėjimas. Apie 
arkiv. Jurgį Matulaitį ir Si
bire kankintą Adelę Dirsytę, 
maldaknygės „Marija, gelbėk 
mus” autorę, kalbės kun. dr. 
prof. Kęstutis Trimakas. Bus 
kavutė. Nariai ir svečiai malo
niai kviečiami.

LR GENERALINIO KONSULATO 
ČIKAGOJE SKYRIUS PERSIKELIA Į 

„DRAUGĄ”
LR Generalinio konsulato 

Čikagoje skyrius, iki šiol vei
kęs Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, keliasi į naujas pa
talpas. Dėl kraustymosi liepos 
3 d., ketvirtadienį, priėmimo 
Balzeko muziejuje nebus. Nuo 
š. m. liepos 8 d. klientai bus 
priiminėjami „Draugo” patal-

Ziono Lietuvių evange
likų liuteronų ir „Tėviškės” 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos organizuoja 3-12 m. 
amžiaus vaikams „Biblijos va
saros stovyklą”, kuri vyks lie
pos 21-25 d. Ziono parapijos 
patalpose. Vaikai susipažins 
su pagrindinėmis Biblijos są
vokomis ir istorijomis-, ben
draus, dainuos, kartu ruoš 
projektus. Užsiėmimai vyks 
nuo 9:30 v. r.' iki 12:30 v. po 
pietų. Grupės sudaromos pa
gal amžių ir kalbą (lietuvių ir 
anglų). Registruotis reikia iki 
liepos 18 d. Telefonas: 708- 
422-1433; adresas: 9000 S. 
Menard Avė, Oak Lawn, IL 
60616; e-paštas:
zionlithlutheran@aol.com

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba kviečia visus golfo 
mėgėjus į metinę golfo iškylą 
š. m. rugsėjo 14 d. Gleneagles 
Country Club, 13070 
McCarthy Rd., Lemonte. Visas 
pelnas skiriamas stipendi
joms. Kviečiame ir ne golfo en
tuziastus atvykti į vaišes po 
golfo iškylos ir susipažinti su 
šių metų stipendininkais. 
Daugiau informacijos - skam
binti Edui Modestui - 630- 
794-0500.

Radijo ir televizijos mu
ziejus (The Museum of Broad- 
cast Communication), pasta
raisiais metais veikęs Kultū
ros centro patalpose, išsikelia 
į naują, nuosavą, 50 kv. pėdų 
ploto, pastatą State ir Kinzlie 
gatvių kampe (įėjimas iš State 
gatvės). Numatoma visą mu
ziejų atidaryti iki šių metų pa
baigos.

TĖVO DIENA MARQUETTE PARKO 
PARAPIJOJE

Visos iškilesnės šventės 
švenčiamos Marąuette Parko 
parapijoje — vienos iškilmin
giau, kitos — kukliau. Nese
niai čia atšvęsta Tėvo diena. 
Kartais atrodo, kad tėvas ša
lia motinos lyg ir išnyksta, 
kad jo vaidmuo šeimoje ne 
toks svarbus. Ypač vaikystėje. 
Juk retas pasijutęs nuskriaus
tas bėga pasiskųsti tėvui. At
rodo, kad jis nesupras, ne
mokės paguosti, užjausti, kad 
jo rankos per kietos paglosty
ti, aprišti sumuštą kelį. Atro
do, kad jis to nė nemoka. Juk 
ir pats susižeidęs dažnai tik 
nukrato kraują ir pasako: 
„Niekis, užgis”. O sulaukęs 
dėmesio, pasiūlymo aprišti 
žaizdą, lyg susigėsta... Tačiau 
nelieka abejingas. Viduje 
džiaugiasi pamalonintas dė
mesiu.

Tėvo dienos minėjime 
kun. Rimvydas prisiminė sa
vo tėvą sakydamas: „Mamos 
buvo galima nepaklausyti, o 
tėvo — ne. Jam net sakyti ne
reikėjo — užteko žvilgsnio, 
kad suprastum, jog blogai el
giesi. Gal toje ramybėje, ta
me žvilgsnyje ir yra tėvo stip
rybė”.

Tėvo reikšmę šeimoje ir 
mūsų gyvenime dažnai su
prantame jo netekę. Tik tada 
pamatome, kad ir mama nebe 
tokia stipri pasidarė, palūžo, 
pritilo...

Tada pamatome, kad ne

pose adresu: 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL, 60629.

Priėmimo laikas: antradie
niais ir ketvirtadieniais 8,30 
a.m.-l p.m.

Visais klausimais kreiptis 
tel. 1-312-397-0382.

LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje

SĖKMINGAS
PROJEKTAS

Nors jau seniai nuskam
bėjo Velykų varpai ir vasara 
ištiesė gėlėtus kilimus, Čika
gos Lietuvos Dukterys neuž
miršo gražaus būrio rėmėjų 
ir aukotojų, kurie jas taip 
gausiai apdovanojo velykinių 
pyragų išpardavimo proga. 
Vėl stalai lūžo nuo sukrautų 
skanėstų, kurių šiemet ypač 
buvo gausu, sesės dirbo „iš- 
sijuosusios” ir neapvylė pir
kėjų. Štai ir vėl galėjome pa
siųsti didesnę sumą reta li
ga sergančiam vaikui į Lietu
vą, čia padėti ligonei apsimo
kėti buitines sąskaitas, pa
garbiai palaidoti vienišą tau
tietį ir t.t. Tai vis nuopelnas 
mūsų rėmėjų, o mums tik 
džiaugsmas, kad esame dar 
pajėgios šiuos darbelius atlik
ti. Taip pat ačiū visoms se
sėms, taip gražiai ir dosniai 
atsiliepusiom į kvietimą, dar
bu, sugebėjimais ir nuoširdu
mu visa tai paruošusioms. Vėl 
šypsojosi zuikučiai, švietė iš
puoštas stalas, sukinėjosi 
linksmos sesės pardavėjos. 
Ačiū valdybos narėms: Danu
tei Gierštikienei, Genutei 
Maldėnienei, Rūtai Spurgie- 
nei ir Sofijai Vakselienei, se
sėms „bitelėms”, sūnešusioms 
tiek gėrybių. Nepamirškime ir 
toliau visi remti pastangas, 
kurios duoda tokį gražų vai
sių.

Irena Gelažienė

Martynas ir Dalia Tra
kiai, gyv. Palos Hills, IL, yra 
jaunosios kartos „Draugo” 
skaitytojai, o dabar — dar ir 
dienraščio rėmėjai, nes kartu 
su prenumeratos atnaujinimo 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

tik namuose, bet ir mūsų šir
dyse liko tuštuma, kurios nie
kas negali užpildyti.

Tėvo dienos minėjimas 
buvo pradėtas bažnyčioje tam 
skirtomis mišiomis. Po to tę
sėsi parapijos salėje, kur 
laukė pietūs ir šiai dienai 
skirta programa.

Tą pačią dieną vyko dia
kono Gedimino Jankūno iš
leistuvės (aprašyta „Drauge” 
birželio 21 d.). Todėl visi buvo 
patenkinti, paskutinį kartą 
girdėdami jį dainuojant su 
kun. Rimvydu Adomavičium. 
Skambėjo eilės, skirtos tėvui, 
dainos, atliekamos vargoni
ninkės Jūratės Grabliaus- 
kienės ir jos vyro Rimo. Savo 
akordeono garsais virus links
mino Valdas Saltonas, kuris 
ne tik grojo, bet ir dainavo 
kartu su kun. Rimvydu.

Pasistiprinus skaniais 
„Antano kampo” ir parapijos 
šeimininkių pagamintais pa
tiekalais, programa tęsėsi. Il
gai netilo bendros dainos, juo
kas, plojimai, ir nuoširdus pa
bendravimas su senais drau
gais ir naujais pažįstamais, 
kurių į parapijos salę po mi
šių užsuka vis daugiau, ypač 
besilankančių pirmą kartą.

Liucija Einikienė

SKELBIMAI

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL N0W 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

Vasara. Nuostabus laikas 
poilsiui ir atostogoms. Po dar
bų, savaitgaliais stengiamės 
ištrūkti iš namų gamtos prie- 
globstin. Kartais atrodo, kad 
Amerikos lietuvių bedruome- 
nė, seniai išsprendusi savo 
socialines problemas, visai pa
skendo pomėgių vandenyne. 
Tačiau yra žmonių, kuriems, 
be viso kito, reikia dvasinio 
peno - meno. Nes menas - 
priemonė kitam menui. Tar
kim, mąstymo menui.

Kultūrinis gyvenimas, einąs 
koja kojon su šia diena, vis 
suspindi naujomis žvaigždė
mis, Amerikos lietuvių bend
ruomenei mažai žinomomis. 
Viena tokių, pasaulinio garso 
žvaigždžių, dailininkė, iš pa
žiūros trapi ir gležna asme
nybėj Nijolė Šaltenytė. Su šia 
dailininke ir jos menu galėjo 
susipažinti kiekvienas,
šeštadienį apsilankęs jos su
rengtoje asmeninėje parodoje, 
pavadintoje „Pasivaikščioji
mas Paukščių taku”. Beje, 
kaip pati dailininkė minėjo, 
parodos pavadinimas buvo 
šiek tiek kitoks, bet atstumas 
ir komunikacijos trukdžiai, 
suteikė jai du vardus. Daili
ninkės užmanymu paroda tu
rėjo vadintis „Žingsnis 
Paukščių taku”. Argi ne sim
boliška? Tai tarsi pirmasis 
žingsnis nežinomoje erdvėje, 
kažko pradžių pradžia. Kaž
kas žemiška ir kartu mistiška. 
Pasivaikščiojimas nėra' leng
vabūdiškas dalykas, ypatingai 
Paukščių taku, tai visas pro
cesas - žingsnis po žingsnio...

Žvilgtelėkime į Nijolės me
ną. Kas tai? Asmeniniai išgy
venimai ir įsijautimas, skati
nantis įsigyventi ir susitapa
tinti su paveikslo mintimi. 
Anot fotomenininko Algiman
to Kezio, nuolatinio parodų 
lankytojo, Nijolės Šaltenytės 
mene jis jaučia ne tik sudė
tingą, puikiai atliktą techniką, 
bet ir filosofinę mintį. Kuri vi
sai neužslėpta, atvirkščiai, ji 
apčiuopiama, matoma, ver
čianti susimąstyti, gal svajoti, 
inspiruojanti įvairiausius po
jūčius. Braidžiojau po salę ir 
stebėjau, kaip įdėmiai na
grinėjama vieno ar kito pa
veikslo mintis. Meno mylė
tojai diskutavo apie darbų at
likimo techniką, jos sudėtin
gumą ir įpintą gyvybės vers
mę juose.

Du paukščiai, 1999m. N. Šaltenytė.

Žurnalistė Ligija Žilevičienė 
pristatė parodos autorę, pa
minėdama keletą biografijos 
faktų, iš kurių reikšmingiau
sias - busimasis apdovanoji
mas, skiriamas karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750- 
ųjų metinių proga. Koks tai 
apdovanojimas, dailininkė pati 
dar nežino, o gal nenorėjo sa
kyti. Kuklumas ir būdo šil
tumas spindėte spindėjo, šil
dydamas susirinkusiuosius.

Paprašiau Nijolės Šalteny
tės trumpai pasidalinti įspū
džiais.
- Nijole, sako, kad Jūsų 

darbai labiausiai perkami 
užsienyje.
— Lietuvoje ekonominė situ

acija žinote kokia, menui pi
nigų neužtenka. Labai daug 
parodose lankosi žmonių, bet 
jie neperka meno. O užsie
nyje? Dalyvauju daugelyje pa
rodų Europoje, esu surengusi 
asmenines parodas Vokieti
joje, Prancūzijoje, Japonijoje. 
Dalyvavau penkiose parodose 
Kanadoje, Australijoje, Lenki
joje, Bulgarijoje... Labai sten-

■»

SIMBOLIKA: ŽINGSNIS NAUJOJE ERDVĖJE

Parodos pristatymas, įvykęs šeštadienį Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: muziejaus darbuotoja 
Rita Janz, dailininkė Nijolė Šaltenytė ir žurnalistė Ligija Žilevičienė.

Parodos „Pasivaikščiojimas Pauk 
žaibiškai išpirkti.

giuosi, noriu parodyti ką su
gebu, todėl natūralu, kad ma
no darbai užsienyje perkami.

- Ar nebuvo biurokrati
nių kliūčių atvykimui į 
Ameriką?

- Tai buvo pirmoji mano 
gyvenime patirtis, kai konsu
late turėjau įrodyti, kad esu 
dailininkė. Visuomet įrodinė- 
ju, kad esu gera dailininkė, 
bet kad tik dailininkė, dar ne
teko!

Horizontas, 1990 m. N. Šaltenytė.

RENGIAMAS DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIO 70-MEČIO 
MINĖJIMAS

Transatlantinio skrydžio 
70-čio minėjimas įvyks sek
madienį, liepos mėn. 20 d., ir 
prasidės 10:30 vai. r. šv. Mi
šiomis už tragiškai žuvusius 
lakūnus Steponą Darių ir 
Stasį Girėną Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Po Mišių su vėliavomis ir vai
nikais eisime prie Dariaus ir 
Girėno paminklo Marąuette 
Parke, kur vyks lakūnų pager
bimo iškilmės. Po to parapijos

ių taku” lankytojai labai domėjosi

- O kur Lietuvoje ekspo- 
nuojatės?
- Esu vilnietė, todėl dau

giausia surengiu parodų Vil
niuje. Šiais metais turėjau la
bai sėkmingą parodą Klaipė
doje. Prieš kelis metus atida
viau duoklę savo tėviškei - 
surengiau parodas Marijam
polėje ir Kalvarijoje. Visada 
malonu grįžti į savo ištakas. 
Dariau parodas Šiauliuose, 
Kaune, Ukmergėje.

- Čikagoje, Balzeko kul
tūros muziejuje, paroda 
bus eksponuojama mėnesį. 
Ar išvažiuodama į Lietuvą 
išsivešite darbus?
- Dar nenusprendžiau, bet 

atvirai pasakysiu, norėčiau iš
sivežti kuo mažiau. Beje. pla
nuojama parodą perkelti į Le
mentą.
- Ar teko bandyti save ki

tose srityse, gal bandėt ta-

salėje bus rodomas dokumen
tinis filmas apie Darių ir 
Girėną. Smulkesnė informacija 
bus skelbiama žiniasklaidoje. 
Kviečiame visus gausiai daly
vauti — nuo mūsų pačių prik
lauso, ar šventė bus didelė ir 
iškilminga. Juk neužtenka 
marmurinio paminklo Mar
ąuette Parke, gatvės, pavadin
tos „Lituanicos” vardu Bridge
porte, Lithuanicos parko ir 
paminklo Beverly Shores In

neįrėmintais originalais, kurie buvo 
Vitalijos Pulokienės nuotr

pyti?
Bandžiau akvarelę, at

virai pasakius, — „neužsikabi
nau”. Patinka tapyba, bet tai 
yra tik mano hobis.

Dar ilgai dairėsi žmonės po 
erdvią Balzeko kultūros mu
ziejaus salę. Ne tik dairėsi, 
bet ir pirko. Atokiau, ant sta
lo, galima buvo pasirinkti 
neįrėmintų dailininkės darbų, 
gauti autografą ir nusifoto
grafuoti. Taip daro ameri
kiečiai - nusiperka darbą ir 
tuoj prašo nusifotografuoti 
kartu, — šypsojosi Nijolė. Na, 
norinčių aplankyti parodą 
žiniai - paroda bus eksponuo
jama beveik mėnesį. Kad gi
liau suvoktumėte, reikia ne 
tik teorinių apmąstymų, rei
kia asmeninės patirties.

Vitalija Pulokienė

dianoje. Pasididžiavimas Da
riaus ir Girėno atliktu tiems 
laikams nepaprastu žygdar
biu, visą tautą sukrėtęs jų 
žūties tragiškumas, pagarba 
ir tautos didvyrių atminimas 
turi būti gyvi mūsų širdyse.

Aurelija Dobrovolskienė

Tai - Jūsų laikraštis
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