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95th ANNIVERSARY KaintMI? 

Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
2 psl. 

Nežinia ir baimė dėl 
genetiškai modifik. 
produktų. 

3psl. 

„Mūsų daržai ir 
darželiai". 

4 psl. 

„Draugo lietuviukai" 
5 psl. 

Ekskursija \ Lietuvą. 
Apie kinematografą 
Joną Meką. 

6 psl. 

Graffiti meno 
konkursas. 

7 psl. 

Paminėtos Pal. J . 
Matulaičio mirties 
77-osios metinės. 
Padėka aukotojams. 

8 psl. 

Sportas 
* Italijoje pas iba igus ia

m e pasaulio ga tvės krepš i 
n i o čempionate l ie tuvos ko
m a n d a i nepavyko apginti 
prieš metus iškovoto čempionų 
titulo. Sekmadienį finale Lietu
vos krepšininkai — Rytis Pul
kauninkas, Mindaugas Bada-
ras , Gaudentas Puškorius ir 
Erikas Miliukas — 0:2 nusilei
do pirmenybių šeimininkei Ita
lijos komandai ir iškovojo si
dabro medalį. 

* Istorine pe rga lę Šiau
l iuose pasibaigusiame mo
t e r ų futbolo t au rė s pirmojo 
kvalifikacinio rato varžybose iš
kovojo Lietuvos čempionė „Gin-
tros-Universiteto" komanda. 
Šiaulių futbolininkės paskuti
nėse rungtynėse 1:0 (0:0) įveikė 
„FC Seiponjat" (Makedonija) 
komandą ir su 3 taškais užėmė 
trečiąją vietą keturių komandų 
varžybose. 

* Antrąją perga le Čekijo
j e vykstančiose „Czech 
Open 2004" šachmatų varžy
bose iškovojo Šarūnas Šulskis. 
J is sekmadienį nugalėjo čeką 
Josef Pribyl ir. surinkęs 2.5 taš
ko iš trijų galimų dalijasi 14-61 
vietas. 

aujausios 
žinios 

* Dviejų Lie tuvos euro-
p a r l a m e n t a r i u p o ž i ū r i a i į 
darbą išsiskyrė. 

* Kaune j a u ki ta i s me
ta i s gali būti p r a d ė t a sta
tyt i bioetanolio gamykla. 

* Valstybės s a u g u m o 
drparl,iin^rit;is neigia inter
n e t e paskelbtą informaciją 
apie neva Lietuvoje sulaikytus 
ea':mus teroristus. 

* Kauno apskr i ty je dau
gėja nuo alkoholio priklau-

Europarlamentaras: kyšininkavimo skandalas atskleidė 
partijų „juodųjų kasų sistemą 

Vilnius , liepos 26 d. (BNS) 
— Buvęs ilgametis Socialdemo
kratų partijos vadovas, Europos 
parlamento narys Aloyzas Sa
kalas teigia, kad daugelis parti
jų turi savo .juodąsias kasas", 
kurios nuolat papildomos šešė
linio verslo pinigais. 

Kaip interviu dienraščiui 
„Lietuvos rytas" sakė A. Saka
las, parlamentarų kyšininkavi
mo skandalas išryškino partijų 
skaudulius. 

„I viešumą šio skandalo me
tu iškilę dalykai vyko ir gerokai 
anksčiau. Patiems politikams 
tai nėra jokia paslaptis ar nau

jiena", sakė A. Sakalas. 
„Svarbiausia, ar verslinin

kai ko nors prašydavo už para
mą ir kokia forma ją suteikdavo. 

Dažnai būna taip, kad vers
lininkas nenori pinigų oficialiai 
pervesti į partijos kasą, vengia, 
kad jo pavardė būtų oficialiai 
minima. Tuomet jis ir sako poli
tikui: 'Galiu tau duoti grynai
siais'. 

Vadinasi, pinigai padedami 
į 'juodąją partijos kasą', ir vis
kas. Nėra ko slėpti — tokie da
lykai visada egzistavo visose 
partijose", sakė A. Sakalas. 

Anot jo, partijos naudoja 

įvairius šių pinigų plovimo me
todus. Labiausiai paplitęs — iš 
verslininkų gautus pinigus 
prieš rinkimus padalyti keliems 
partijos nariams. Šie pinigai ofi
cialiai įnešami į partijos kasą 
kaip asmeninės aukos. 

„Tai nėra normalus reiški
nys, nes parlamentarai pamažu 
virsta verslininkų tarnaitėmis. 

Man ypač nepatinka pokal
bių telefonu įrašuose girdimas 
nuolankus parlamentarų tonas. 
Juk lobizmas visame pasaulyje 
pasireiškia kitokiomis, civili
zuotomis, normomis", sakė A. 
Sakalas. 

Anot jo, skandalo išryškinti 
verslininkų ir politikų santykiai 
— iškreiptos formos lobizmas. 

A. Sakalas gynė kyšių ėmi
mu iš verslininko įtariamą par
tijos kolegą socialdemokratą Vy
tenį Andriukaitį. 

„Manau, kad jis svetimų pi
nigų tikrai nesidėjo į savo ki
šenę. Jeigu ir ėmė pinigus, tik
riausiai dėjo į partijos 'juodąją 
kasą', atiduodavo rinkimų šta
bui. Kiek pažįstu V. Andriukaitį, 
jis nėra godus pinigų žmogus. 

Jeigu jam labai rūpėtų jo 
materialinė gerovė, jis pirmiau
sia būtų įsigijęs signataro skly

pą Vilniuje. O po to pasielgęs 
kaip du trečdaliai s ignatarų — 
žemę pelningai pardavęs", sakė 
A. Sakalas. 

Anot jo,-jeigu V. Andriu
kaitis ėmė pinigus partijai, tu r i 
atvirai ir nedelsdamas ta i pa
sakyti prokurorams. 

„Suprantama, p rokurora i 
paklaus, ar jis tuos pinigus ati
davė į oficialiąją partijos kasą. 
Galbūt V. Andriukaitis a t sakys , 
kad atidavė kažkam, kuris tuos 
pinigus padėjo į 'juodąją kasą'. 

Tuomet prokurorai pasido
mės, kas yra tos juodosios kasos 
valdytojai, N u k e l t a į 7 ps l . 

Buvusio prezidento šalininkai 
nori taisyti Konstituciją 

Vilnius , liepos 26 d. (BNS) 
— Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) penktadienį gavo nuša
lintojo buvusio prezidento Ro
lando Pakso rėmėjų prašymą 
registruoti referendumo inicia
tyvinę grupę, siūlant taisyti net 
šešis Konstitucijos straipsnius. 

Kaip pirmadienį pranešė 
dienraštis „Respublika", inicia
tyvinės grupes prašyme nuro
dyti šešių Konstitucijos straips
nių papildymai ar pakeitimai ir 
dviejų įstatymų pataisos. 

Pasak VRK, siūlomi septyni 
savarankiški balsavimai refe
rendume, bet parašų rinkimo 
lapuose, reikalaujant surengti 
referendumą, siūloma pasira
šyti tik vieną kartą. 

Anot dienraščio, manoma, 
jog bandymas surengti referen
dumą yra R. Pakso susivieniji
mo rinkimų į Seimą kampanijos 
pradžia. 

VRK teigimu, dabartinėje 
Referendumo įstatymo redakci
joje numatyta, kad referendume 
priimamo sprendimo tekstas 
būtų vienas, todėl iniciatyvinei 
grupei teks arba pataisyti savo 
prašymą, arba bandyti surengti 
net kelis referendumus. 

Referendumo siūlytojai nori 
nustatyt i , jog minimali senat
vės pensija nebūtų mažesnė 
kaip 80 proc. įstatymu nustaty
to minimalaus darbo užmo
kesčio; asmenims, korupciniais 
a r kitais neteisėtais veiksmais 
padariusiems didelę žalą Lie
tuvos žmonių teisėms, netaikyti 
senaties termino. 

Taip pat siūloma referendu
mui skelbti reikalingą 300,000 
piliečių parašų skaičių suma
žinti iki 100,000; suteikti teisę 
kreiptis į Konstitucinį Teismą 
piliečiams, prezidentui, vyriau
sybei ir teismams: nustatyti ne 
didesnį kaip penkiolikos kar tų 
skir tumą tarp įstatymu nus
tatyto minimalaus darbo užmo
kesčio ir aukščiausiai ap-moka-
mų valstybės pareigūnų; su
skaidyti Seimą į dvejus rūmus: 
Atstovų ir Senatą; Seimo ir sa
vivaldybių tarybų narius rinkti 
t ik vienmandatėse r ink imų 
apygardose. 

I devyniolikos žmonių ini
ciatyvinę grupę įeina Liberalų 
demokratų partijos pirmininkas 
Valentinas Mazuronis, smulkių
jų žemdirbių vadovas Vytautas 
Šunskis, profsąjungų atstovai. 

Pirmadienį posėdžiavusi Seimo Antikorupcijos komisija neviešins įtariamo parlamentarų kyšininkavimo byloje 
esančių verslo grupės „Rubicon group" vadovo Andriaus Janukonio pokalbių su pavaldiniais. Komisija tai nu
sprendė, atsižvelgdama į tai, jog tai galėtų pakenkti privačiam verslui. Tačiau komisija nusprendė paviešinti 
dviejų A. Janukonio pokalbių su Vidaus reikalų ministerijos sekretoriumi Anatolijumi Rimkevičiumi išklotines. 
Nuotr.: komisijos pirmininkė Nijolė Steiblienė ir komisijos nariai — Nikolajus Medvedevas (v) ir Virginijus Mar
tišauskas. Tomo Černiševo fELTAj nuotr. 

Generalinės 
prokuratūros ir 

STT vadovai 
a t m e t a 

kal t in imus 
Vilnius , liepos 26 d. (BNS) 

— Generalinės prokuratūros ir 
Specialiųjų tyr imų tarnybos 
(STT) vadovai a tmeta kaltini
mus neprofesionalumu ir politi
kavimu t ir iant bylą dėl įtaria
mo Seimo narių kyšininkavi
mo. 

Tai generalinio prokuroro 
pavaduotojas Gintaras Jasa i t i s 
bei Specialiųjų tyrimų tarnybos 
direktorius Valentinas Junokas 
sakė pirmadienį išėję iš Seimo 
Antikorupcijos komisijos posė
džio, kuriame atsakė į komisi
jos narių klausimus. 

G. Jasaičio teigimu, Gene
ralinė prokuratūra STT surink
tą medžiagą apie įtariamą par
lamentarų kyšininkavimą pa
matė šių metų birželio pabaigo
je ir ėmėsi aktyvių veiksmų. 

„Operatyvinės veiklos įs
tatymas leidžia pakankamai il
gai rinkti medžiaga, jeigu tam 
yra pagrindo", sakė generalinio 
prokuroro pavaduotojas. 

Politikai ir žiniasklaida su
abejojo STT ir prokurorų profe
sionalumu, nes dauguma įtari
mų kyšininkavimu parlamen
tarams yra grindžiami dvejų-
trejų metų senumo duomenimis 
ir slapta įrašytais pokalbiais te
lefonu. 

Be to didelį atgarsį sukėlė 
STT reidai į kelių partijų būs
tines, likus vos keletui dienų 
iki antrojo prezidento rinkimų 
rato. 

STT vadovas V. Junokas at
metė įtarimų šešėlin patekusių 
Seimo nar ių l iberalcentristų 
Eligijaus Masiulio ir Gintaro 
Steponavičiaus kalt inimus po
litikavimu. 

Jo teigimu, STT negalėjo 
pateikti bylos medžiagos proku
rorams anksčiau, nes parla
mentarų kaltės įrodymų būtų 
dar mažiau. 

Valiutu santykis 
] TSD —2.84LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Skandalingas 
Rusijos Dūmos 

deputatas 
reikalauja 

panaikinti vizas 
M a s k v a , liepos 26 d. 

(„Interfax" — BNS). Rusijos li
beralų demokratų partijos 
(RLDP) vadovas Vladimir Žiri-
novskij reikalauja Lietuvos val
džios panaikinti vizų režimą su 
Rusija, kad pastarosios piliečiai 
galėtų laisvai judėti į Karaliau
čiaus sritį ir atgal. 

„Rusai — ne indėnai, kad 
būtų galima juos suvaryti į re
zervatą Kaliningrado srityje ir 
išleisti iš ten tuomet, kai to pa
norės lietuviai", kalbėjo skan
dalingas ultranacionalistas pir
madienį per savo šalininkų pi
ketą prie Lietuvos ambasados 
Maskvoje. 

V. Žirinovskij nuomone, 
Lietuvos valdžia turi „liautis 
laikiusi eilėse Rusijos piliečius 
Kaliningrade, rengusi patikri
nimus keliuose". 

„RLDP Maskvos organiza
cijos aktyvistai protestuoja prie 
Lietuvos ambasados pastato, 
nesutikdami su tuo, kad Rusi
jos piliečiai priversti rūpintis 
pažymomis vykti į savo val
stybę", pareiškė V Žirinovskij. 

Šių metų gegužės 1 dieną 
tapusi Europos Sąjungos nare, 
Lietuva įvedė naujas vizas, ati
tinkančias ES reikalavimus ir 
standartus. 

Dabar vizos Rusijos pilie
čiams paprastai išduodamos 
per 7 dienas. 

Trys par lamentara i neteko 
neliečiamybės 

M. Starkevičiūtė siūlo t i k r i n t i lietuvių darbą 
Briuselyje 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) 
— Pagal Liberalų ir centro są
jungos sąrašą į Europos parla
mentą (EP) išrinkta Margarita 
Starkevičiūtė pradėjo dirbti 
Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitete ir iš karto pasiūlė Lie
tuvos valdžiai atlikti ES institu
cijose dirbančių valstybės tar
nybų patikrinimą. 

M. Starkevičiūtė dalyvauja 
ir Biudžeto komiteto veikloje 

pavaduojančio nario te isėmis, 
taip pat yra Biudžeto kontrolės 
komiteto, kurio veikloje savano
riškai papildomai gali dalyvauti 
visi parlamento nariai, visateisė 
narė. 

M. Starkevičiūtė buvo pa
teikusi prašymą da lyvaut i ir 
Kultūros bei švietimo komiteto 
veikloje, tačiau j ame nedirbs. 

M. Starkevičiūtė t a ip pat 
teigia buvusi nustebinta „tar

nautojų, tiesiogiai ar netiesio
giai per įvairias ES tarnybas iš
laikomų iš Lietuvos gyventojų 
mokesčių užsienyje, gausa ir 
darbo kokybe". 

„Norėčiau viešai kreiptis į 
jo ekscelenciją prezidentą pra
šydama paskatinti kontrolės įs
taigas ir vyriausybę atlikti mū
sų užsienio tarnybų, dirbančių 
ES institucijose, veiklos patikri
nimą", sakė M. Starkevičiūtė. 

Vytenis Andriukaitis ir Vytautas Kvietkauskas. Tomo ČemiSevo (ELTA) nuotr 

V. Landsbergis: J. Borisov vėl siekia a tkre ip t i į save 
dėmesį 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) 
— Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) vienbalsiai pritarė trijų į 
kyšininkavimo skandalą įsivė
lusių Seimo narių prašymams 
panaikinti jų parlamentaro įga
liojimus. 

Pirmadienį vykusiame VRK 
posėdyje 8 komisijos nariai nu
sprendė patenkinti socialdemo
krato Vytenio Andriukaičio, bu
vusio socialliberalo Vytauto 
Kvietkausko ir konservatoriaus 
Arvydo Vidžiūno prašymus at
sistatydinti iš Seimo narių pa
reigų nuo liepos 28 dienos. 

Spausdamas VRK pirmi
ninkui Zenonui Vaigauskui ran
ką, parlamentaras Vytenis An
driukaitis išsakė norą kuo grei
čiau užbaigti teisminį procesą. 

V. Kvietkauskas atsisvei
kindamas dėkojo VRK už suti
kimą patenkinti prašymą. 

„Dėkui, kad nekankinote 
kaip Seimas ir patenkinote pra

šymą", sakė V. Kvietkauskas. 
Pirmadienio rytą prašymą 

panaikinti Seimo nario manda
tą pateikęs A. Vidžiūnas sakė 
tikintis Generalinio prokuroro 
pažadu tęsti ir kuo greičiau 
baigti pradėtą ikiteisminį tyri
mą. 

„Mano pareiškimas atsira
do šiandien, kai aš patikėjau 
Gintaru Jasaičiu, kad ikiteismi
nis tyrimas bus atnaujintas ir 
tęsiamas pakankamai greitai", 
komisijos nariams sakė A. Vi
džiūnas. 

Po VRK sprendimo V. 
Kvietkauskas sakė besijaučiąs 
puikiai, „kaip laisvas pilietis, 
nusikratęs Seimo nario — kyši
ninko kupros". 

Praėjusią savaitę iš Naujo
sios sąjungos pašalintas V. 
Kviekauskas teigė neplanuo
jantis grįžti į politinį gyvenimą 
ir puoselėjantis planus toliau 
užsiimti verslu. 

Vilnius, liepos 26 d. (BNS) 
— Europos parlamento narys 
Vytautas Landsbergis teigia, 
jog Rusijos pilietis verslininkas 
Jurij Borisov padavė jį į teismą 
dėl tariamo šmeižto, siekdamas 
kuo ilgiau „pratempti" buvimo 
Lietuvoje laiką ir bandymu 
„vėl atkreipti į save dėmesį". 

„Aš visada apgailestauju, 
jei kažką įžeidžiau, jei kažkam 
yra skaudu", pirmadienį spau
dos konferencijoje Seime sakė 
Tėvynės sąjungos garbes pirmi
ninkas V. Landsbergis. 

Jis stebėjosi, jog raštas iš 
Vilniaus pirmojo apylinkės teis
mo, informuojantis, jog J. Bori
sov nutarė bylinėtis dėl metų 
pradžioje spaudos konferencijo
je pasakytų žodžių, pasiekė jį 
tik dabar. 

..Aš kažką pasakiau per 
spaudos konferensiją sausį, o 
pusę metų buvo tylima", sakė V. 
Lansbergis. 

Europarlamentaro teigimu. 

Vytautas Landsbergis 
Tomo Č e r n i i e v o I ELTA) nuotr 

pats J. Borisov nežino, dėl ko 
turi būti įžeistas. 

„Pats nukentėjusysis sako. 
nežino, kodėl jis turi būti įžeis
tas, kur jo garbė nukentėjo", 
sakė V. Landsbergis. 

V. Landsbergis sausį spau
dos konferencijoje tuometinio 
prezidento Rolando Pakso gau
tą finansinę paramą iš bendro

vės „Avia Baltika" vadovo J. 
Borisov įvardijo kaip paimtą 
kyšį. 

Dosniausias susikompromi
tavusio prezidento rėmėjas 
šiuos parlamentaro žodžius su
prato kaip netiesioginį kaltini
mą kyšio davimu. 

..Bet juk taip buvo suteikta 
pilietybė už neteisėtą finansinę 
paramą. Tai — Konstitucinio 
Teismo sprendimas", komenta
vo tuomet pasakytus savo žo
džius V. Landsbergis. 

„Jei negalima sakyti, jog 
tai — kyšis, gal tai ir ne nusi
kaltimas?", retoriškai klausė 
jis. 

V. Landsbergis jam J. Bori
sov mestus kaltinimus pavadi
no pasirodymu, siekiu išeiti į 
viešumą. 

Teismo kreipimesi teigia
mi,, jog V. Landsbergis įžeidęs 
veislininką J. Borisov žodžiais 
„kvšis" ir ,.valstybei pavojingas 
asmuo". 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ATKREIPKIME DĖMESĮ Į SENATVIŠKĄ APAKIMĄ 
IONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

Tą vis gausėjančią akių ligą, vadi
namą „Macular degeneration", jau turi 
1,7 milijonai iš 34 milijonų pensininko 
amžiaus amerikiečių. Tas su amžiumi 
susirišęs akies dugne vienos vietos su
nykimas yra stipriausias per 65 metų 
amžiaus žmonių apakintojas. Blogai, kad 
ta blogybė nėra pagydoma. 

Dabar paskelbta, kad aplaiko tą 
akies dugno nykimą gyduolės iš kare-
tenoidų ypač luteinas ir zeaxantinas, 
esančios vaisiuose ir daržovėse. Ypač 
gerą užtvarą nuo tos ligos sudaro kasdie
ninis keturių obuolių, puodelis mėlynių 
ir puodelis juodų vynuogių valgymas. 
Šitaip visi ir visos imkime misti dar 
tur int šviesias akis. 

Taip pat gerą žinią paduoda dar ir 
ki t i šal t iniai šios ligos tvarkyme. 
Susipažinkime. 

Akies dugnas — retina yra sudėtin
gų audinių junginys. Dugno centre yra 
regos nervo prasidėjimo (apie ketvirtį 
colio pločio) vieta, vadinama macula. J i 
talkina tiesioginei — centralinei regai, 
kuri yra reikalinga rašymui, skaitymui, 
vairavimui bei veido atpažinimui. 

Pats macula turi savo viduje labai 
mažą vietelę, vadinamą fouea, kurią su
daro šviesą pajaučiančios celės, vadi
namos cones. Jos reikalingos labai ašt
riai regai. Senėjimo sukeltas vis didėjan
tis nykimas laipsniškai mažina centrinę 
regą, sunaikindamas macula, kar tu ir 
foveą. O kai prisimeta rimtesnis to akies 
dugno nykimas (slapioji jo forma), tada 
centrinė rega greitai nyksta ir vargina 
(debilittating). Gerai dar, kad nesutruk-
doma šoninė rega. 

Dvejopas maculos sunykimas 
Dvejopai — „sausai" ir „šlapiai" 

amžius sumenkina centrinę regą. 
Dažnas yra sausas nykimas, sudarąs net 
80-90 proc. visų atsitikimų. Tada po ma
cula ir retina atsiranda geltono pigmento 
nuosėdos (plokštelės). Kai makulos pig
mentinės celės nyksta, tada centrinė re
ga menksta ar aptemsta. Kartais t as 
sausasis maculos nykimas pereina į 
šlapiąjį. Pastarasis rečiau (10-20 proc.) 
pasitaiko. Tada iš labai didelio krau
jagyslių rezginio (chorvidea), kuris yra 
po retina, ima augti kraujagyslės į tarpą 
tarp retinos ir chorvideos — taigi ir mac
ulos. 

Kadangi tos naujai išaugusios krau
jagyslės nėra normalios, jos praleidžia 
skystį ir į kraują į po retina esantį tarpą 
ir pagaliau neati taisomai sunaikina 
macula ir apakina žmogų. 

Akių gydytojas atpažįsta tokią ligą 
Sauso regos nykimo pradžioje žmo

gus nejunta pakitimų. Tai ligai vystantis 
pastebimas kiek blurred ar susirgusi 
rega. Gydytojas su oftalmoskopo pagalba 
pamato makuloje drumzles (drusen). Tos 
ligos slapioji forma ryškesnė, nes genda 
centrinė rega. Tokiam ligoniui sunku skai
tyti ir toks mato iškrypusią tiesią liniją. 

Tos ligos slapioji rūšis susekama, 
padarius po retina esančių kraujagyslių 
peršvietimą (angiografiją). Tada be ligo
ninės at l iekamas fluoresceino dažo 
įšvirkštimas į kraujatoką. Kai tas dažas 
pasiekia po retina esančias nenormalias 
kraujagysles, nufotografuojama. Tos 
nuotraukos rodo kelią gydymui. 

Naujai išvystyta retinos angiografi
ja, naudojant „indocganine green dye in 
conjunction with infra red light", vadina
ma ICG. Tokia ji įgalina akių gydytoją po 
r e t i na (chorvidea) pamatyti gilesnį slu
oksnį ir ryškesnį naujų krau jagys l ių 
rezginį . 

Ankstyva d i a g n o z ė laiduoja sėk
mingesne g y d y m ą 

Yra būt inas ankstyvas tos abiejų 
rūšių ligos susekimas. Todėl pusamžio 
lietuviai ir tokios mūsiškės turėtų regu
liariai aplankyti akių gydytoją (Čikagoje, 
žinoma, pas visuomeniškiausią ir sim
patiškiausią, koks yra — visi ir visos 
žinom jį...). 

Prieš apsi lankant pas akių gydytoją, 
priedui galima t ir t is regą ir savo namuo
se, stebint ją skai tant , žiūrint TV ar 
žmogui į veidą, ar naudojant vadinamą 
Amsler grid (tai daug kur gaunama 
šaškėm lošti speciali lentutė — checker-
board — patterned grid). 

Tos l igos bič iul ia i 
Daug dalykų vilioja tą baisią ligą į 

akis. Polinkį tai ligai didina rasė ir lytis. 
Baltieji greičiau apanka negu juoda
odžiai; moterims pavojus yra kiek dides
nis negu vyrams; rūkor ius pustrečio 
kar to dažniau ap lanko t a liga negu 
nerūkančiuosius; riebus kraujas choles
teroliu" ir maisto riebumas irgi bičiuliau
jasi su ta liga. Ultravioletinių spindulių 
bičiulystė su t a liga yra silpna, bet 
matoma mėlyna šviesa į tariama galinti 
sužaloti retiną ir tuomi prisidėti prie 
maculos sunykimo. 

Savo esmėje t as maculos sunykimas 
yra amžiaus pasėka , nors dar ir 
prigimtis čia pr ideda savo trigrašį: 
šeimoje buvęs toks regos netekimas gali 
didinti tokio susirgimo galimybę. 

Jau neseniai susekti genai, sukelią 
retos rūšies maculos sunykimą; ieškomi 
dar ir kiti genai, prisidedą prie susirgimo 
ta liga. Ateityje tokių genų galimas 
s u s e k i m a s l e i s a n k s t y v a i diag
nozuot i pol inkį š i a i l iga i ir apsaugo
j imą nuo jo s . 

Nors nepagydoma, bet pažabojama 
Reikia imtis priemonių šiai nepagy

domai baisiai ligai apinasrio uždėjimui. 
Tas apinasris ir yra apsauga — išvengi
mas jos. Štai tie pirmieji žingsniai, tik 
išmintingojo pajėgiami žengti, apsaugos 
nuo jos: 

1. Reguliarus pamatymas akių gydy
tojo, kurių mūsiškių labai gerų ir sim
patingų mes nestokojame. 

2. Nerūkymas ir nekvėpavimas 
prirūkytu oru. 

3. Sveika, liesa mityba, j a u atlikti 
ty r imai nurodo, kad gausus kiekis 
karotenoidų, ypač luteino ir zeaxantino 
(morkos, geltonuose arbūzuose...) paten
ka į retiną ir prašalina matomą mėlyną 
šviesą, kuri žaloja retiną. Tų nuo apaki
mo saugančių geradarių yra lapuose, 
tamsiai žalios spalvos daržovėse, kaip 
špinatai , kopūstai, collard žalumynas 
pastebimai mažina pavojų susirgti ta 
liga. 

Dar to negana. Nuo tokio apakimo 
žmogų dar gina vitaminai C ir E, selenas 
ir cinkas bei virš minėti kasdieniniai 4 
obuoliai ir puodelis mėlynių — juodų 
vynuogių. 

Vienintelis gydymas 
Šlapios tos ligos formos gydymas la

zeriu yra vienintelis. Jo spinduliai su
naikina nenormalias kraujagysles, tada 
nyksta jų pralaidumas. Toks gydymas 
sumažina apakimo skaičių. 

Tokio gydymo negerumai: dažnas 
pakartotinas išaugimas kraujagyslių ir 
audinių sunaikinimas. 

D a r iš dalies apakus iems padeda 
s p e c i a l ū s ak in ia i (lowvision aids) 
g e r i a u matyti su likusia rega. Tai 
s t i p r e s n i už reguliarius ak in ius stik
l a i . 

LENGVABŪDIŠKAI SKLEIDŽIAMA 
TOLERANCIJA KANAPĖMS 

Gamtos išaugintų narkoti
kų — kanapių — lyginimas su 
alumi ar „nekaltu" tabako dū
mu nėra modernus požiūris į 
šiuolaikinio jaunimo pramogas. 
Už viešai skleidžiamos toleran
cijos kanapėms kyšo narkotikų 
verslo ausys, kadangi prekei
viams reikia vis naujų rinkų. 

Narkotikų kontrolės depar
tamentas ypač susirūpinęs pas
taruoju metu didėjančia vieša 
tolerancija kanapėms, kuri pa
augliams ir jaunuoliams pade
da susidaryti įspūdį, kad „žolė" 
yra geri narkotikai. 

Haliucinogenų grupei pri
skiriamos kanapės yra dažni
ausiai vartojamas narkotikas pa
saulyje. Ne išimtis ir Lietuva. 
Kanapės yra narkotinė medžia
ga, kontroliuojama pagal Jung
tinių Tautų konvenciją. Lietu
vos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu kanapės įtrauktos į 
pirmąjį sąrašą kontroliuojamų 
medžiagų, uždraustų naudoti 
medicinos praktikoje. 

Narkotikų kontrolės depar
t amento specialistai tvirt ina, 
kad kanapių žala organizmui 
moksliniais tyrimais įrodyta 
neginčijamai. Vis daugiau socio
logijos, medicinos ir psichologi
jos mokslinių tyrimų išvadų 
teigia, kad kanapės yra vienos 
pavojingiausių narkotinių me
džiagų, nes organizmą jos žaloja 
laipsniškai. Svarbiausia kana
pių svaiginamoji medžiaga yra 
tetrahidrokanabinolis (THK). 
Be to, prieš 10—20 metų augin
tos kanapes labai skiriasi nuo 
naujų išvestų šių dienų kanapių 
rūšių, kuriose yra iki 20 proc. 
veikiosios medžiagos kanabino-
li. Šalia šių medžiagų, kanapės 
dar turi ir visas organizmą žu
dančiai veikiančias medžiagas, 
kaip tabakas. , 

Pavojinga, kad visuomenė 
įvairiais budais pratinama prie 
tolerancijos ,,lengviems" nar
kot ikams, taip eskaluojant 

diskusijas dėl esą nekenks
mingų kanapių legalizavimo. 
„Negalima šito maišo atrišti. 
Kai atrišime, visos problemos 
išbyrės ir atgal jų nebesu
rinksime", — perspėja Narko
tikų kontrolės departamento vy
riausioji specialistė Ona Gri-
malauskienė. Anot jos, Lietuvai 
nėra ko lygintis su narkomanų 
užplūsta Olandija, kuri porą 
dešimtmečių nusprendė leisti 
vartoti kanapes specialiose ka
vinėse, tokiu būdu siekdama 
sumažinti agresyvesnių narko
tikų žalą. 

O. Grimalauskienės teigi
mu, olandai dabar ir patys šiuo 
savo žingsniu nepatenkinti. Ki
tos šalys jiems reiškia daug pre
tenzijų, tačiau sugrįžti atgal 
nebeįmanoma, taip pat, kaip 
būtų neįmanoma uždrausti rū
kyti tabaką, nes gamintojams 
ši produkcija neša didelius pel
nus. Kita vertus. Olandija ski
ria labai daug lėšų narkomanų 
sveikatos tyrimams ir tokių 
kavinių kontrolei, ko Lietuva 
sau leisti tikrai negalėtų. Nar
kotikų iš Olandijos kavinių ne
galima išsinešti, yra griežtai nu
statyta, kiek gramų kanapių jo
se gali nusipirkti vienas žmogus. 

Kanapių preparatai labiau
siai paplitę tarp moksleivių ir 
per ketverius metus jų vartoji
mas Lietuvoje išaugo net 3 kar
tus. Tai parodė Europos tyri
mai apie alkoholio, tabako ir 
narkotikų vartojimą tarp 15— 
16 metų moksleivių. J klausi
mą, kur lengviausia nusipirkti 
kanapių, net 22 proc. mokslei
vių atsakė, kad lengviausia jų 
įsigyti diskotekoje, bare, po to 
— gatvėje, parke, prekiautojo 
namuose. 

Duomenų analizė parodė, 
kad 5.6 proc. moksleivių kana
pes vartojo per paskutines 30 
dienų net 20 kartų. Tai reikštų, 
kad vaikai vartojo „žolę" daž
niau negu kas antrą dieną. 

Atkreipti visuomenės dė
mesį į pavojingai augančią tole
ranciją kanapėms narkot ikų 
kontrolės departamentą paska
tino neseniai pasirodęs „Klaipė
dos" dienraščio s t ra ipsnis 
„Kvaišalų vartojimas tapo neat
siejama linksmybių dalimi". 

Žurnalistės kalbintas Klai
pėdos priklausomybės ligų cen
tro vyriausias gydytojas Alek
sandras Slatvickis pareiškė ne
matąs prasmės bauginti jauni
mą pasenusiais metodais apie 
kanapių žalą. kadangi jauniems 
žmonėms juokingai skamba 
aiškinimas, kad nuo marihua
nos pereinama prie stipresnių 
narkotikų". Gydytojo požiūriu, 
visuomenė jau turėjo susitai
kyti su faktu, jog šios kartos 
jaunimas nebesitenkina svai-
gindamasis alkoholiu ir tabaku. 

„Mums net liežuvis neap
siverčia kartoti tokius paviršu
tiniškus gydytojo žodžius, kad 
kanapės yra gamtos kūrinys, 
kad gamtos išauginta kanapė 
organizmui kenkia ne daugiau 
negu paprasta cigaretė". — 
pabrėžia O. Grimalauskienė. 

Viskas prasidėjo nuo „žo
lės", — taip kalba beveik kiek
vienas narkomanas, prisimin
damas savo ligos pradžią. Todėl, 
anot O. Grimalauskienės, jaunų 
žmonių atžvilgiu būtų labai 
neteisinga pasilikti prie to klai
dinančio teiginio apie kanapes 
kaip nepavojingą narkotiką. 

Specialistų teigimu, rū
kantieji kanapių prepara tus 
ilgainiui tampa pasyvūs, daž
niau serga plaučių, smegenų 
ligomis, tiesiog kvailėja. 

Iš kanapių gaminami trys 
svarbiausi preparatai: marihua
na, hašišas (kanapių derva) ir 
kanapių ekstraktas. 

Labiausiai paplitęs kanapių 
preparatas yra marihuana. Tai 
džiovintos viršutinės augalo 
dalys, kurios primena sausą žo
lę ir todėl vadinamos „žole". 

„Žolės" stipru
mas priklauso nuo 
veikliosios me
džiagos — tetra-
hidrokanabinolio 
(THK). Marihua
na rūkoma suk
tomis cigaretė
mis. Hašišas, ar
ba kanapių derva, gaunama 
iš viršutinių kanapės augalo 
dalių. Supresuota į gumulėlius, 
j i maišoma ir rūkoma su 
t abaku . Hašišo aliejus, a rba 
kanapių ekstraktas, gaunamas 
iš augalo naudojant tirpiklius. 
Aliejus lašinamas ant tabako ir 
rūkomas, įmaišomas į gėrimus, 
bandeles. 

Kanapių preparatų veiklio
ji medžiaga THK išskirtinai 
gerai tirpsta riebaluose. Krau
jas ją išnešioja į organus, turin
čius daug riebalų. Rūkant svai
ginančioji veiklioji medžiaga 
patenka į plaučius ir per gerai 
prisotintą deguonimi arterinį 
kraują keliauja į smegenis ir 
veikia visas smegenų fukcijas. 
Taip pat THK patenka į kitus 
daug riebalinio audinio tu
rinčius organus: kiaušides, sėk
lides, antinksčius bei veikia 
kitus organus. Kraujyje THK 
išsilaiko apie 8 valandas, vėliau 
išt irpsta riebaluose. Suskal
dytas į dar aktyvesnes medžia
gas, organizme jis išsilaiko la
bai ilgai — net iki 30 dienų, kol 
kepenų metabolizuojamas į 
vandenyje tirpias medžiagas ir 
išskiriamas iš organizmo. 

Po kanapių rūkymo ap
svaigimas išsilaiko tik keletą 
valandų, tačiau susikaupęs rie
baliniuose audiniuose THK iki 
pat suskilimo veikia smegenų 
funkcijas ir lėtina psichikos 
procesus. 

Anot specialistų, kanapių 
poveikis kiekvieną kartą gali 
būti labai skirtingas. Ypač stip
rus ir netikėtas efektas būna 
kanapes vartojant su alko

holiu. Rūkantieji kanapes jau
čia apsvaigimą, palaimą, ramy
bę. Sustiprėja savęs vertinimas, 
nusilpsta gebėjimas realiai 
vertinti situaciją, ir kontroliuoti 
savo elgesį. Dažnai juokiamasi 
be priežasties, plepama. Stip
riau apsvaigus gali prasidėti 
haliucinacijos. Po rūkymo nar
komanai būna mieguisti ir 
užsisklendę. 

Pasak O. Grimalauskienės, 
taip pat yra daugybė duomenų 
apie kanapių vartojimo sukel
tus psichikos sutrikimus. Pri
pažinta, kad kanapių vartoji
mas labiausiai kenkia pažinimo 
ir mokymosi procesus, t.y. trum
palaikei atminčiai. Procesas 
progresuoja, blogėja psichomo
torinės funkcijos. Šis poveikis 
svarbus ne tik socialiniu, bet ir 
medicininiu požiūriu: sulėtėju-
si vairuotojų, lakūnų reakcija 
kelia pavojų aplinkai. JAV nu
statyta, kad studentai, kurie rū
ko kanapes, mokosi daug pras
čiau už tuos, kurie nerūko. Rū
kantieji tampa mažiau orga
nizuoti, be iniciatyvos. 

„Kada prisirūkai 'žolės', 
labai sunku mąstyti. Eini pas 
draugą į svečius ir užmiršti jo 
vardą — kaip jį vadina, velniai 
griebtų?" — gydytojams pasako
jo ilgą laiką paauglystėje ka
napes rūkęs jaunuolis. Tuokart 
jam vis tiek atrodė, kad kana
pių rūkymas yra palaima, ir 
nerūkančiuosius jis laikė kvailais. 

Taip pat įrodyta, kad, varto
jant kanapes, nusilpsta smege
nų funkcijos. Nuolatinis kana
pių vartojimas sukelia apatiją, 
siaurina interesų ratą. skatina 
liguistas fantazijas, vaikišką 
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mąstymą, slopina norą tobulėti, 
trikdo gyvenimo ritmą. Be to, 
kanapės išprovokuoja psichikos 
sutrikimus. Švedijoje ir Naujo
joje Zelandijoje atliktais moks
liniais tyrimais nustatyta, kad 
kanapių vartojimas jaunystėje 
didina riziką susirgti šizofrenija 
vėlesniame amžiuje. Kas dešim
tas kanapes rūkęs žmogus būti
nai turi psichikos sutrikimų 
ateityje. 

Jungtinių Tautų duomeni
mis, 2001 m. Lietuvoje kanapių 
žolė buvo bene pigiausia, paly
ginti su kitomis Europos šali
mis. Vieno gramo kanapių 
„gatvės kaina" siekė vos 1.8 
JAV dol. Pigesnės negu Lietu
voje kanapės buvo tik Bulga
rijoje ir Ukrainoje. 

Dalis žaliavos Lietuvoje 
vartojamiems kanapių prepara
tams užauginama čia pat, ta
čiau daugiausia kanapių at
gabenama iš Olandijos ir 
Vidurinės Azijos šalių. 

Policijos departamento sta
tistika rodo, kad nelegali kana
pių apyvarta Lietuvoje kasmet 
didėja. Pernai kai kurių kana
pių preparatų konfiskuota de
šimtimis kartų daugiau negu 
2002 m. 2003 m. pareigūnai 
marihuanos gabentojus ir par
davėjus sulaikė net 117 kartų, 
o šių narkotikų iš viso kon
fiskuota 29.9 kg (2002 m. m— 
5.3 kg). Per 10 sulaikymo at
vejų pernai aptikta 262.6 kg 
hašišo (2002 m. — 0.57 kg), o 
kanapių žaliavos — net 600 kg 
per du kartus. 

Naujausiame pasaulio svei
katos organizacijos Europos 
regioninio biuro žinyne „10 
sveikatos klausimų apie + 10 
naujų Europos Sąjungos narių" 
konstatuojama, kad kanapes 
bent kartą yra išbandę net 12 
proc., 15—16 metų Lietuvos 
moksleivių. Tai kol kas nėra 
didžiausi skaičiai tarp naujųjų 
ES šalių narių. Šiuo požiūriu 
Lietuva lenkia Estija (13 proc). 
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Čekija (23 proc.) Slovėnija ir 
Lenkija (25 proc.). 

Tačiau Europos narkotikų 
ir narkomanijos monitoringo 
centro direktorius Georgės Es-
tievenart yra pareiškęs susirū
pinimą, kad Estijoje ir Lietuvoje 
heroino vartojimas apskir tai 
yra dvigubai didesnis negu vi
dutiniškai Europos Sąjungos 
šalyse. 

25-50 proc. kriminalinių nu
sikaltėlių yra narkotikų, daž
niausiai — kanapių — vartoto
jai. Dažniausiai kanapių varto
tojų nusikaltimai yra vagystės, 
kelių eismo taisyklių pažeidi
mai, tarp jų ir autoavarijos su 
tragiškais padariniais. 

Kiek daugiau negu po sa
vaitės sukaks metai nuo Vil
niuje įvykusios Prancūzijos 
žvaigždžių tragedijos, apie ku
rią praėjusios liepos pabaigoje 
rašė visos Europos spauda. Šio
je istorijoje taip pat nemažai 
kalbėta apie kanapes. 

Naktį į liepos 27-ąją Vil
niaus senamiesčio viešbutyje 
„Domina Plaza" Prancūzijos 
dainininkas Betrand Canta t 
mirtinai sumušė savo artimą 
draugę 41 metų aktorę, Marie 
Trintignant. 

Kultine laikytos prancūzų 
roko grupės „Noir Desir" voka
listą B. Cantat Vilniaus apygar
dos teismas už tyčinę žmogžu
dystę nuteisė kalėti 8 metus. Į 
teismo klausimą, ar Mari arba 
jis pats vartojo narkotikus, B. 
Cantat atsakė kategoriškai 
„ne", iš karto pridurdamas, kad 
buvo rūkomos kanapės . Tra
gedijos išvakarėse taip pat bu
vo geriamas ir alkoholis. 

Šiuo metu B. Canta t Lukiš
kių tardymo izoliatoriuje — 
kalėjime laukia leidimo išvykti 
atlikti bausmės į Prancūziją ir 
atsisako bendrauti tiek su Lie
tuvos, tiek su Prancūzijos žur
nalistais. 

(Elta) 
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NEŽINIA IR BAIME DEL GENETIŠKAI 
MODIFIKUOTŲ PRODUKTŲ 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Tiek JAV, tiek Lietuvoje 
pastaraisiais metais vėl plačiai 
susidomėta genetiškai modi
fikuotų organizmų (GMO) die
gimu žemės ūkyje, kitose sri
tyse. Praėjusio amžiaus pabai
goje imtos taikyti biotechnolo
gijos leido sukurti naujų, gene
tiškai modifikuotų organizmų 
bei jų produktų (GMP). Beje, 
JAV, kitose pasaulio valstybėse 
į GMO žiūrima palankiau, ta
čiau Europoje šis dalykas iki 
šiol dar vertinamas pakanka
mai atsargiai. Jtakingi pasaulio 
mokslo veikėjai ir pramonės 
magnatai įsitikinę, kad XXI 
amžiuje jie taps įprasti kaip 
duona kasdieninė ir išgelbės 
žmoniją nuo bado grėsmės. 

Iš tiesų, kaip teigia prityrę 
mokslo žinovai, genų inžinerija 
— palyginti nauja biotechnolo
gijos sritis ir iki šiol pasaulyje ji 
sutinkama nevienareikšmiš
kai. Remiantis naujausia moks
lo informacija įvertintos ne tik 
teigiamos, bet ir galimos neigia
mos pasekmės aplinkai ir žmo
gui dar nėra visiškai aišku, 
kokio pobūdžio ir dydžio riziką 
kelia GMO naudojimas, todėl ta 
rizika vertinama kiekvienu 
atveju skirtingai. Antra vertus, 
biotechnologijos išradimai pa
dėjo žmonijai žengti į priekį že
mės ūkio, medicinos bei far
makologijos sferose. Tačiau ge
nų inžinerija slepia ir įvairių 
pavojų — gali padidėti mais
tinių augalų toksiškumas, pa
kisti jų maistinės savybės, 
atsirasti naujų alergenų. Todėl, 
prieš išduodant leidimą teikti į 
rinką naują genetiškai modi
fikuotą organizmą, atidžiai turi 
būti įvertintos ne tik teigiamos, 
bet ir galimos neigiamos pasek
mės aplinkai bei žmogui. 

Žala sveikatai dar neįrodyta 
Pasak Lietuvos agrarinės 

politikos specialisto dr. Alvydo 
Baleženčio, nuo 1996 m. gene
tiškai modifikuotų kultūrų plo
tai pasaulyje išaugo kone 26 
kartus. Nepaisant daugelio val
stybių pasipriešinimo, parduo
tuvių lentynose vis dažniau ga
lima rasti genetiškai modi
fikuotų kukurūzų, rapsų, ryžių, 
bulvių, moliūgų ir kito maisto. 
Genetiškai patobulintos grūdi
nės kultūros ir daržovės duoda 
kur kas gausesnį derlių — tai 
ypač aktualu tose pasaulio 
vietose, kur nuolat tyko bado 
pavojus. „Kadangi genetiškai 
modifikuotų produktų poveikis 
žmogaus organizmui ir aplinkai 
nėra pakankamai ištirtas, kilo 
būtinybė jų gamybą ir prekybą 
reguliuoti valstybiniu mastu". 
— argumentus dėstė pašnekovas. 

A. Baleženčio teigimu, mi
nėta būtinybė pasaulyje verti
nama dvejopai. Reguliavimui 
nepritariantieji mano, kad 
GMP yra panašūs į tuos, kurie 
anksčiau būdavo kuriami se
lekcijos būdu, todėl jų rinkos 
nereikia reguliuoti jokiomis 
ypatingomis priemonėmis. Re
guliavimui pritariantys žmonės 
GMP laiko nauja preke, kuri 
gaminama taikant dar neištir
tas biotechnologijas, todėl spe
cialios reguliavimo priemonės 
yra tiesiog būtinos — tokie pro
duktai gali sukelti pavojų žmo
gaus sveikatai ir aplinkai. 
Manoma, kad neigiamos įtakos 
gali turėti didesnis nei papras
tose daržovėse ar grūduose 
toksinių medžiagų kiekis, paki
tusios produktų savybės, įvai
rūs jose esantys alergenai. Tie
sa, iki šiol neišaiškinta nė 
vieno atvejo, kad pasitelkus ge
nų inžineriją gauti ir ant varto
tojų stalo patekę maisto pro
duktai būtų kaip nors pakenkę 
žmonių sveikatai. 

Ypatingas dėmesys 
ne i š t i r toms sritims 

Daugeliui žmonių, siekian
čių susipažinti su šia neįpras

ta naujove, gali kilti n a tū r a lu s 
klausimas — kodėl gi augala i 
genetiškai modifikuojami? Nau
jasis tūkstantmetis, anot moks
lininkų, pramintas biotechno
logijos mokslo amžiumi. Anks
čiau naujos augalų veislės bū
davo išvedamos juos kryžmi
nant (tam reikėdavo ilgų kruopš
taus darbo metų), o dabar mole
kulinė biologija t rokštamų re
zultatų leidžia pasiekti k u r kas 
greičiau. Anot genetikos specia
listų, tereikia tam tikrą pagei
daujamą savybę lemiantį geną 
perkelti į kitą augalą, gyvūną 
ar mikroorganizmą, ir gaus ime 
naują veislę ar rūšį. Šios sri t ies 
specialistai sako, kad dažniau
siai augalai genetiškai modi
fikuojami dėl kelių priežasčių: 
siekiant pagerinti p roduk tų 
kokybę, jo skonį ir ma i s t inę 
vertę, taip pat auginimo sąly
gas, padaryti jį a t spa re sn į 
ligoms, kenkėjams, t empera tū
rų svyravimams, chemikalams. 

Lietuvos mitybos cent ro 
Maisto saugos skyriaus vedėja 
Ramunė Rudauskaitė tv i r t ina , 
kad šiuo metu jau sukur t a ne
mažai pačių įvairiausių gene
tiškai modifikuotų augalų veis
lių: sojų, kukurūzų, pomidorų, 
bulvių, rapsų, medvilnės, ta
bako. „Žinoma, tai dar nereiš
kia, kad visų šių produktų ga
lima rasti Lietuvos parduotu
vių lentynose. Jungt inėse Vals
tijose į tokias prekes žiūr ima 
palankiai, bet dauguma Euro
pos šalių neskuba jų įsileisti į 
savo rinką", sakė pašnekovė. 

Modifikuojant genus sukur
ti maisto produktai pasaulyje 
šiuo metu tyrinėjami at idžiau 
nei bet kurie kiti. Pasak R. 
Rudauskaitės, jų saugumas ir 
keliamas pavojus v e r t i n a m a s 
vadovaujantis kur kas griežtes
niais reikalavimais nei t ie , 
kurie keliami įprastam mais tui . 
Kol genetiškai modifikuoti au
galai išauginami ir iš jų paga
minti produktai patenka į par
duotuves, dažniausiai prae ina 
daug laiko, nes medicinos spe
cialistai atlieka pačius įvairiau
sius ir sudėtingiausius tyr imus. 
Paskutinį žodį taria ekspertai , 
galutinai nusprendžiantys, a r 
tokie produktai tikrai nekenkia 
aplinkai ir yra saugūs žmo
nėms. Lietuvos prekybos cent
ruose, kaip tikina Mitybos cent
ro vadovė, genetiškai modifi
kuotų produktų tikrai neaptik
sime... 

„Nepaisant to, kai kur iems 
žmonėms nepriimtinas toks ki
šimasis į gamtą, dar kiti atsi
sako valgyti šį maistą religi
niais ar etiniais sumet imais . 
Šiuo atveju svarbiausia — gauti 
kuo išsamesnės informacijos. 
Nuo 2002 m. liepos 1 d. Lietu
voje įsigaliojo nauja higienos 
norma „Nauji maisto produktai 
ir nauji ingredientai". Joje nu
matyta tvarka, pagal kur ią 
GMP patenka į rinką, tai , ko
kiomis procedūromis patvirt i
namas jų saugumas, kaip jie 
ženklinami. Rengdami normos 
nuostatus, vadovavomės Euro
pos Sąjungos r eg lamen ta i s , 
todėl visi reikalavimai tokiems 
maisto produktams niekuo ne
siskiria nuo ES keliamų reika
lavimų. Beje, paženklinti priva
lo būti ne tik GMP, bet ir jų 
sudedamosios dalys: an t etike
tės visada turėtume matyti ženklą 
su užrašu „genet iškai modi
fikuota", — teigė R. Rudauskaitė. 

Apynasris naujove i 
Genetiškai modifikuotų au

galų ir iš jų pagamintų pro
duktų šalininkai dažnai prie
kaištauja, kad biotechnologijos 
mokslas labai sparčiai žengia į 
priekį, o Lietuvos įs tatymų lei
dėjai ar žiniasklaida nespėja 
drauge su jo a t radimais . Prieš 
10 metų prie Aplinkos minis
terijos įkurto Genetiškai modi
fikuotų organizmų (GMO) sky
riaus viršininkas Danius Lygis 
pr-.paž.r. kad Lietuvoje šiai 

DRAUGAS, 2004 m. liepos 27 d., an t rad ien i s 

Lietuvos laukai kol kas apsaugoti nuo genetiškai modifikuotų organizmų 
ir jų produktų plėtojimo. A. Tumėno nuotr. 

naujovei dar sunku prasiskinti 
kelią, nes iki šiol nebuvo 
konkrečių kontrolės sistemos 
reikalavimų. Tiesa, prie GMO 
skyriaus ne ta ip seniai įsteigtas 
specialus priežiūros komitetas 
konsultuoja ministeriją, rengia 
įstatymų ir įvairių teisės aktų 
normatyvus. 

„ E s a m e parengę GMO 
įvežimo ir leidimų jiems įvežti 
išdavimo tvarką, klasifikavimo 
ir ženklinimo nuostatus, kaip 
t u r ė tų būti ve r t inama rizika 
apl inkai . Tie dokumenta i 
numato, kad norint šią naujovę 
vartoti ar ja prekiauti , reikia 
pateikti prašymą mūsų minis
terijai ir gauti ati t inkamą lei
dimą, — sakė D. Lygis. J i s 
nuogąstavo, kad nesant griežtos 
kontrolės sistemos, kai kurie 
vers l in inkai , pas inaudodami 
tokia neapibrėžta padėtimi, gali 
bet kada į šalį vežti ir ge
netiškai modifikuotų produktų. 
Beje, kai kurie gyventojai tei
gia pastebėję, kad tokie gami
niai parduodami nelegaliai. 

Mūsų pašnekovas nemano, 
kad g e n e t i š k a i modifikuoti 
augalai ir jų produktai art i
miaus ia is meta i s įsigalės 
Lietuvos rinkoje — beveik visa 
Europa ir daugelis kitų 
pasaulio šalių griežtais įstaty
mais ginasi nuo genetiškai 
modifikuotų maisto gaminių. 
Pr ieš ke tver ius metus 
Montrealyje (Kanada) pasira
šytas Kartagenos protokolas dėl 
biologinės saugos. Esminis jo 
tikslas — apsaugoti aplinką ir 
žmogų nuo galimo kenksmingo 
GMO poveikio. Protokolas api
ma ir tas srit is, kurios susiju
sios su žemės ūkio produktais. 
Dar 1996 m., pradėjus jį rengti, 
kilo didžiulis konfliktas. Dėl įs
ta tymo išsiskyrė trys skirtingų 
šalių grupes. Radikaliausia jų 
buvo „Majamio grupė" kuriai 
priklauso daugelis grūdų eks
portuotojų iš JAV, Australijos, 
Kanados, Urugvajaus ir Čilės. 
„Majamio grupė", vadovaujama 
JAV, laikėsi nuomonės, esą 
tokių genet i ška i modifikuotų 
produktų ka ip grūdai ir pa
šariniai produktai eksporto ne
reikia reglamentuoti , o impor
tui negalima taikyti ypatingo 
režimo. 

„Tačiau pagr indinis šios 
grupės priešininkas — Europos 
Sąjungos grupė — laikėsi visai 
kitos pozicijos. Ją palaikė ne 
tik Vakarų Europos, bet ir pe
reinamosios ekonomikos valsty
bės. Jos visos siekė, kad. atsi
žvelgiant į GMO įtaką žmogui 
ir aplinkai, protokolas reguliuo
tų šių p roduktų apyvartą ir 
t ap tų nepriklausomu teiginiu 
instrumentu", — pasakojo D. Lygis. 

Pašnekovo teigimu, kalbant 
apie šią, dar menkai ištyrinėtą 
sritį, daugelis pasaulio šalių 
ypatingą dėmesį skiria t am, 
kaip GMO gali paveikti aplin
ką. Žmonijai būtina gauti išsa
mių ir nešal iškų duomenų, 
tarkime, kas galėtų atsitikti, 
jeigu tie organizmai pradėtų 
kryžmintis su gamtoje nuo seno 
gyvuojančiais laukiniais ar kul
tūriniais augalais , kaip pasau
lyje pasikeistų nusistovėjusi bio
loginė t va rka ir kokią įtaką 
galų gale tai turėtų žmogaus 
sveikatai. 

I š s i g a n d o komis i j o s 
Aplinkos ministerijos atsto

vas prisiminė, kad Lietuvoje su 
mėginimais auginti genetiškai 
modifikuotas kul tūras pirmą 
kar tą susidurta bene prieš pen
ketą metų. Tąkart mūsų ša
lyje lankęsi Vokietijos moksli
nės firmos specialistai mėgino 
eksperimentuoti su cukriniais 
runkeliais. Bandymų „poligo
nu" buvo pasirinktas Kėdainių 
rajono, Dotnuvos žemdirbystės 
inst i tutas. Tačiau kai Aplinkos 
ministerijos GMO skyrius iš 
įvairių visuomeninių organiza
cijų gavo informacijos apie to
k ius netikėtus svečių ketini
mus, tuo reikalu buvo gan rim
tai susidomėta. 

Ministerijos sudaryta spe
ciali komisija nuvyko į Dotnuvą 
ir paprašė Vokietijos atstovų 
parodyti leidimą ir suteikti konk
reč ios informaci jos , ką j ie 
čia ruoš ias i da ry t i ir ka ip 
t a i a t l i k s . 

„Ką gi, apstulbinti mūsų 
netikėto vizito, vokiečiai, aišku, 
labai suglumo, ėmė aiškinti , 
kad apie numatytą eksperimen
tą vėliau jie mums pateiks visus 

' r e i ka l i ngus dokumentus bei 
"duomenis. Po kelių dienų sve
čiai išvyko ir daugiau jų nebe
sulaukėme, o dotnuviškiai, dar 
kurį laiką 'paeksperimentavę' 
su šia naujove, galiausiai jos at
sisakė", — prisiminimais dali
josi Danius Lygis. 

į t a r i m u s lydi i r abe jonės 
Praėjusio tūkstantmečio pa

baigoje žmoniją netikėtai už
griuvusi GMO kūrimo banga 
pasaulio visuomenėje iki šiol 
sulaukia įvairiausių vertinimų. 
Pasak Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo sielovados kapeliono 
kunigo Kęstučio Kevalo, kol dar 
nė ra pagrįstų mokslinių įro
dymų apie genetiškai modifi
kuotų produktų teigiamą ar 
neigiamą įtaką žmogaus svei
katai . Katalikų Bažnyčia šia te
ma kol kas plačiai nediskutuo
j a . Per pastarąjį dešimtmetį 
Bažnyčios, kaip ir daugelio kitų 
įtakingų visuomenės instituci
jų, dėmesys labiau krypo į skan
dalingą vieno liūdnai pagar
sėjusio anglų mokslininko už
mojį — išbandyti genetinį in
žinerijos eksperimentą su pačiu 
žmogumi... Kaip žinia, prieš 
šešerius metus šio mokslininko 
pastangomis buvo atliktas pir
mojo pasaulyje žinduolio — 
avelės Dolly klonavimo eksperi
mentas. Tai krikščioniškos mo
ralės normų nepaisantį moksli
ninką neabejotinai pastūmėjo 
sukur t i dar prieštaringesnių 
planų. 

„Aišku, gindama žmogų, jo 
dvasinį orumą Bažnyčia sten
giasi apsaugoti mus nuo įvai
riausių modernių eksperimentų 
ir įspėti apie pavojus, kurie gali 
grėsti patiems žmonėms, nors 
tie bandymai plačiosios visuo
menės ir būtų vadinami 'pa
žangiomis mokslo naujovėmis7. 
Europos Sąjungos šalių neri
mas dėl įvežamų ir naudojamų 
genetiškai modifikuotų produk
tų yra visiškai suprantamas. 
Kol dar nėra aiškus šių pro
duktų poveikis žmogui, jo svei
katai ir galų gale, pačiai aplin
kai, natūralu, kad visuomenėje 
randasi atsargus požiūris į ap
tariamą probiemą. 

Nuke l t a i T psl. 

ONA MIKAILAITE 

Moterys olimpiadoje 

Skaitom ir gėrimės lietuvaitėmis sporti
ninkėmis, besiruošiančiomis šios vasaros 
olimpinėms žaidynėms Atėnuose ir apie 

Lietuvos sportininkams specialiai sukurtą ap
rangą su lietuviškais simboliais. Senovės grai
kai tačiau didžiai nustebtų dabartine sportine 
apranga, nes jie rungtyniaudavo visiškai nuogi, 
kūnus išsitrynę pačiu geriausiu alyvų aliejumi. 
Moterims ne vien buvo uždrausta olimpinėse 
rungtynėse dalyvauti, bet net jas stebėti. 

Atgaivinus olimpiadą 1896 m., vienas 
steigėjų, prancūzas Pierre de Coubertin mote
rų sportininkių jokiu būdu nenorėjęs įsileisti, 
pareikšdamas, jog moterų sportas, nepraktiš
kas, neįdomus „negrakštus ir dar nepadorus..." 
Ne visi organizatoriai tačiau palaikė jo nuo
monę ir 1900 m. olimpiadoje moterims buvo 
leista dalyvauti teniso bei golfo važybose, 
siekiant aukso medalio. 

Ilgainiui vis daugiau olimpinių sportų tapo 
prieinami moterims. 1904 m. olimpiadoje, vy
kusioje Londone, šaudymas iš lanko atvertas 
moterims. Šis sportas nuo seno praktikuojamas 
britų sportininkių, tad nenuostabu, kad jos lai
mėjo visus tris medalius. 1920 m. prancūzė Su-
zanne Lengden laimėjo net du aukso medalius 
teniso rungtynėse ir dar šokiravo žiūrovus bei 
teisėjus savo t rumpu sijonėliu vos dengusiu ke
lius! 

Nors olimpiados rungtynių istorijos eigoje 
vis nauji sportai buvo įjungiami, kai kurie 
buvo ir panaikinti. 1928 m. moterų 800 metrų 
lenktynės panaikintos bėgikėms pervargus ir 
nualpus, kas sukėlė žiūrovų didelį susijaudini
mą. Šios lenktynės sugrąžintos tik 1960 m., 
kuomet Romoje JAV bėgikė Wilma Rudolph 
laimėjo net tris aukso medalius bėgime ir 
šokime į tolį. 

Šių metų jubiliejinėse žaidynėse pirmą sykį 
bus įjungtos moterų imtynės. Šiaip moterys 
sportininkės turės savo rungtynes kiekviename 
olimpiados sporte, išskyrus boksavimą. Moterys 
ir vyrai vieni prieš kitus rungtyniaus buriavi
mo ir jodinėjimo sporte, tačiau tai ne naujiena, 
nes jau yra įvykę praeities olimpiadose. 

1984 m. pirmą sykį moteris laimėjo ma
ratono lenktynes: aukso medalis teko JAV bė
gikei Joan Benolt. Šių metų maratonas (26.2 
mylios) ištirs bėgikų jėgas ir ištvermę, bėgant 

į aukštumas nuo Maratono stadiono, pastatyto 
Maratono mūšio vietoje, apsukant tame mūšyje 
dalyvavusių karių kapą, ir bėgant tolyn Ma
ratono keliu iki Stavros aukštumų. Baigtis bus 
Panatninko stadione, kur bėgikų lauks 45,000 
žiūrovų. Moterys ir vyrai bėgs atskirai: moterys 
rugpjūčio 22 d., o vyrai 29 d. 

1896 m. graikas valstietis Doues laimėjo 
maratono lenktynes per dvi valandas, 55 minu
tes ir 20 sekundžių. Jam atbėgus į Atėnų sta
dioną po lenktynių, grakai žiūrovai visi sukilo 
jį pagerbti, moterys jam po kojom mėtė savo 
brangenybes, hotelio savininkas visus metus 
žadėjo jį nemokamai maitinti, o gatvės batų va
lytojas j am siūlė visą gyvenimą veltui batus nu
blizginti. Mat, ši pergalė graikams priminėjų 
istoriją ir maratono lenktynių pradžią, kai 490 
m. prieš Kr. graikas bėgikas parbėgo iš mūšio 
lauko, kur graikai kovėsi su persais. Mūšį 
laimėjo mažesnė graikų kariuomenė. Žinią par
nešęs, 26,2 mylias nubėgęs, bėgikas paskelbė: 
„Džiaukitės, laimėjome"! ir krito negyvas. 

Pirmajame krikščionybės amžiuje Romos 
imperijoje graikai buvo žinomi olimpiados žai
dynėmis. Šv. Paulius apaštalas korintiečiams 
krikščionims pamokyti naudojo pavyzdžius iš 
populiariausių varžytinių — bėgimo ir bokso: 
„Argi nežinote, kad lenktynių aikštelėje bėga 
visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo 
dovaną? Ir jūs taip bėkite, kad laimėtumėte. 
Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilai
ko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vaini
ką, o mes — nevystantį. Todėl aš bėgu nedve
jodamas ir grumiuosi, ne kaip į orą smūgiuoda
mas, bet tramdau kūną ir darau jį klusnų, kad, 
kitus mokydamas, pats nepasirodyčiau atmesti
nas" (1 Kor. 9,25). 

Antikiniame pasaulyje, kaip ir dabar, spor
tininkai buvo laikomi didelėje pagarboje. Grai
kai savo čempionams dovanodavo laurų vainiką 
— „vystantį vainiką" — simbolizuojantį per
galę. Ir dabar, kūno kultas, nors savyje nėra 
blogas, tačiau dažnai nustelbia dvasią. Šių me
tų jubiliejinėje tarptautinėje olimpiadoje linki
me ne vien pergalės stipriesiems ir greitiesiems 
— vyrams ir moterims — bet ir draugiškumo, 
taikos, vienas kitam pagarbumo dvasios. Karų 
ir kovų šešėlyje vykstanti olimpiada primena ne 
vien žmogaus laimėjimus, bet ir pralaimėjimus. 

TREMTINIO MEMUARAI 

Nr.15 
RIMAS ZUBAUSKAS 

Dabar stebiuosi, kaip mes sugaudavom tokias 
tolimas stotis, kaip „Radio Ceilon". Stoties pro
gramos atitikdavo mūsų laiką ir buvo patogu 
klausytis lig vėlyvo vakaro puikią muziką, už
baigiant lopšine prieš miegą, kuri, aišku, nepa
mirštama, kaip ir daugybė kitų melodijų, visam 
gyvenimui. 

Dabar matau, kad Ceilonas lygiai tame pačia
me meridiane, kaip ir Krivošeinas, tik 6,000 km į 
pietus. Matyt, galingos stoties būta. 

Girdėdavom ir ^Amerikos balsą", ir laidas iš 
London, aišku pertransliuotas. Susitikę su Kalju, 
aptardavom girdėtą tuo metu populiarią laidą 
rVictor Silvester and his Orchestra", ir jų „by re-
ąuest" programas. 

Gaudydavom kiekvieną lietuvišką žodį apie 
gyvenimą tėvynėje ir tenykščius įvykius. Tačiau 
laidų laikas mums nebuvo patogus, nes praneši
mai būdavo girdimi paryčiais, apie 4 vai. Mano 
mama viską išklausydavo viena, leisdama man 
pamiegot, prieš einant darban, ji išpasakodavo 
viską smulkiausiai, man sugrįžus. 

Taigi, izoliacija tarp pasaulio buvo pralaužta, 
bet tai nesumažino ilgesio tos kultūros, kurioje 
išaugom ir gyvenom iki tremties. Greičiau, 
atvirkščiai, kančia tik padidėjo. 

Prisimenu, kaip išeidavau iš trobelės ir, 
atsidūręs lauko speige, žvelgdavau į žvaigždėtą 
dangų svajodamas: „Juk tą patį dangų matys ir 
kitas, laisvas pasaulis' Kad taip pakilus link 
žvaigždynų ir po pusdienio vėl nusileidus!" 

Bet, ar teks nusileisti9 Ateitis mums tuo me
tu buvo dar visai miglota ir žvaigždės dar neįžiū
rimos. 

Benamia i l ietuvaičiai 
Vieną pavakarį priėmėm svečius — du 

benamius lietuviukus, einančius per kaimus ar 
gyvenvietes elgetaujant. Jie buvo alkani ir iš
vargę, nežinia kaip netekę savo globėjų artimųjų. 
Neprisimenu nei jų vardų, tik prisimenu sakant, 
jog jie buvę irgi iš Panemunės, lyg mokytojų vai
kai. Bet jie buvo jaunesni už mane ir aš jų nepa
žinojau. 

Pavalgydinę juos, paruošėm nakvynę, sugul-
dę ant grindų. Kad nebūtų per kieta, išklojom 
grindis jau išaižytomis žirnių virkštelėmis. 

Tačiau naktis nebuvo rami. Nemiegojom nei 
mes, nei mūsų svečiai, kurie vis vartėsi, ieškoda
mi neišaižytų žirnių, ir krebždėjo, nepaliaujamai 
juos kramtydami. Supratom, kad mūsų vakarie
nė neprisotino jų peralkusių. 

Ryte, po pusryčių, taip ir išleidom juos į ne
žinią. Po kiek laiko atėjo gandas, kad jie pasi
mirė. Čia reiktų pridurti, kad tokio likimo susi
laukė nemaža dalis tremtinių. 

Pačioje tremties pradžioje pasiskandino graži 
jauna moteris su vaikučiu rankose, matyt nete
kusi vilties kiek ilgiau išgyventi. Jos pavardė, jei 
neklystu, Aleksėjūnienė. 

Kitas jaunuolis, Jonas Mikšys, gyvenęs su 
motina, staiga mirė naktį savo lovoje, net lyg ir 
nesirgęs. Spėjama, kad dėl širdies po sunkesnio 
fizinio darbo ir maisto trūkumo. Tadas Gelžinis 
mirė dėl širdies nepakankamumo susirgęs, bet 
neilgai gulėjęs po to, kai reikėjo iš vežimo iškrauti 
šieną ligoninės arklidėse, kur dirbo arklininku 
(arklių prižiūrėtoju). Palaidojom jį Krivošeino 
kapinaitėse, vos keli lietuviai išlydėję. Ten pat 
palaidota ir jaunutė Vida Budrevičiūtė, susirgusi 
plaučių tuberkulioze po susišaldymo. skalbiant 
baltinius šaltam upelio vandenyje. 

Viena lietuvaitė, kurią sykį buvau sutikęs 
Krivošeine, dingo visiems laikams iš mūsų aki
račio po to, kai jos dienoraštis su sakinėliu „Gdie 
serp i molot, tam smert i golod" pakliuvo į sveti
mas rankas 

Aš ir pats. kažkaip išsisukęs laimingai iš įvai
riausių pavojų, daugiausia turbūt dėkingas ne tik 
likimui, bet ir savo motinai, kuriai netrūko suma
numo, darbštumo ir energijos kovoti del išlikimo 
ir sulaukti tremties pabaigos gyviems, nesu
žalotiems. 

Šiaip ji buvo smulkaus sudėjimo ir nepratusi 
dirbti sunkaus fizinio darbo. Išvežimo metu buvo 
ką tik grįžusi iš Vilniaus, kur mokytojavo. 
Istorikės specialybę gavo, baigusi Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune. B u s d a u g i a u 
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KUN. V. RIMŠELIS 

Niekas mums nepasakys, 
ką Dievas veikė savo amžinybė
je . Jo amžinybė neturi pradžios. 
Mes galime vienaip ar kitaip 
kalbėti apie regimą mūsų pa
saulį, apie kurį Kristus yra 
pasakęs, kad „dangus ir žemė 
prae is , o mano žodžiai ne
praeis" (Mt. 24, 35). J a u tik iš 
Kristaus žodžių galime spręsti, 
kad mūsų pasaulis nėra amži
nas , nes jis turi pradžią. 
Priešistorinėje Šv. Rašto kny
goje yra pasakyta, kad pradžio
je Dievas sukūrė dangų ir 
žemę. J i s tarė: „Tepagimdo 
žemė visų rūšių gyvūnus, galvi
j u s , roplius ir visų rūšių 
laukinius gyvulius" (Pr. 1). Kai 
Žemė buvo pilna vandens, viso
kios gyvybės, Dievas sukūrė du 
žmones — vyrą ir moterį pagal 
savo paveikslą ir panašumą ir 
tarė : „Tevaldo jie jūros žuvis, ir 
padangių sparnuočius, ir galvi
jus , ir visus laukinius žemės 
gyvulius" (Pr. 1). 

Kai mes užgimėm, tas pa
saulis buvo mums gražus, bet jo 
didybės dar nepajutom, — dan
gaus žvaigždynai dar mums 
nieko nesakė. Tarsi, lyg toj pa
sakėčioj antis pasakojo ančiu
kams, kad pasaulis labai di
delis, kad jis yra net už klebono 
daržo. Kai mažas vaikas buvau, 
tai ir mano pasaulis buvo di
delis, — net už kluono. Vaikš
čiodavau ant kraiko, visai nebi-

Dieviškoji drama 
jodamas pargriūti, nes stogas 
siekė beveik žemę. Jaučiausi 
tu rbū t t a ip , kaip Everesto 
viršūnę pasiekę kalnų laipioto
jai. Iš kluono kraiko matydavau 
kelis kaimus, ežerą su trimis 
salomis, didžiuosius miškus, — 
p u š y n u s i r be r žynus , k u r 
m a m a vesdavosi grybaut i ir 
uogau t i . 

Iš namų žinojau, kad pa
saulį Dievas sutvėrė. O mokyk
loj sužinojau, koks be galo di
delis yra pasaulis. Kai šviesa 
nušvinta, ta i mes ją labai grei
tai pamatome. Jos greitis tik 
per vieną sekundę yra 180 
mylių. Astronomai sako, kad 
kai kurių žvaigždžių šviesa tik 
dabar pasiekė mūsų žemę. Tad 
galime šiek tiek suprasti, koks 
pasaulio begalinis didingumas, 
ir koks didingas yra mūsų 
pasaulio visagalis sutvėrėjas 
Dievas. J i s sukūrė žemę ir 
dangų savo Žodžiu, kuris yra 
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, 
visos tvarinijos pirmgimis: 
„Jame sutverta visa, kas yra 
danguje ir žemėje, kas regima ir 
neregima, a r sostai, ar vieš
patystės, ar kunigaikštystės, ar 
valdžios, visa sutverta per Jį ir 
Jam. Jis yra pirma visų daiktų, 

ir visa Juo laikosi" (Kol. 1, 
15-17). 

Jeigu visas mūsų pasaulis ir 
dangus yra sutverti per Dievo 
Žodį, atseit, per Jį ir Jam, tai 
mums darosi vis aiškiau, kad 
visas pasaulis su žeme ir dangu
mi yra sukurt i dėl Dievo 
S ū n a u s Įsikūnijimo. Danguje 
buvo sukurtos galingos dvasios, 
kur ias mes vadiname angelais. 
Angelams buvo paskelbta, kad 
Įsikūnijimo paslaptis įvyks 
žemėje ir žmoguje. Dievo Sūnus 
t a p s žmogumi. Danguje visi 
angelai nustebo, kad žmogus 
t a p s Dievu. Kilo klausimas, 
kodėl ne angelas, o žmogus taps 
Dievu. Visų angelų aukščiau
sias arkangelas Liuciferis (švie
sos nešėjas) paskelbė, kad tai 
visų angelų paniekinimas, nes 
j is j au dabar kaip Dievas. J is tai 
skelbė visiems angelams. 

Danguje ta rp angelų kilo 
karas , — vieni už Liuciferį, kiti 
už dangaus ir žemės Sutvėrėją. 
Dievas paskyrė vadovauti prieš 
angelus sukilėlius arkangelą 
Mykolą, kurio šūkis buvo „Kas 
kaip Dievas!?" Sukilėliai ange
lai buvo ištremti iš dangaus. 

Kai Jėzaus mokiniai sugrįžo 
iš miestų ir vietovių, visur skel

bę Kristaus mokslą, ir džiau
gėsi, kad jiems paklūsta net 
demonai, Jėzus jiems pasakė: 
„Mačiau šėtoną, kaip žaibą 
krintantį iš dangaus" (Luk. 10, 
18). Taigi mūsų žemėje visokio 
blogio pradininkai atsirado iš 
dangaus ištremtieji angelai. Jie 
yra piktosios dvasios, Dievo ir 
žmonių didžiausios priešinin
kės, kurias mes vadiname vel
niais. 

Dievas, sukūręs du žmones, 
Adomą ir Ievą, juodu apgy
vendino Edeno sode. Viešpats 
Adomui tarė: „Nuo visų sodo 
medžių tau leista valgyti, bet 
nuo gero bei pikto pažinimo me
džio tau neleista valgyti, nes 
kaip tik nuo jo užvalgysi, turėsi 
mirti" (Pr. 2, 16-17). Piktoji 
dvasia, pasivertusi į žalčio pavi
dalą, sugundė Ievą neklausyti 
Dievo, sakydama: „Jūs tikrai 
nemirsite. Dievas gerai žino, 
kad atsivers jums akys, kai tik 
jo užvalgysite, ir jūs būsite kaip 
Dievas, kuris žino, kas gera ir 
kas pikta" (Pr. 3, 5). Dabar mes 
esame per kartų kartas pavel
dėję visas galimas pasaulio blo
gybes, ir žinome, kas yra gera ir 
kas bloga. Bet Šv. Rašto auto
riui rūpėjo tik pateikti žinią, iš 

ku r ir kaip mūsų pasaulyje 
atsirado blogybė. 

Nieko neatsirado nei mūsų 
žemėje, nei danguje be Dievo 
žinios. Viskas įeina ir vyksta 
pagal Dievo planą ir viskas 
sutelpa Jo kūryboje. Dievo am
žinybėje, kur nėra nei pradžios, 
nei pabaigos, buvc nutarta Die
vo Sūnui įsikūnyti ir tapti žmo
gumi laikų pilnybėje. Dėl Dievo 
Įsikūnijimo paslapties yra 
sukurtas dangus ir žemė, kaip 
pasakyta: „Visa sutverta per Jį 
ir Jam. Jis (Kristus) yra pirma 
visų daiktų, ir visa Juo laikosi" 
(Kol. 1,17). Jau po Kristaus įsi
kūnijimo, po Jo kančios ir mir
ties, atrodo, kad amžinybėje 
reikėjo blogio ir mirties patyri
mo. Taigi, Dievo veiklą pavadi
nome Dievo drama, kur tarp 
gero yra įsiterpęs ir blogis. 

Dieviškoji drama prasidėjo, 
kai piktosios dvasios atsirado 
mūsų žemėje, kuri atrodo lyg 
dramos teatras . Tos dramos 
veikėjai yra pats Dievas, visi 
žmonės, angelai ir velniai. Se
nojo Testamento knygoje apra
šoma žmonijos kartos nuo Ado
mo sukūrimo. Adomui gimė pir
mi du sūnūs Kainas ir Abelis. 
Po šimto trisdešimties metų 
jam gimė sūnus Setas. Prie 
Seto jis gyveno dar aštuonis 
šimtus metų, ir jam gimė daug 
sūnų ir dukterų. Iki savo mir
ties jis išgyveno devynis šimtus 
trisdešimt metų. 

Bus daugiau 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
„NAUJOJO AMŽIAUS" TEMA 

KARDINOLAS RAGINA STIPRINTI 
EKUMENINI JUDĖJIMĄ 

Birželio 18 d. kalbėdamas Ulme vykusios 95-osios Vo
kietijos katalikų dienos (Kathoiikentag) proga Popiežiš
kosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas 
Walter Kasper ragino krikščionis stiprinti ekumeninio 
judėjimo pamatus. Pasak jo, sunkioje dabartinėje situaci
joje nepakanka vien paprastų „pagražinimo veiksmų". 

Didžiausias ekumeninio judėjimo priešas, pasak kardi
nolo, yra liberalistinė racionalistinė nuostata, esą visi turi 

Dievą, todėl nereikalinga Bažnyčia ir galima atsisakyti 
tikėjimo tiesų. Hierarchas teigė, toks požiūris atima iš eku
menizmo jį kildinusią motyvaciją. 

Krikščioniu vienybės tarybos pirmininkas drauge kri
tikavo „klerikalinę - integralistinę utopiją", kurios 
šalininkai mano, kad ekumenizmo problemas galima 
išspręsti dar gausesniais draudimais. Krikščionys negali 
susitaikyti su Bažnyčių susiskaldymu, nes krikščioniškasis 
liudijimas dėl to tampa menkiau paveikus, ir tat trukdo 
misijų veikiai. Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos 
pirmininkas pabrėžė, jog Bažnyčia auga eidama dviem 

keliais: ekumenizmo ir misijos. Kardinolas W. Kasper 
apgailestavo, jog šiuolaikiniai krikščionys, yra „nuvargę 
kovotojai", nes jiems trūksta misijų dinamikos ir naujų 
sričių įsisavinimo ryžto. Kalbėdamas apie Europos 
Sąjungos plėtrą kardinolas Wo Kasper iš naujo ragino 
„plėtoti ekumenizmą i Rytusy'. Pasak jo, Rytų Europos 
šalių integracija į Europos Sąjungos struktūras bus sėk
minga tik tuomet, kai „į tą pati laivą priimsime stačiati
kių Bažnyčias, šimtmečiais formavusias tautų kultūrą bei 
mentalitetą". 

Paruošia Žali a nyk s 
\L 

OI TOS KATES! 

Klausimas. Atrodo, kad į 
mano kiemą, ypač į gėlių lys
ves, visos apylinkės katės su
sirenka atlikti savo „reikalus". 
Baisiai bjauru paliesti žemę, 
bet taip pat pikta, kad iškapsto 
gėles, jaunus daigelius nulau
žia, kai ka nors pasėjų, randu 
tik žemių krūveles. Kaip atsi
kratyti katėmis9 

Atsakymas čia gali būti 
daugialypis. Iš esmės — tiek 
atsakymų, kiek kiemelių savi
ninkų ar gėlių (ir daržovių) au
gintojų. Paminėsiu kelis būdus, 
kuriuos žmonės yra išbandę ir 
tvirtina, kad visi yra veiksmingi. 

— Drėgna žemė . Katės 
nemėgsta vandens ir apskritai 
šlapių vietų. Jeigu apie augalus 
laikysite žemę drėgną arba 
žemę apdengsite drėgmę palai
kančiu susmulkintos medžių 
žievės sluoksneliu (tree-bark 
mulch) katėms ji nebus patraukli. 

— Plonas vielos tinklelis, 
vadinamas „chicken wire", už
tiestas ant naujai pasėtų sėklų, 
sukliudys katėms žemę kaps
tyti. Galima ant tinklelio vir
šaus užbarstyti truputį žemės. 
Beje. sėklų daigumui vielos 
nepakenks, nes jos išsikals pro 
tinklelio skylutes. 

— Spygliukai. Galima ant 
žemės pribarstyti susmulkintų 
rožių stiebų ar kitų aštrių, 
spygliuotų „gabaliukų". Žino
ma, tai sudarys nepatogumų ir 
pačiam daržininkui, kai reikės 
prižiūrėti augalus lysvėje. 

— Vandens bute l i s . Sako
ma, kad pusiau vandens pripil

tas plastmasinis, bespalvis bu
telis (uždarytu dangteliu, kad 
vanduo neišbėgtų), padėtas 
tarp augalų, išgąsdina katę ir ji 
bėga kitur kapstytis. Mat, ant 
butelio atsispindi katės atvaiz
das ir ją suerzina. Vienintelė 
problema — buteliai nelabai 
patraukliai atrodo tarp gėlių, 
bet verta pamėginti. Galbūt po 
kiek laiko katės į darželį ne
grįš, nes bus susiradusios kitą 
„tualetą". 

— N e p a t a r i a m a v a r t o t i 
naftalino ar kitų chemikalų. 

„SURŪDIJO" AUGALAI 

K l a u s i m a s . Ant kai kurių 
augalų mano kieme atsirado 
rūdys. Net mano jaunos tujos 
pasidengė rūdžių spalvos „mil
teliais". Bijau, kad gali sunykti. 
Kas tai yra, kaip reikia su ta 
problema kovoti? 

A t s a k y m a s . Augalų rūdys 
(angį. rust) yra tam tikra grybe
lio rūšis. Grybelis labiausiai klesti, 
kai oras ilgai drėgnas. Nors 
dažniausiai puola minkštus 
krūmelių (net ir rožių) lapus, 
bet kartais prikimba ir prie tu
jų (spygliuočiams, atrodo, 
nekenkia). 

Grybelių sporos atskrenda 
su vėju. Pirmiausia ant lapų 
atsiranda oranžinės, geltonos 
ar rudos dėmelės, daugiausia 
ant augalo apatinių lapų pavir
šiaus. Tuomet reikia nedelsiant 
nuskinti užkrėstus lapus ir juos 
sunaikinti (jokiu būdu nenu-
meskite čia pat, prie augalo, ar 
apskritai savo kieme). Pasi
stenkite augalui duoti daugiau 

oro, erdvės — padarykite ap
linkui vietos, net jeigu reikėtų 
apgenėt i aplinkinių augalų 
šakeles. Reikia, kad prie augalo 
laisvai galėtų prieiti šviežias 
oras. Kad sumažėtų drėgmė, 
neliekite ant lapų. O blogiausiu 
atveju — susiraskite parduotu
vėje chemikalų, specialiai skir
tų kovai su šios rūšies augalų 
liga (fungicide for leaf rust) ir 
ja is išpurškite sergančius 
augalus. 

NE TIK DARŽELIAI, BET IR 
DARŽAI 

Nors paprastai šiame sky
relyje kalbame apie gėles ar ki
tokius dekoratyvinius augalus 
— lauke bei kambaryje, bet juk 
mėgstame ir daržoves. Pasiso
dinti savo kieme vieną kitą po
midorą, pasėti agurkų (net į di
desnį puodą), auginti savo švie
žių prieskonių — dvigubas ma
lonumas: gauname visiškai 
šviežią produktą ir džiaugia
mės, kad patys jį užauginome. 

Ką aug in t i ? 
Patariama savo kieme au

ginti daržoves ar prieskonius, 
kurie nelabai reiklūs. Jeigu per 
daug laiko ir priežiūros at ima 
daržas, pasidaro neįdomu — 
juk galime visų tų produktų 
(ypač vasarą) rasti ir parduotu
vėse, ir turguose, kur aplinki
niai ūkininkai bei daržininkai 
suvežą savo derlių. 

Štai keli pasiūlymai. 

P o m i d o r a i daug dėmesio 
nereikalauja, o malonumas, kai 
ant šakelių sublizga raudoni ar 
geltoni jų vaisiai — nemažas. 

Pomidorams reikia saulės. 
Daug saulės. Jie mėgsta gerai 
vandenį praleidžiančią žemę, 
organines t rąšas. Yra rūšių, 
kurios užauga ir prinoksta 
anksti, yra ir vėlesnių. Taip pat 
galime auginti didžiulius pomi
dorus, mažus, kekėmis kaban
čius, pavienius, geltonus, rau
donus... 

Nedideliam daržui sėti savo 
pomidorų neapsimoka. Galima 
nusipirkti daigų ir turėti įvai
resnių rūšių. Paprastai pomi
dorus reikia paramstyti arba 
apgaubti vieliniu „narvu", nes 
stiebai išsiplėtoja į visas puses 
ir užima daug vietos, o lietus ir 
vėjas juos išvarto, sulaužo. 

Skabyti ar neskabyti? Dau
gelis žino, kad reikia nuskabyti 
dalį šalutinių šakų, nukerpant 
arba nulaužiant jas prie pa
grindinio kamieno. Augalui tas 
nepakenks, o vaisiai bus didesni. 

Jei įmanoma, reikia nu
skinti visiškai išnokusius pomi
dorus. Tuomet jie skaniausi. 
Kitu atveju, skinkite užaugu
sius visai žalius arba pradėju
sius rausti. Jie prinoks kam
bario temperatūroje, bet ne ant 
palangės, ne ten, kur apšviečia 
saulė. Geriausia ir prinokusių 
pomidorų nesudėti į šaldytuvą, 
nes jie praranda ir skonio, ir 
vitaminų dalį. 

Š p a r a g i n ė s p u p e l ė s . 
Angį. „green beans". Jos greitai 
auga, neturi daug kenkėjų, yra 
nereiklios. Šių pupelių ankštys 
valgomos, kuomet sėklelės jose 
vos vos užsimezgusios. Kai sėk
los paauga, ankštys pasidaro 
sausos, kietos, neskanios. Augi

nimui tinka vadinamosios 
„bush beans". Jų krūmeliai 
kuplūs, nereikia paramstyti ar 
kitaip apsaugoti. Yra pupelių ir 
geltonomis ankštimis (yellow 
arba wax bush beans). Jeigu 
kartą paragausite iš daržo nu
skintų ir išvirtų (tik nepervirti) 
pupelių ankščių, niekuomet ne
žiūrėsite į parduotuvių šaldik
liuose sukrautas „frozen green 
beans" dėžutes. 

Rūgš tynės . Angį. „sorrel", 
kartais dar vadinamos „sour 
spinach" (lot. Rumex acetosaj. 
Lietuviai pripratę prie rūgš
tynių. Kartais ir iš pievų ar 
laukų jų prisirenka, ir sriubas 
verda, į salotas deda. Rūgš
tynės turi ne tik gerą skonį, bet 
ir daug maistinių medžiagų. 
Daržinės rūgštynės yra daugia
metės, pakenčia net pirmas šal
nas, nors žiemos šalčiai jų la
pus sunaikina. Rūgštynių sėklų 
parduotuvėse nelengva rasti, 
bet visgi pavyksta, arba galima 
užsisakyti ir per katalogus. 
Kartą įsiveisę rūgštynių, turė
site jų metai iš metų, nes jos 
nereiklios, ypatingų kenkėjų 
neturi (retkarčiais puola ama
ras). Nereikia leisti rūgštynėms 
žydėti — vos pasirodo žied-
stiebiai, nukirpti. Juo daugiau 
rūgštynių lapelius skinsite, tuo 
geriau jie augs, tik reikia pa
laistyti. Beje, galima rasti ir va
dinamųjų prancūziškųjų rūgš
tynių (French sorrel) sėklų. Jos 
dažniau auginamos Europoje ir 
tur i rūgštesnį skonį, augalai 
aukštesni išauga. 

Birželio 14-17 d. Vat ikane 
vyko tarptaut inė konferencija 
apie „Naujojo amžiaus" (New 
Age) reiškinį. Renginį organiza
vo komisija sektų ir naujųjų 
religinių judėjimų klausimais, 
sudaryta iš kelių Vatikano di-
kasterijų atstovų: Tautų evan-
gelizavimo kongregacijos, 
Krikščionių vienybės tarybos, 
Kultūros tarybos ir Tarpreli-
ginio dialogo tarybos. Tai pir
mas toks susitikimas nuo to, kai 
2003 m. vasario 3 d. buvo pa
skelbtas dokumentas „Jėzus 
Kristus - gyvojo vandens nešė
jas : 'Naujojo amžiaus ' (New 
Age) krikščioniškasis apmąsty
mas". 

Konferencijoje, be minėtų 
dikasterijų atstovų, dalyvavo 
apie dvidešimt įvairių šalių 
episkopatų paskirtų ekspertų. 
Konferencijoje buvo svarstomos 
vietinių bažnyčių pastabos dėl 
paskelbto dokumento. Išskirti 
du pagrindiniai svarstybų as
pektai: „Naujojo amž iaus" 
(New Age) taikomų psicholo
ginių technikų atpažinimas ir 
šio reiškinio siūlomų dvasingu

mo apraiškų konfrontavimas su 
krikščioniškuoju dvasingumu. 
Pagal diskusijų medžiagą tiki
masi parengti nuorodas pasau
lio vyskupams dėl šio reiškinio. 

Popiežiškosios kultūros ta
rybos pirmininkas kardinolas 
Paulis Poupardas šia proga 
Vatikano radijui duotame inter
viu sakė: „Naujasis amžius" 
(New Age) yra neteisingas atsa
kymas į tikrą laimės troškimą". 
Kardinolas sakė, kad šį reiškinį 
dera ypač dėmesingai tirti, nes 
jame yra ir t am tikrų tiesos grū
dų". J is pridūrė, jog tiek „Nau
jojo amžiaus" judėjime, tiek 
apskritai šiandienos kultūroje 
pastebimos visų religijų univer-
salizacijos tendencijos, nulemi
ančios tam tikrą sinkretizmą, 
neigiantį is torines sąsajas. 
Kardinolas Poupardas paragino 
geriau išstudijuoti dokumentą 
„Jėzus Kristus — gyvojo vandens 
nešėjas: „Naujojo amžiaus" (New 
Age) krikščioniškasis apmąsty
mas", pateikiantį paprastų ir 
konkrečių atsakymų, susidūrus 
su nauju reiškiniu. 
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ATIDARYTA SKULPTŪRŲ NUOTRAUKŲ PARODA 

Birželio 18 d. Vilniaus arkivyskupijos sielovados centre buvo 
atidaryta Antano Kmieliausko skulptūrų nuotraukų paroda 
(fotografas V. Suslavičius). Parodą organizavo Laimutė 
Grikienienė. Su prof. A. Kmieliausko kūryba supažindino meno
tyrininkė Neringa Markauską itė. Dailininko freskos puošia ne tik 
Vilniaus universiteto senuosius rūmus, Vilniaus jėzuitų gimnaziją, 
Rainių Kančios koplyčią, bet ir Daugų, Kauno kunigų seminarijos 
Švenčiausios Trejybės, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės ir kL 
bažnyčias. Apie savo kūrybą kalbėjęs dailininkas prof. Antanas 
Kmieliauskas pasakojo, kad maloniausia jam buvo kurti iš Lietuvos 
laukų akmenų, kurių jis pats ankstų pavasarį vykdavo ieškoti po 
įvairias Lietuvos vietas. Kūrėjas taip pat pabrėžė liaudies meno 
reikšmę kūrybinėms nuostatoms. 

Šv. Teresės - Aušros Vartų parapijos klebonas mons. E. 
Rydzikas atkreipė dėmesį į tai, kad kūryba dažnai padeda įpras
minti ir įkūnyti savo idėjas. Pasak jo, galime tik džiaugtis, kad prof. 
A. Kmieliauskas savo kūryba kaip tik tai ir leidžia pajusti. Klebonas 
taip pat kvietė dailininką dalyvauti puošiant ne tik Lietuvos 
bažnyčias ar kuriant Įdomius ir vertingus antkapinius paminklus, 
bet ir prisidėti, kad ir nedideliais savo kūriniais, gražinant šalia 
Aušros Vartų įsikūrusį Sielovados centrą. 
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SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Live-in position available in 
Florida. 

Eng., SS required. O the r 
positions available in WI . 

Call 262-657-8044. 

DĖMESIO? DĖMESIO* Neseniai atvyko**, 
ieškote darbo ar buto. tadau diHbtH iafcraį-
tyje brangiai fatMaja? Ne bėda. DRAUGAS 

įttą dtdbfcną flapamtans itemoluamat 
T«refci» paskambinti tei. 773-5R5-9SO0 ar 

užsukti Į DRAUCO adminhtracjĮ* adresu 
4S4S W. €i St. Chfcago, B. 60629. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU- SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Viima Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

IŠNUOMOJA 

Union Pier, ML išnuomojamas 
2 mieg. VASARNAMIS netoli 

ežero. Galime išnuomoti sezonui 
arba pagal susitarimą. 

Tel. 630-719-1905; 269-469-4453. 

Prie Kedzie A ve. ir 66 St. išnuo
mojamas 1 mieg.. 3 kambarių 

butas su .šildymu ir oro vėsintuvu. 
Kaina $420. Tel. 708-425-7160: 

708-275-2070 (mob.). 

VACATION IN 
KENNEBUNK, MAINE; 

F r a n c i s c a n Gues t H o u s e 
Near Monasterv. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www.franciscanguesthouse.com 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-5640: 

2 mieg. — $680-5720. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
SIŲSKITE PER 

ATLANTIC 
txpressLrOrp. 

^•^ Y l i A ( J M J M Y f i J a 
-*/Uyi1,.Sl.N,XK.Y~t l K O N T 1 I N ! R ! 

LIETUVA. LATVIJA ESTIJA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAME K l l i K V t l i N A SAVAITE. 
PRISTAIOMliCtAVįjUI TIESIAI! RANKAS. 

1-800-775-SIND 
M ū s ų a t s t o v a i : 
Bravo Coffce and deli 

2 3 8 M a i n Sl r . L E M O N T , IL, '>(>4.39, Tol:6.30-257-33(K> 
R \1YNA oorp. 
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Liepos 29-oji - Juros diena 
Didžiausia tradicinė Klaipė

dos šventė - Jūros šventė. Jos 
užuomazgų reikėtų ieškoti iki
karinėje Klaipėdoje - žvejų su-
plaukimuose, regatose, geguži
nėse. 

1934 m. rugpjūčio mėn. 
įvairių jūrinių organizacijų ini
ciatyva buvo surengta pirmoji 
Jūros diena. Jūros dienos mi
nėjimai buvo rengiami visoje 
Lietuvoje. Ši šventė buvo prie
monė garsinanti jūros reikšmę 
žmogui, tautai, valstybei, palai
kyti senas žvejų tradicijas. 

Pokario metais pirmoji Jū
ros šventė buvo suruošta 1963 
m. liepos 18-20 dienomis. Nuo 
to laiko Jūros šventės orga
nizuojamos kiekvienais metais. 

Nuo 1965 m., įvedus visa
sąjunginę Žvejų dieną, ji pra
dėjo vadintis Jūros švente ir 
Žvejų diena. Tačiau 9-ojo am
žiaus antrojoje pusėje pamažu 
grįžta jos tikroji prasmė. 

1988 m. Jūros šventėje su
skamba tautinio atgimimo 
idėja. Atgimimo dvasia lydi ir 
vėlesnes šventes. 

Ši šventė - tai žmogaus ir 
jūros, žmogaus ir gamtos šven
tė. J i unikali savo didumu - ir 
laiko ir erdvės atžvilgiu. Temų 
spektras joje labai įvairus. 

Klasikinė šventės struktūra - vandenin atminimo vainikas , las, simfoninio orkestro, chorų 
apeiga, reginys, pramoga - pagerbiami žuvusieji už Lietu- koncertai, fejerverkai... 
turtingi. Jau 1934 m. buvo vos pajūrio išvadavimą, organi- Tradicijos tęsiamos ir to-
šventinamas paminklas žuvų- zuojamos eitynės su fakelais per liau, vis įpinant daugiau rengi-
siems jūroje - nuleidžiamas miestą, vyko vandens karnava- nių. Visose bažnyčiose laikomos 

Laivas „Meridianas" ant Danės upės Klaipėdoje. 

iškilmingos Mišios. Jūros dienos 
proga išeina keletas specialių 
leidinių, iš kurių vienas ypač 
reikšmingas. Tai Jūros dienos 
organizacinio komiteto komisi
jos išleista knyga „Lietuvių tau
tos balsai savo jūros reikalais". 

Kai kurios Jūros šventės 
buvo reikšmingų objektų gyva
vimo pradžia. Paminėt inas 
Kraštotyros muziejaus Jūros 
skyriaus atidarymas ir Žvejo 
skulptūros atidengimas (1971 
m.); per 1974 m. šventę buvo 
atidarytas Klaipėdos jacht
klubas; 1983 m. - Vasaros 
estrada; per 1990 m. šventę pir
mam lietuviui kapitonui L. 
Stulpinui atidengtas antkapinis 
akmuo; 1991 m. - memorialinė 
lenta ir skulptūrinis biustas. 

Ilgainiui šentė apimdavo vis 
didesnį laiko tarpą. Renginiai 
vykdavo jau visą prieššventinę 
savaitę. Šventė plėtėsi ir erdvės 
atžvilgiu - populiarūs buvo 
renginiai ant vandens: išvykos į 
atvirą jūrą laivais, vandens 
sporto varžybos, karnavalai 
Kuršių mariose ir Danės upėje, 
laivų paradai, buriuotojų 
pasirodymai ir t.t. 

2002 m. rugpjūčio 1 d. Klai
pėda šventė 750-ąsias įkūrimo 
metines, o 2-4 d. į šią šventę 
įsiliejo ir 42—oji Jūros šventė. 

Apie ponus ir 
baudžiauninkus 

Lietuvoje 
XTV a. Nusigyvenę valstiečiai tapo priklausomi nuo 
bajoru 
XV - XVI a. įsigaliojo dvi valstiečių prievolės: lažas ir 
duoklė 
XVI a. pab. - XVIII a. Stiprinama baudžiava 
1861 m. Baudžiava panaikinama 

Nauja užduotis! Teisingas 
Suraskite dvi vienodas Bitutes! atsakymas 

Buvo ankstyvas 1755 m. 
žiemos rytas. Baudžiauninkas 
Jonas Katulis sunkiai kėlėsi iš 
lovos. Iki aušros dar buvo likę 
nemažai laiko, bet darbai ne
laukė. Pagal Čivylių dvaro nu
statytą tvarką į lažą reikėjo 
ateiti dar prieš auštant ir dirbti, 
kol visiškai sutems. Dvaro vai
tas kruopščiai prižiūrėdavo, 
kad visi laiku ateitų ir gerai at
liktų paskirtą darbą. 

O kur darbai namuose. 
Dar XIV amžiaus pabaigoje 

dauguma kaimo gyventojų buvo 
laisvi valstiečiai. Baudžiaunin
kais žmonės tapdavo įvairiai. 
Štai vienas Jono prosenelis tiek 
prasiskolino dvarui, kad nega
lėjo grąžinti skolos. Teko su visa 
šeima atsisakyti laisvės ir eiti 
baudžiavą. Jono kaimyno Juo
zapo Kulionio protėviai ilgai 
priešinosi dvaro norui juos val
dyti. Bet buvo įbaudžiavinti val
dovo Žygimanto Augusto nuro
dymu, didikams dalijantis že
mes kartu su valstiečiais. Tokia 
dalia buvo ir kitų laisvų vals
tiečių. Aname kaimo gale gy
venantis baudžiauninkas toto
rius Kaldubėjus buvo karo 
belaisvis, karaliaus dvarų val
dytojo apgyvendintas po karų ir 
marų likusioje tuščioje sodybo
je. 

Dvaras iš baudžiauninko 
reikalavo daug. Pavyzdžiui, Ka
tulis už pusę valako žemės per 
metus dvarui moka 5 auksinius 
ir dar po 15 grašių už kiekvieną 
šeimos vyrą. Tris dienas per 
savaitę dirba ponui, rudenį po 

dvi naktis kas savaitę mala 
pono grūdus, per darbymetį 
atidirba 12 talkų. O kur duok
lė grūdais, avių vilna, vištomis, 
kiaušiniais, šienu... 

Vyras mosteli ranka, tarsi 
nuvydamas blogas mintis, užsi
meta ant pečių kailinius, pasi
ima šakes ir eina į kitame namo 
gale esantį tvartą. Atsikėlusi 
žmona įpučia baigiančias iš
blėsti žarijas, uždeda kiek žabų. 
Juos reikia taupyti, nes be pono 
leidimo nepasirinksi. O čia jau 
laikas ir vaikus kelti. 

Motina prisako vyresnie
siems vaikams prižiūrėti ma
žiukus, rūpintis ugnimi. Švinta, 
o darbas dvare nelaukia. 

Tik 1861 m. - apie keturis 
šimtus metų kęsta baudžiava 
buvo panaikinta, valstiečiams 
duota asmens laisvė ir teisė 
išsipirkti žemę. 

Baudžiauninko padėtis 

„Tą man bekalbant pons 
šaukt balsu garsiu: tylėk, cha
me, o tuojau tarpuvartėj pakar
siu. Aš matau, jogei ponas su 
manimi nejuokau, dvilinkas 
susirietęs pro duris ištrūkau: 
urėds kapt už pakaušio, nurovė 
kaltūną, o kai plauką nebuvo 
nutverė už ausies, ir, ant žemės 
išvertęs, su lazda nupėrė. Einu 
namo vos gyvas, nupeštas, nu
plaktas ir su dideliu gumbu 
kruvinu ant kaktos." 

D. Poška 
„Mužikas /*Tnaičiu n-IJRtuvns" 

J o n ė Bač inska i t ė , 7 me
tų, iš San ta Rosa, CA, atsiun
tė teisingai išspręstą kryžia
žodį. Nors užduotėlė nebuvo 
sunki, pirmokėlė ją puikiai 
atliko. Bet svarbiausia, mano 
mažieji bičiuliai, yra tai, kad 
Jonė skaito lietuvišką spaudą. 

Ačiū Jone , už laiškelį! 

Užduotis iš „Bitutės" žurnaliuko vaikams. 

Pasij nokini! 
- Tėveli, ar užaugęs galėsiu Grąžinu šunį. kurį vakar iš 

daryti viską, neklausdamas jūsų pirkau! 
mamos leidimo? - O ką jis bloero padarė? 

- Taip. sūneli. - Naktį taip garsiai lojo. 
- Tai kada tu. tėveli, kad negirdėjau, kaip vagys ap-

užaugsi.' švarino butą' 
Jonės atsakymas. 
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Nykštukų 
mokyklėlė 

O, KOKS PONO ROKO 
SODAS! 
NUO TVOROS LIGI 
TVOROS. 
NOKSTA OBUOLYS 
RASOTAS. 
IR ŽIOGELIS TUOJ 
UŽGROS. 

Suskaičiuokite ir langely
je įrašykite, kiek eilėraštyje 
yra raidelių O. 

OBLIUS 

Prirašykite pilną eilutę O. 

OŽKA 

Nuspalvinkite raidelę O. 

O 

Nuspalvinkite paveikslė
lius su žodžiais, prasidedan
čiais raidele O. Nupieškite ką 
nors patys su O. 

Mažieji skaitovai 

Valdemaras Kukulas 

Natiurmortas 
Lėkštė. 
Joje padėtos 
Dvi apelsino 
Pusės. 

Jos šviečia -
Lyg artėtų 
Naktinis 
Troleibusas. 

Mieli vaikučiai! „Draugo" lietuviukai gavo „Bitutės" - žur
nalo vaikams - naują numerį. Gražus spalvotas žurnaliukas įdo
mus ir naudingas vaikučiams. Pažvelkime, apie ką jame rašoma? 

Hmmm... Ogi apie Lietuvos vaikučius, apie vaikų rašytojus bei 
poetus, apie profesijas, apie mėnulį ir dar daug daug įdomių temų. 

Pasinaudokime proga ir susipažinkime su vienu įdomiu 
žmogumi. Valdemaras Kukulas, p o e t a s , kuriantis v a ikams . 

Žurnaliuke a tspausdintas pasikalbėjimas su poetu. Štai jo 
originalūs atsakymai: 

- Kuo skiriasi poetai nuo kitų žmonių? 
- Šiaip jau, tai pats normaliausias žmogus kaip ir kiekvienas 

kitas. Skiriasi gal tik jo darbo pobūdis. Normalus žmogus kasdien 
nustatytu laiku eina į darbą, o poetas gali savaitėmis „tinginiau
ti", tačiau užėjus „kūrybiniam debesėliui" - per kelias dienas 
nuveikti mėnesio darbą. 

- Kaip manote , ar ateityje poezija neišnyks? 
- Poezija keičiasi ne tik šimtmečiais Ji kinta kas keli dešimt

mečiai, nuolat grįždama prie savo ištakų, savo pradžios Bet 
eilėraščiai neišnyks, nors skaitys juos gal mažiau žmonių. Negali 
išnykti tai, kas gyvuoja tūkstantmečius. 

Taip atrodė baudžiauninko rytas. 

Drugeliai 

Tie drugeliai -
Kaip rudenio lapai. 
Ak. raudoni. 
Geltoni, rudi. 

Kaip drugeliais 
Spalvotais jie tapo. 
Kaip išmoko 
Tie lapai skraidyt? 

O skraidyti 
Išmoko tie lapai. 
Nuo šakų 
Krisdami sūkuriais. 

Vartaliojos, 
Siūbavo, kol tapo 
Mūsų pievų 
Žirgeliais širmais. 

Valdemaras Kukulas 



Labiausiai mūsų moks
leiviai laukia vasaros ir 
ekskursijų. Šiemet sauk 

nelepina savo šiluma, todėl 
džiaugiamės, kad Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugijos 
paramos dėka galėjome pradži
uginti savo mokinius ekskur
sija į Lietuvą. 

Tilžės (Sovietsko) 1-osios 
internatinės, Lenkviečių (Lu-
nino) pagrindinės (mokytoja 
Aldona Bursteikienė) ir Krau-
piško (Uljanovo) vidurinės mo
kyklų lietuvių kalbos fakulta
tyvų mokiniai važiavo maršru
tu Kraupiškas — Lenkviečiai 
— Ragainė — Tilžė — Tauragė 
— Šiauliai — Kryžių kalnas. Ši 
ekskursija kaip ir kitos skirta 
kalbos ir knygos metams. 

Vadovė pasakojo apie šį 
Lietuvos regioną. Pirmasis 
didesnis miestas — Taurage. 
po trejų metų švęsiantis savo 
500—ąsias metines. Per 
Tauragę lietuviškos spaudos 
draudimo metais ėjo knygnešių 
keliai iš Tilžės ir Ragainės į 
Šiaulius ir kitas Lietuvos vie
toves. Žinomi Tauragės krašto 
knygnešiai J. Mažeika, A. Pa-
kutinskas, J. Pipiras, S. Sara-
pas. Jie gabeno iš Tilžės M. 

Ekskursija į Lietuvą 
DRAUGAS, 2004 m. liepos 27 d., an t r ad i en i s 

Karaliaučiaus krašto lietuviškų mokyklų moksleiviai Kryžių kalne š.m. birželio 23 d. 

kaip tūkstantis metų, drevėje 
įkūrė senienų muziejų, j a m e 
laikė istorinę ir archeologinę 
medžiagą, knygas. Tai pirma
sis muziejus Lietuvoje. 1812 
metais muziejui bus 200 metų. 

Atvykome į Šiaulius, ket
virtąjį pagal dydį Lie tuvos 
miestą. Apžvalginės ekskurs i 
jos metu susipažinome su 
miestu, jo istorine praei t imi . 
Tai miestas — feniksas, paki-

kur iškilusi 22 metrų aukščio 
kolona su Šaulio skulptūra. 

Pavaikščiojome šiauliečių 
mėgstamoje vietoje — pėsčiųjų 
bulvare, Vilniaus gatvėje. Su
stojome poilsiui pr ie Taisos 
ežero, matėme, kaip šiauliečiai 
sveikina vainikais pasidabinu
sius Jonus, nes tai buvo Jo
ninių išvakarės. 

Atvykome į Kryžių kalną, 
esantį 12 kilometrų nuo Šiau-

Tilžės, Lenkviečių ir Kraupiškio moksleiviai š.m. birželio 23 d. turėjo p 
daug įdomybių, o tarp jų — lankėsi ir Tauragės „Santakos" muziejuje. 

Jankaus , J. Mikšo, O. 
Mauderodės, J. Šenkės spaus
tuvėse išspausdintas lietu
viškas knygas, giesmynus, 
laikraščius ir platino juos 
Didžiojoje Lietuvoje. Tauragėje 
kalėjo žinomas knygnešys 
Jurgis Bielinis. 

Susipažinome su Taurage, 
jos istorija, apžiūrėjome „San
takos" muziejaus eksponatus. 
Susitikome su Tauragės Moks
leivių kūrybos centro vadovais 
ir moksleiviais. Šioje užmokyk
linėje įstaigoje dirba trisdešimt 
mokytojų, veikia dvidešimt 
devyni įvairaus profilio būni! 
ai, kuriuos lanko daugiau kaip 
tūkstantis moksleivių, Krau
piškio (Uljanovo) vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos fa
kultatyvo mokiniai bendrauja 
su Tauragės moksleivių kūry
bos centru, todėl susitikimas 
buvo tikrai džiugus. 

Aplankėme Bijotus, Dioni
zo Poškos tėviške, kur rašytojas 
gyveno, parašė poemą „Muži
kas Žemaičių ir Lietuvos". 
Ąžuolo, kuriam buvo daugiau 

Europą. Po metų buvo pastaty
ta Nukryžiuotojo skulptūra — 
Šventojo Tėvo dovana Lietuvai. 

Mes atvežėme du lietuviško 
ąžuolo kryžius nuo Karaliau
čiaus krašto moksleivių. Apsi
lankėme Pranciškonų vienuo
lyne, kuris pastatytas prie Kry
žių kalno. Klausėmės vienuo
lio pasakojimo apie Kryžių kal
no ir vienuolvno istoriją. Kal
nas moksleiviams padarė neiš
dildomą įspūdį. 

Organizuodami šią ekskur
siją, patyrėme daug sunkumų. 
Moksleivių tėvai gyvena ne
turtingai, todėl ne visi turi 
pinigų dokumentų paruošimui, 
vykstant į Lietuvą. Pabrango 
kelionės bilietai į muziejus. Jei 
anksčiau kai kuriuose muzie
juose buvo galima lankytis ne
mokamai, dabar už bilietą ten
ka mokėti po keletą litų, o dole
rio kursas nuvertėjo. Labai 
vargina muitinės procedūros: 
pasienyje prastovėjome penkias 
valandas. Tą laiką galėjome 
skirti moksleivių supažindini
mui su Lietuva. 

Jei ne Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos parama, to-

i r. tematinės, Lenkviečių pagrindinės ir Kraupiškio vid. mokyklos moksleiviai prie Šv. Petro ir 3 1 - f 
Povilo bažnyčios Šiauliuose. 

lęs iš pelenu. Septynis ka r tus 
nukentėjo nuo maro, septynis 
kartus degė, pergyveno septy
nis karus, netekęs savo istori
nio senamiesčio. 

Pabuvojome Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, 750-ųjų Šiaulių 

to metinių proga įrengto-
laikrodžio aikštėje. 

lių. Tai unikali vieta, vieninte
lis toks kalnas visame pasauly
je, Lietuvos žmonių kančios, 
vilties ir nenugalėto tikėjimo 
simbolis. Sovietinės valdžios 
metais norėta šį archeologinį 
paminklą suna ik in t i , bet po 
kiekvieno griovimo vėl būdavo 
pastatyta naujų kryžių. 1993 
m. Kryžių kalną aplankė po
piežius Jonas Paulius Il-asis. Iš 
čia jis laimino LietuVą ir visą 

kių ekskursijų negalėtume or
ganizuoti. Ačiū Viliui Trumpjo-
nui, Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos nariams, visiems 
aukotojams už galimybę mūsų 
moksleiviams apsilankyti tėvų 
ir senelių žemėje. 

Emilija B u k o n t i e n ė 
Kraupiško (Uljanovo) 

vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos fakultatyvo mokytoja 
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Neseniai Lietuvoje prabilta apie tai, kad JAV 
gyvenantis garsusis avangardinio meno 

kūrėjas Jonas Mekas netrukus gali pasirodyti 
Trakuose. Ne tik vietos, bet ir mūsų šalies gyven
tojams iš tiesų būtų didelė staigmena, jeigu vieną 
dieną tektų išvysti garsųjį menininką, žingsniuo
jantį buvusios senosios sostinės siaurutėmis 
gatvelėmis... Tačiau patikimi kultūros informa
ciniai šaltiniai tikina, jog tai gali tapti tikrove, 
nes pagaliau visiškai priartėta prie kone fan
tastinės idėjos įkurti Jono Meko kino centrą 
Trakuose įgyvendinimo. 

Šią informaciją neseniai patvirtino ir Trakų 
rajono meras Tadeušas Uždel. Pasak jo, yra 
visiškai realu, kad žinomą menininką pamaty
tume ir Trakuose. Kino centro steigėjams beliko 
sudaryti nuomos sutartis su vietos savivaldybe, 
kuri tenkintų abi puses. Žinoma, 
dar reikėtų pateikti ir notarų 
patvirtintus dokumentus. Trakų 
rajono meras pripažino, jog jam 
asmeniškai labai patiko prieš 
metus pasiūlyta Kino centro įkū
rimo idėja, kadangi tai būtų dar 
vienas stimulas paversti šį 
miestą aktyviu turizmo traukos 
centru ir žymiai pagyvinti jo 
kultūrinį gyvenimą. 

Dar prieš šešerius metus 
grupė šalies jaunųjų menininkų, 
sumaniusių įkurti J. Meko kino 
centrą, be Vilniuje esančio gra
žaus ir ramaus Užupio kampelio, 
nusižiūrėjo ir Trakų miesto cen
tre apleistą kino teatrą „Žuvėd
ra". Nuo praėjusių metų pava
sario jie pradėjo varstyti būtent 
pastarojo miesto savivaldybės val
dininkų duris. Kino režisieriai Giedrius Gun-
torius ir Vytautas V. Landsbergis su dar keliais 
bendraminčiais ketino apleistame pastate įkurti 
kultūros židinį. Jame būtų demonstruojami avan
gardiniai JAV, Niujorke gyvenančio garsaus 

IŠ RAMAUS UŽUPIO - Į 
TRAKŲ CENTRĄ 

Buvusioje senojoje Lietuvos sostinėje 
gali atsirasti J. Meko kino centras 

kinematografininko Jono Meko archyvų fondo 
„Anthology Film Archives" filmai. 

Abejonės i r lūkesč ia i 
Trakų rajono savivaldybės pareigūnai ne

prieštaravo menininkų užmojams įkurti J. Meko 
kultūros centrą apleistame kino teatre. Įsikūrus 
tokiam centrui, Trakų miestas ir visas jo regionas 
iš tiesų įgytų dar didesnio kultūrinio ir turistinio 
patrauklumo. Tikimasi, kad čia vyktų kino, meno 
festivaliai, konferencijos, kiti turiningi renginiai. 

Tačiau, kita vertus, tiek merui, tiek savival
dybės atsakingiems pareigūnams nebuvo priimti
nos Kino centro steigėjų nuomos nuostatos. Jose 
buvo keliami nelabai aiškūs reikalavimai. Minėto 
centro steigėjai nepateikė jokių su juo sudarytų 
sutarčių ar ketinimų protokolų dėl jų pasirinkto 
pastato rekonstrukcijos, o tikai bendrovių 
sąmatas ar sutikimus atlikti darbus už kone mili
joną litų. Be to, savivaldybės atstovams nebuvo 
aišku, ar pagal šią sutartį už rekonstrukcijos dar
bus neteks sumokėti pačiai savivaldybei... Vietos 
valdininkai aiškiai yra susikrimtę ir dėl to, kad 
Kino centro steigėjai nesiryžo pritarti mero R. Uždel 
siūlymui išpirkti į privatizuojamų objektų 
sąrašą įtrauktą kino teatrą „Žuvėdra" arba leisti 
savivaldybei irgi tapti bendru centro steigėju. 

Sprendžiant iš vietos gyventojų reakcijos, 
miesto centre stūksantis metų metus apleistas ir 
nenaudojamas kino tea t ras kelia nemažą 
visuomenės susirūpinimą. Jų manymu, jeigu 

Trakai. 

garsiems menininkams pavyktų įgyvendinti savo 
tikslą, vaiduokliu tapęs statinys būtų prikeltas 
naujam gyvenimui, be to jis virstų ne tik Trakų, 
bet ir visos mūsų šalies nauju meno bei kultūros 
traukos centru. 

Senolių žygiuose užgrūdintas, 
dainose apdainuotas žir

gas... Šių metų birželio 5 dieną 
grupė mokinių ir juos lydintys 
mokytojai, iš Sovetsko (Tilžės) 8 
vidurinės mokyklos, nuspren
dėme nuvykti į Įsrutį (dabar 
Černiachovską), šiame mieste 
įsikūrusį žirgyną ir ten esantį 
muziejų. Norėdami daugiau su
žinoti apie žirgus, žirgų sportą. 
Visi buvome gerai nusiteikę. 

Nuvažiavus mus pasitiko 
ekskursijos gidas. Pirmiausia 
buvome pakviesti pažiūrėti, 
kaip ir kur gyvena arkliai — 
arklides. Čia buvo labai švaru, o 
į mus žvelgė protingos žirgu 
akys. Gidas mums papasakojo, 
kad čia veisiami ir laikomi kil
mingų veislių žirgai, kurie daly
vauja Rusijoje ir tarptautinėse 
varžybose. Nemažai jų užima 
prizines vietas. Iš čia užaugintų 
žirgų yra įrašyti į pasaulio ge-

Išvyka į Įsrutį 
riaušių žirgų dvidešimtuką. 

Ne visus mums teko pa
matyti žirgus, ojų, pasirodo, yra 
per 270. Nemažai dalyvavo 
varžybose Rusijoje ir kitose 
užsienio valstybėse. 

Ekskursijos gidas pasiūlė 
mums apžiūrėti hipodromą, 
kuriame vyksta žirgų jojimo 
varžybos. Tai buvo įspūdingo 
dydžio aikštė ir žiūrovų arena. 
Žolės danga užkloti aikštę buvo 
atvežta net iš Vokietijos. Ma
nome, kad čia labai didelį dė
mesį skiria žirgų sportui, jų 
priežiūrai. 

Aplankėme ir šalia esantį 
muziejų, kuriame galėjome 
susipažinti su žirgyno įkūrimo 
istorija, surinkta daug daiktų, 
kuriuos anksčiau žmonės nau
dojo lauko darbams, dirbdami 
arkliais. 

Labiausiai nudžiugome, kai 
gidas mums pasiūlė pajodinėti 

žirgu, vardu „Horalas". Dažnas 
pasijuto kaip tikras raitelis. 

Mūsų kelionė tęsėsi toliau. 
Aplankėme dar ir „Isterburgo" 
pilį. Ji pastatyta maždaug apie 
14 amžių. Čia dabar rengiamas 
muziejus, kitos patalpos dar 
ruošiamos turistams. 

Šitoje pilyje prasideda Čer-
niachovsko miesto šventė, kur 
vyksta teatralizuoti vaidinimai, 
riterių mūšiai. Čia pat galėjome 
įsigyti suvenyrų su pilies atvaizdais. 

Pasigrožėję gamta, prisimi
nę istoriją, pilni įspūdžių pasu
kome namų link. Tai puiki išvy
ka, kurią prisiminsime ilgai. 

Esame labai dėkingi Mažo
sios Lietuvos lietuvių draugijai 
Čikagoje ir jos vadovui V. 
Trumpjonui už puikią galimybę 
pakeliauti. 

D. Chockevič ienė 
Sovetsko (Tilžės) 8 vid. 

mokyklos lietuvių k. mokytoja 

Tilžės, lenkviečių. Kraupiškio mokyklų moksleiviai prie Kryžių kalno 
vienuolyno 

ŠAKYNOS MOKYKLOS JUBILIEJUS 

Birželio 19 d. Šakynos pagrindinė mokykla 
(Šiaulių vyskupija) šventė 200 metų jubiliejų. 
Mokyklos iškilmes prasidėjo Šakynos šv. Mykolo 
Arkangelo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas, 
sakydamas pamokslą, daug dėmesio skyrė jauno
sios kartos auklėjimui, pasidžiaugė mokytojais, 
atveriančiais bažnyčios duris, ateinančiais prie 
amžinojo Mokvtoio kojų pasisemti iš gyvojo van
dens šaltinio. 

Po Mišių buvo šventinamas tgrySus lietuviškai 

parapinei mokyklai Šakynoje atminti. „Kad jis 
būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, 
lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtu sielas, teiktų 
paguodą, priedangą ir būtų gynėjas nuo visų 
priešų antpuolių", - meldėsi vyskupas, šventin
damas kryžių. Iš šventoriaus procesija patraukė 
mokyklos link. Prie paminklinės lentos - atverstos 
knygos kelis žodžius tarė mokyklos direktorius 
Vytautas Arvasevičius. Iškilmėse taip pat dalyvavo 
Šakynos seniūnas Algimantas Rudis bei buvusi 
Šiaulių rajono savivaldybės atstovė, vicemerė 
Rima Baškienė 

BŽ 
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Pasaulio naujienos 
{Remanlis AFP, Reuters. AP. lntertax, !TAR-TASS, BNS 

žinių agentooj pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
Kalinamas buvęs Irako pre

zidentas Saddam Hussein laiką 
leidžia skaitydamas Koraną, ra
šydamas eilėraščius, sodinin
kaudamas ir valgydamas ame
rikietiškus sausainius ir bande
les, pirmadienį rašo britų laik
raštis „The Guardian". Irako 
žmogaus teisių ministras Bakh-
tiar Amin sakė, kad S. Hussein 
sveikata iš esmės gera, tačiau 
jis gydomas dėl padidėjusio 
kraujo spaudimo ir chroniškos 
prostatos infekcijos. „Kaip ir ki
tų svarbių sulaikytųjų, Saddam 
diena prasideda sočiais pusry
čiais. Jis taip pat du kar tus per 
dieną gauna karšto maisto, ku
ris gali būti ryžiai arba bulvės 
su brokoliais ir su žuvimi, jau
tiena arba vištiena", sakė minis
tras. „Desertui gali būti apelsi
nai, obuoliai, kriaušės arba sly
vos, bet buvęs vadovas pamėgo 
amerikietiškus užkandžius, to
kius kaip bandelės ir sausai
niai", pridūrė j is . Pasak B. 
Amin, S. Hussein „mankštinasi 
savo vienutėje, o vėliau spor
tavimui skirtą dienos laiką ski
ria nedideliam sodui kieme pri
žiūrėti". „Jis prižiūri kelis krū
mus ir krūmelius ir netgi išdė
liojo baltų akmenų ratą aplink 
nedidelę palmę", sakė jis. 

MASKVA 
Maskvos teismas pirmadie

nį išdavė leidimą suimti vieną 
pagrindinių naftos milžinės 
„Jukos" akcininkų Leonid 
Nevzlin, kuris į tariamas prisi
dėjęs prie žmogžudystės ir pasi
kėsinimų nužudyti. Tai dar vie
nas smūgis šiai Rusijos naftos 
milžinei. Kaip pirmadienį sakė 
teismo pareigūnai, antrasis pa
gal turimų akcijų kiekį akci
ninkas L. Nevzlin kaltinamas 
tuo, kad 2002 m. užsakė nužu
dyti sutuoktinius Gorin ir kad 
10-ojo dešimtmečio pabaigoje jo 

užsakymu buvo kėsintasi į „Ju
kos" konkurentų ir bendrovei 
neįtikusių asmenų gyvybę. Tar
dytojai tur i įrodymų, kad „Ju
kos" saugumo tarnybos darbuo
tojas Aleksėj Pičiugin, kaltina
mas organizavęs su tuokt in ių 
Gorin nužudymą, taip pat da r 
keliais pasikėsinimais nužudy
ti , veikė pagal tiesioginį L. 
Nevzlin nurodymą. L. Nevzlin 
šiuo metu gyvena už Rusijos ri
bų, kai kur ia i s duomenimis , 
Izraelyje. 

Pirmadienio naktį Krasno-
daro krašte eidamas 58 metus 
mirė invalidas Černobylio ava
rijos gelbėjimo darbų veteranas 
Piotr Budion, kuris buvo pa
skelbęs bado streiką, protestuo
damas prieš tai , kad j am nesu
te ikiamas būs tas . P. Budion 
pradėjo streiką liepos pradžioje 
savo moliniame name Timo-
ševsk rajono Medvedovskaja 
kaime, kur gyveno su savo 
žmona. Po savaitės jis pasijuto 
blogai ir buvo paguldytas į rea
nimacijos skyrių. Išėjęs iš ligo
ninės jis vėl tęsė bado streiką i r 
vėl pateko į reanimaciją. Išgel
bėti jo jau nebepavyko. Į Kras-
nodarą P. Budion atvyko 1998 
metais iš Kirgizijos. J a u ten j a m 
buvo sutrikusi kraujo apytaka 
— tai yra tipiškiausia „černoby-
liečių" liga. Vyrui buvo ampu
tuota koja ir jis tapo invalidu, o 
po dvejų metų teko amputuoti i r 
antrą koją. 

PRAHA 
Naujuoju Čekijos premjeru 

pirmadienį oficialiai paski r tas 
socialdemokratų vadovas Sta-
nislav Gross. kuris pakeis praė
jusį mėnesį atsistatydinusį Vla-
dimir Spidla ir dabar galės su
formuoti naują centro kairiųjų 
vyriausybę. 34 metų S. Gross. 
tapo jauniausiu vyriausybės va
dovu Europoje. Jis pasi r inktas 
po kelias savaites t rukusių poli
tinių derybų. S. Gross derėjosi 

su dviem kitomis partijomis — 
centro krikščionimis demo
kratais ir dešiniųjų Laisvės są
junga. Tikimasi, kad vyriausybę 
j is suformuos iki rugpjūčio 1 
dienos. Partijos yra nurodžiu
sios, kad ta rp svarbių politikos 
sričių yra biudžetas, mokesčių 
įstatymo pakeitimai, būsto nuo
mos reguliavimo panaikinimas 
ir užsienio politika. 
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ARTIMIEJI RYTAI 

BEIRUT 
Irakui s t ipr inant ryšius 

energetikos srityje su kitomis 
arabų valstybėmis, Baghdad ga
li atnaujinti naftos eksportą per 
Libaną naftotiekiu, kuris nebu
vo naudotas nuo 1980 metų. 
„Irakas yra pasirengęs atnau
jinti naftos eksportą per Libaną, 
tačiau tam būtina derėtis ir pa
siekti susitarimą su Sirija, nes 
naftotiekis kerta šios valstybės 
teritoriją", po pirmadienio susi
tikimo su Irako ministru pirmi
ninkui Iyad Allawi pareiškė Li
bano ministras pirmininkas Ra-
fiq Hariri. Sirijos vyriausybės 
dienraštis „Tishrin" sekmadienį 
pranešė, jog vizito metu buvo 
pasirašytas sus i ta r imas dėl 
mainų, pagal kurį mainais už 
Irako naftą Sirija tieks Bagh
dad žibalą, benziną ir suskys
tintas dujas. 

BAGHDAD 
Baghdad pirmadienį gink

luoti asmenys nužudė aukštas 
pareigas ėjusį vidaus reikalų 
ministerijos pareigūną. Mussab 
al-Awadi kar tu su dviem as
mens sargybiniais buvo nužudy
tas netrukus po to, kai išvyko iš 
savo namų Irako sostinėje. M. 
al-Awadi buvo a tsakingas už 
genčių reikalus. Gegužės mėne
sį žuvo dabar jau paleistos Irako 
valdančiosios tarybos vadovas 
Izzedin Šalim, kai šalia jo auto
mobilio sprogo kovotojo mirti
ninko vairuojamas automobilis. 

Europarlamentaras: kyšininkavimo skandalas atskleidė... par-
Atkelta iš 1 psl. 
kur yra tie pinigai ir taip to
liau. Kamuolys ims vyniotis, 
prasidės didžiulės visos partijos 
problemos", sakė europarla
mentaras. 

Interviu A. Sakalas griežtai 
kritikavo, jo teigimu, neprofe
sionalų prokuratūros ir Specia
liųjų tyrimų tarnybos darbą 
(STT), ir mano, kad pokalbių 
įrašai buvo kelerius metus kau
piami, bet neanalizuojami iki 
šių metų. 

„Akivaizdu, kad problema, 
kuri reikalauja rimto tyrimo, ta 
po grynai politiniu reikalu. 

Mano žiniomis, apie šiuos 
STT įrašus šių metų pavasarį 
žinojo tuometinis prez identas 
Rolandas Paksas. Kiek žinau, 
STT vadovui Valentinui Juno-
kui per prezidento patarėją Vis
valdą Račkauską buvo nurodyta 
toliau veikti šia kryptimi", sakė 
A. Sakalas. 

Anot jo. iš pradžių medžiagą 
buvo planuojama paskelb t i 

prieš apkaltą. Tai turėjo padėti 
R. Paksui išsaugoti postą. Ta
čiau idėjos buvo atsisakyta nu
sprendus, kad balsavimo rezul
ta tams Seime tai gali neturėti 
įtakos. R. Pakso stovykla tikė
josi ir be šių Seimą kompromi
tuojančių įrašų laimėti apkaltą. 

„Vadinasi, šį džiną iš bute
lio buvo rengiamasi paleisti į 
viešumą prieš Seimo rinkimus 
siekiant nuskandinti tradicines 
partijas, sudariusias apkaltos 
frontą", sakė A. Sakalas. 

Seimo narė susirūpino Kernavės pašonėje statomu sąvartynu 
Vilnius, liepos 26 d. (BNS) 

— I UNESCO istorinio paveldo 
sąrašą įtraukto Kernavės kultū
rinio rezervato kaimynystėje 
statomu sąvartynu susirūpino 
Trakų rajone išrinkta Seimo na
rė Dangutė Mikutienė. 

Pirmadienį ji kreipėsi į pre
zidentą Valdą Adamkų bei Sei
mo pirmininką Artūrą Pau
lauską, prašydama kuo skubiau 
pradėti diskusijas dėl Vilniaus 
apskrities regioninio atliekų są
vartyno Kazokiškėse statybos ir 
„rasti visiems priimtiną spren
dimą, nedarantį žalos Lietuvos 
įvaizdžiui nei dideliame pasau
lyje, nei mažoje vietos bendruo

menėje . 
Pasak pranešimo spaudai , 

kreipimesi D. Mikutienė pažy
mi, jog Kernavės kultūrinio re
zervato įtraukimas į UNESCO 
istorinio paveldo sąrašą tapo 
svarbiu įvykiu, suteikiančiu d a r 
didesnę ver tę šiam Lietuvos 
kraštui. 

„Sis įvykis tapo viena iš 
priežasčių, dėl ko ir respubliki
nė žiniasklaida susidomėjo Ker
navės kaimynystėje, Kazokiš
kėse, planuojamu statyti Vil
niaus apskrit ies komunal in ių 
atliekų sąvartynu. Dvejus me
tus kunkuliuojantis Kazokiškių 
bendruomenės nepas i tenkin i 

mas iki šiol nebuvo kliūtis stab
dyti šio objekto planavimą. 

Mano, kaip Seimo narės 
pradėti bendruomenės susitiki
mai su aplinkos apsaugos mi
nistru Arūnu Kundrotu, premje
ru Algirdu Brazausku, nedavė 
teigiamų rezultatų", rašoma D. 
Mikutienės kreipimesi. 

Ji atkreipia dėmesį į tai, 
kad iki šiol sprendimuose dėl 
sąvartyno nusverdavo ekonomi
niai tikslai, o kultūriniai argu
mentai liko nuošaly, todėl parla
mentarė ragina dar kartą ap
svarstyti sąvartyno Kazokiškė
se statybą, pažvelgiant į ją ne 
tik iš ekonominės naudos pusės. 

Absolventai atakuoja darbo biržą 
Vilnius, liepos 26 d. (ELTA) 

— Absolventai an t ras mėnuo 
atakuoja darbo biržą — žinovai 
tikina, jog užsiregistravę bedar
biais jaunuoliai ne tik įgauna 
socialines garantijas, bet ir iš
moksta ieškoti darbo, planuoti 
karjerą bei sulaukia patrauklių 
darbo pasiūlymų. 

Lietuvos darbo biržos duo
menimis, liepos 1 dieną biržoje 
buvo užregistruota 1.500 absol
ventų baigusių aukštąsias , 
aukštesniąsias bei profesines 
technikos mokyklas. Vien per 
birželį jų užsiregistravo tūks

tantis. 
„Absolventai pradeda regis

truotis birželį, tačiau didžiau
sias jų srautas būna liepą i r 
rugpjūtį", sakė Lietuvos darbo 
biržos vyriausioji žinovė Vilma 
Jankūnienė. 

Iš pernykštės absolventų 
laidos dažniausiai darbo ieškojo 
vaikystės pedagogikos, teisės ir 
valdymo, viešojo administravi
mo, rusų filologijos, vadybos ir 
verslo organizavimo žinovų. 
Daugiausia jų buvo iš Peda
goginio. Kauno technologijos i r 
Vilniaus universitetų. 

„Kiekvienam absolventui, 
kuris kreipėsi į darbo biržą, pa
skiriamas konsultantas. Suda
romas įsidarbinimo planas. Už
siregistruojama interneto duo
menų bazėje 'Talentų bankas'. 
Tai leidžia sulaukti patrauklių 
darbo pasiiilymų". teigia V Jan
kūnienė. 

Birželį Vilniaus darbo bir
žoje užsiregistravo 174. liepą 
(iki 26 d.) — 450 darbo ieškan
čių asmenų. 2003 m. birželį Vil
niaus darbo biržoje buvo užre
gistruota 180. per liepą — 906 
darbo ieškantys absolventai. 

NORI, KAD PRIRAŠINĖTŲ „GRAFFITI •!•> 

Prie kenksmingų darbo sąly
gų įpratusioms graffiti ko

mandoms penktadienį sostinės 
klubuose pasitaikė reta proga 
padirbėti legaliai ir pasivaržyti 
dėl pagrindinio konkurso „Vil
niaus graffiti" prizo — „Cosmo 
bouling" užsakymo išpurkšti 
klubo sieną. 

Vilniaus liberalaus jauni
mo surengtame vaizdo projekci
jų ir graffiti darbų konkurse 
dalyvavo per 30 menininkų iš 
Lietuvos, Kijevo bei Sankt Pe
terburgo. Graffiti komandos 
darbus atliko klubuose „Intro" 
ir „Cosmo bouling". 

„Graffiti — ne vandaliz
mas, o meninė žmogaus išraiš
ka", - sakė klubo „Intro" vado
vas Vygandas Šimbelis. Pasak 
jo, vasarą klubas žada atnau
jinti remontą, tačiau graffiti 
kūrinių jokiu būdu neuždažys. 

Kaip įprasta, pseudonimu 
prisistatęs graffiti meistras iš 
Vilniaus Siox teigė, kad jam ir 
jo kolegoms dažniau tenka 
dirbti nelegaliai, nes „nelabai 
pavyksta susitarti su valdžia, 
kuri neleidžia graffiti purkšti 

ll 
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Graffiti komandos varžėsi tarpusavyje, dažydamos Vilniaus klubų sienas. Tomo Černiševo (Elta) nuotr. 

ant sienų". 
Siox sakė, kad lauke tenka 

dirbti greitai, o judriose gatvėse 
— su kitu žmogumi, kuris saugo 
nuo policijos ir žiūri, kad neitų 
žmonės. 

Pats tik kartą mokėjęs 200 
Lt baudą už tai, kad išpurškė 
troleibusą, Siox sakė: „Kontro
liuoti reikėtų tik tuos, kurie 

Šventasis sostas apie Europos Konstituciją 
Birželio 19 d. Vatikano spau

dos salės direktorius Joaąuin 
Navarro Valls paskelbė oficialią 
Šventojo Sosto nuostatą po to, 
kai Europos Sąjungos valstybių 
bei vyriausybių vadovai Briu
selyje pritarė Europos Konsti
tucijos dokumentui. „Šventasis 
Sostas reiškia pasitenkinimą 
dėl šio naujo ir svarbaus tarp
snio Europos integracijos pro
cese, kurį visuomet rėmė Romos 
popiežius. Pasitenkinimą kelia 
taip pat tai, kad į dokumentą 
buvo įtraukta priemonė, lei
džianti išlaikvti religinių konfe
sijų statusą valstybėse narėse ir 
įpareigoja Sąjungą išlaikyti 
atvirą, skaidrų ir reguliarų 
dialogą su jomis, pripažįstant jų 
tapatybę ir specifinį indėlį. 

Tačiau Šventasis Sostas 
reiškia savo nusivylimą dėl kai 
kurių šalių vyriausybių priešin
imosi atvirai pripažinti krikš
čioniškąsias Europos šaknis. 
Tai nepagarba istoriniam faktui 
ir drauge krikščioniškajai 
Europos tautų tapatybei. 

Šventasis Sostas yra dėkin
gas toms vyriausybėms, kurios, 
suvokdamos praeitį ir istorinę 
naujosios Europos formavimosi 
perspektyvą, darbavosi siek
damos konkrečiai išreikšti jos 
pripažintą religinį paveldą. 

Negalima pamiršti taip pat 
įvairių organizacijų intensy
vaus angažavimosi siekiant, 
kad krikščioniškasis Europos 
paveldas būtų paminėtas šioje 
sutartyje, stimuliuojant poli
tinių vadovų ir piliečių mąs
tymą, taip pat viešosios nuomo
nės formavimą tuo klausimu. 

kuris nėra antraeilis dabarties 
nacionaliniame, europiniame ir 
pasauliniame kontekste." 

Birželio 20 d. kreipdamasis 
į maldininkus, susir inkusius 
Šv. Petro aikštėje Viešpaties 
angelo maldai, popiežius Jonas 
Paulius II viešai išreiškė savo 
nepasitenkinimą priimtuoju 
Europos Konstitucijos tekstu: 
„Neįmanoma atkirsti mūsų nuo 
šaknų". Europos Sąjungos vys
kupų konferencijų komisija (lot. 
santrumpa COMECE) taip pat 
šia proga birželio 18 d. paskelbė 
pareiškimą, kuriame apgailes
taujama dėl „praleistos progos" 
paminėt i krikščionybės vaid
menį Europos istorijoje. Tačiau 
apskritai COMECE pareiškime 
Konstitucijos priėmimas verti
namas teigiamai, pabrėžiant, 
jog joje aiškiai iškeliamos „ben
d rame pavelde įsišaknijusios 
vertybės ir siekiai". 

Pasak COMECE generali
nio sekretoriaus mons. Noelio 
Treanoro, pataisytoje dokumen
to preambulėje tiksliau ir dar
niau nusakomi ES vertybių šal
tiniai. Pasak jo, sveikintina tai, 
k a d Konstitucijos dokumente 
pripažįstama religijos laisvė ir 
religinių bendrijų vaidmuo 
viešajame gyvenime. 

Popiežiškosios kultūros ta
rybos pirmininkas kardinolas 
Pau l Poupard paskelbė šia 
proga atskirą pareiškimą, kur 
sakoma, kad Prancūzija ir Bel
gija labiausiai priešinosi raiš
kiam krikščionybės pami
nėjimui Europos Konstitucijoje. 

Bažn včios žinios, 2004 m. Nr. 12 

NEŽINIA IR BAIME DEL... 
Atkelta iš 3 psl. 
Įdomu, ar kas nors iš mūsų labai norėtų tapti to 'modernaus' 

eksperimento, kurio rezultatus sužinotume sumokėję už tai savo 
pačių sveikata ar net gyvybe, objektais9" — retoriškai klausė 
kunigas K. Kevalas. 

Pasak dvasininko, ragindama gerbti ir saugoti žmogaus gy
vybę, Bažnyčia yra prieš bet kokius veiksmus ir eksperimentus, 
kurie galėtų pažeisti egzistencinį žmogaus integralumą, ar net jį 
pražudyti. Todėl jeigu iškiltų rimtų įtarimų, kad genetiškai mo
difikuoti produktai žaloja žmogaus sveikatą ir kenkia aplinkai, 
krikščioniškosios moralės požiūriu būtų smarkiai suabejota, a r 
juos galima platinti. 

Aukos Lietuvos Dukterų draugi ja i mirusiu a tmin imui 

a.a. B r u n o Vaice a tm. $10 aukojo Jadvyga Grina 
a.a. P i j aus Venclovo atm. $20 aukojo Angelė Venclo

vienė 
a.a. S tasės Rupinskienės a tm . $50 aukojo jos seserys 

Stefa Burokienė ir Gražina Vaičaitienė 
a.a. Izabe lė* Laučkienės a t m . $25 aukojo dr. Janina 

Jakševičienė 
Nuoširdžiai dėkojame ir užjaučiame artimuosius. 
Lietuvos Dukterų adresas: 2735 W. 71 St. Chicago. IL 

60629, tel. 773-925-3211. 

gadina graffiti vardą — nemoka 
piešti arba niokoja architek
tūros paminklus ir restauruotus 
pastatus". Jo nuomone, jei pas
tatas gražus be piešinių, tai 
nereikia jo gadinti ar mėgė
jiškai „puošti". 

Vakare „Graviti" klube jau
nimas pristatė modernias vaizdo 
projekcijas, o konkurso „Graffiti 

Vilniuje" rengėjai paskelbė geri 
ausias graffiti komandas. 
Pagrindinis „Cosmo bouling" 
prizas — užsakymas išpurkšti 
klubo sieną — vienbalsiu ko
misijos sprendimu teko koman
dai MI — Jevgenijui Žuravlio-
vui, Artūrui Likšo ir Artūrui 
Ancukevič iš Vilniaus. 

(Elta) 

A t A 
SAULIUS MARIUS 

KATILIŠKIS 
Staiga mirė 2004 m. liepos 22 d. 
Nuliūdę liko: mama Zinaida Katiliškienė, teta Birutė 

Nagienė, teta Monika Rimkienė, teta Genovaitė Micke
vičienė, pusseserė Dalia Šlenienė su vyru Liudu, pussese
rė Auksė Antanaitienė su dukterimis Guoda, Daina, Ind
re, Gaile, Jū ra ir jų šeimos, pusbrolis Gintaras Nagys su 
šeima ir pusbrolis Kęstutis Mikonis su žmona bei giminės 
Lietuvoje. 

A.a. Saulius buvo pašarvotas sekmadienį, liepos 25 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave., Lemont, IL .'arti Derby Rdj. Laido
tuvės įvyko pirmadienį, liepos 26 d. 9:30 vai. r. Petkus Le
mont laidojimo namuose, iš kur a.a. Saulius buvo pa
lydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 
vai. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės privačios. 

Nul iūdus i m a m a 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel. 800-994-7600.wwvv.petkusfuneralhomes.com 

A. t A 
ALGIMANTUI J. PUZINUI 

mirus, kolegoms seseriai ALDONAI ir VYTAU
TUI ČEPĖNAMS, jo šeimai ir giminėms liū
desio valandoje reiškiame gilia užuojauta ir kar
tu liūdime, prisimindami j ; kaip šaunu jaunuolį 
gimnazistą studentų tarpe Pinnebergo 

Buvę Pabaltijo universiteto studentai 

Remkite ir platinkite katalikišką spauda 

A t A 
i RENIUI BERNOTUI 

mirus, nuoširdžiai 
LINĄ MIKSTIENĘ 

užjaučiame motiną PAU-
seseii ALDONĄ STERBA 

su šeima, brolį VYTĄ su šeima ir kitus gimines. 

K. I. Adickai 
K. B. Astrai 
G. Cibienė 
J. Gečas 
J. I. Gudaičiai 
J. Kirtiklis 

J. J. Labanauskai 
P. J. Leonikai 
K. N. Mereekiai 
O. Petrienė 
V. Pleskienė 
A. Stasiukevičienė 
E. Vaškelienė 
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APYLINKĖSE Rupinsiuosi būti tėvu ir bičiuliu 
LIEPOS 31 D., ŠEŠTADIENĮ, 
„Gintaro vasarvietėje", 15860 
Lakeshore Rd., Union Pier, MI, 
5 v.v. - 10 v.v. (Mičigano laiku) 
vyks Union Pier lietuvių drau
gijos gegužinė. Pietūs bus siūlo
mi nuo 5:30 v.v. iki išpardavi
mo. Atsiveskite draugus ir sve
čius maloniai pabendraut i . 
Veiks baras, loterija ir vaikų 
žaidimai. 

ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 3-40JI 
kuopa turės susirinkimą liepos 
31 d., šeštadienį, 3 v.p.p., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus aptariami svarbūs 
reikalai. Prašome visas nares 
dalyvauti. 

RUGPJŪČIO 1 D., SEKMADIENĮ, 
Tėvų marijonų sodelyje vyks 
„Draugo" gegužinė. 11 v.r. šv. 
Mišios, o po jų - pietūs ir įvai
riausios linksmybės. Meninėje 
programoje koncertuos S. Jag-
minienės „Tėviškės" kapela, šo
kiams gros brolių Švabų ansam
blis. Kaip ir kiekvienais metais 
- skanūs pietūs suaugusiems, o 

ledai ir saldumynai - vaiku
čiams. Vyks loterija, kuriai ver
tingą prizą - 1 savaitės atosto
gas 2 asmenims „Neptūno" va
sarvietėje, paaukojo savininkai 
Liudas ir Dalia Slėniai. Atvy
kite į gegužinę, lauksime visų! 

DR. ROŽĖ ŠOMKAITĖ, DIDELĘ 
DALĮ savo darbų ir rūpesčių 
skirianti šalpos veiklai, daly
vaus 48-ojoje Lietuviškų studijų 
savaitėje, kuri vyks Dainavoje 
rugpjūčio 22-29 d., ir kalbės 
tema: Sėkmės ir nesėkmės šal
pą renkant bei dalinant. Savai
tės dalyvių registracija pas 
Joną Urboną, 1418 W. Elmwood 
Ave., Clawson, MI. Tel. 248-
435-0209. 

36-OJI MOKYTOJŲ STUDIJŲ SA
VAITE Dainavoje prasidės rug
pjūčio 8 d. Tema - Lietuvos et
nokultūra. Į stovyklą atvyksta 
žinoma dainininkė iš Lietuvos 
Veronika Povilionienė. Jei dar 
yra norinčių dalyvauti, skam
binkite Laimai Apanavičienei 
tel. 708-361-5545. 

GATVES KREPSINO 
TURNYRAS 

„Žalgiris 2004" 

Rugpjūčio 22 d., sek
madienį, šalia Pa

saulio lietuvių centro, 
Lemonte, vyks tradici
nis 3x3 gatvės krep
šinio turnyras „Žalgiris 
- 2004". Renginio or
ganizatorius - Čikagos 
tieuvių krepšinio klubas 
,..Žalgiris". Varžybos 
vyks šiose grupėse: 
• Profesionalų (tai ko

mandos, turinčios žai
dėjų, žaidusių JAV stu
dentų lygose, arba 
rungtyniavusių profe
sionaliai); 

• Mėgėjų; 
• Veteranų (komandos 

sudarytos iš žaidėjų, 
vyresnių nei 30 metų 
amžiaus); 

• Moterų; 
• Mišrių (komandoje 

turi būti mažiausiai dvi 

moterys, iš kurių viena 
visada privalo būti aikš
telėje). 

Komandas gali sudary
ti 3,4 arba 5 žaidėjai. 
Mokestis moterų ko
mandoms - 80 dol., vi
soms kitoms - 100 dol. 
Registracija ir informaci
ja telefonu 708-243-
7547. 

Lietuviai studentai Amerikoje 

Ramunė Palubinskaitė atvyko iš Lietuvos 2001 m. Lietuvoje Ramunė 
studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, baigė anglų litera

tūrą. Dirbo socialiniame informaciniame centre. 
2001 m. R. Palubinskaitė įstojo j Chicago State University studijuoti 

verslo vadybos, kurį baigusi šių metų gegužės mėn. įsigijo bakalauro laip
snį Informacinių sistemų vadybos srityje. Sveikiname Ramunę ir linkime 
jai sėkmės mokslo bei darbo pasiekimuose! 

Taip kalbėjo vyskupas 
Jurgis Matulaitis savo 
ingresiniame pamoksle 

Vilniaus katedroje 1918 m. 
gruodžio 8 d. Sekmadienį, 2004 
m. liepos 18 d. Nekaltai Pra
dėtosios M. Marijos (Putnamo) 
seselių rėmėjai šiemet vėl pa
minėjo šio vienuolyno įsteigėjo, 
jau Palaimintojo Jurgio Matu
laičio 77-ąsias mirties metines. 
Šią šventę šv. Mišiomis pradėjo 
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje. Mišias aukojo kun . 
Rimvydas Adomavičius. 

Po Mišių visi rėmėjai ir sve
čiai rinkosi į parapijos salę, ku r 
įvyko minėjimas. Kun. Adoma
vičius pravedė programą, pa
sidžiaugė, kad rėmėjai vis ne
pamiršta kasmet pr is imint i 
šviesuolį Pal. Matulaitį. Nors 
arkivyskupas Matulait is y ra 
palaimintasis, bet jo darbai liu
dija jo šventumą. Dievas yra 
šviesa, taip ir žmogus gali švies
ti rūpindamasis kitais žmo
nėmis. Toks buvo Pal. Matu
laitis. Kun. Rimvydas Adomavi
čius pakvietė Palaimintojo gi
minaitę Izabelę Stončienę už
degti tris žvakes prie gėlėmis 
papuošto Matulaičio portreto. 

Minėjimo šventę papuošė 
Rimantas ir Jūratė Grabliaus
kai, giedoję „Rūpintojėlio skun
dą", kurio poezijos žodžiai iš
reiškia tamsią gamtos raudą, 
tik sugrįžus Rūpintojėliui, Ma
rijos žemė pasiliks šventa. 

Toliau kun. Adomavičius 
kalbėdamas pabrėžė, kad gies
mės žodžiai sutampa su Palai
mintojo gimtine, Marijampolės 

žeme. Yra išleista ne viena kny
ga, kur išryškinamas jo elgesys 
su žmonėmis. Pal. Jurgį nuo pat 
mažens užgrūdino jo sunkus gy
venimas. Vaikas liko našlaičiu. 
Gimnazijoje suserga kaulų džio
va. Darbštus, gabus, be galo 
taikus žmogus. Rūpinosi kitais, 
steigė vaikų prieglaudas, naš-
laitynus, leido studentus į mok
slą. 

Aldona Ankienė paskaitė 
keletą eilėraščių, kurių eilės 
atskleidė Palaimintojo charak
teristiką — kilnumą, meilę, 
kuri kaip upė išsiliejo ant Lie
tuvos. Palaimintas Jurgis tau
tai brangus, nes jis yra tarp an
gelų. 

Kun. Adomavičius kalbė
damas tęsė tą mintį, kad Pa
laimintasis ne tik norėjo, kaip 
ta žvakė, sudegti ant altoriaus, 
bet ir kaip ta pašluostė, sušluoti 
visus vargus, visų ašaras — vai
kų ir garbaus amžiaus žmonių. 
Nors jis yra Palaimintasis, bet 
lietuviai jį laiko šventuoju. 

Intarpui vėl Rimantas ir 
Jūratė Grabliauskai pagiedojo 
giesmę apie Mariją dangaus 
karalienę, kuri yra papuošta 
dangaus angelų vainiku. 

Rėmėjų pirmininkė Kazi
miera Požarniukienė paskaitė 
laišką, gautą iš Šiaurės Ameri
kos provincijos vyresniosios 
seselės Bernadetos Matukaitės. 
Jame ji rašo: „Reiškiame Jums 
savo gilią padėką už Jūsų didelę 
ir ištvermingą paramą mūsų 
Vienuolijai ir mūsų darbams 
per tiek daog metų. Ne tik 
mums, Šiaurės Amerikos pro-

Amerikos lietuvių Romos 
katalikų moterų sąjungai 

90metų 

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą lietuvių ska ič ius 

JAV valstijose buvo žymus. 
Lietuviai bėgo nuo caro vergi
jos. Bėgo taip pat nuo Vilniaus 
lenkų priespaudos. Taip rašo 
apie Moterų sąjungą, eilėmis 
sukur tam kūriny, Jonas Kmi-
tas: 

Žiaurusis lenkas čiaupia 
mūsų burną, 
Jau Vilniaus nevalia nė 
primint, 
Besmaugdamas Vilniaus 
kraštą niurna 
Kad mūsų tautą reikia 
išnaikint. 

Kai Lietuvą kankino rusų 
caras, 

Išdrįsome čia laisvą žodį 
tart. 

Dabar gi Vilnių smaugia 
baltas aras, — 

Išdrįskim prabilt ir šį 
kart. 

Lietuviai vyrai tuoj supra
to, kad reikia burt is į draugi
jas , pašalpinio pobūdžio, kad 
ligoje a r kitokioj ne la imėj , 
galėtų vieni kitiems padėti . 

Laikui bėgant ir, lietuvių 
skaičiui nuolat augan t , ky
lant lietuvių apsišvietimui ir 
t au t in iam sus ipra t imui , ne-
bepasitenkinta vien pašalpi-
nėmis draugijomis. Lietuviai 
pradėjo lankyti viešas suei
gas, įgyti supratimą savo ir 
visuomenės reikalų. Tuo lai
ku moterys p r ik lausydavo 
vyrų draugijoms ir organizaci
joms, bet jos t ena i buvo 
„tylinčiu sluoksniu". 

Suburti visas lietuves mo
teris į vieną moterų organi
zaciją, kuri rūpintųsi ne vien 
pašalpa, medžiaginiais re i 
kalais, bet ir ku l tūra , švie
timu, kurioje jos galėtų pa
sireikšti visuomenės arenoj , 

vincijos seserims, nuolat pade
date, bet šiuo metu, kai taip rei
kalinga Lietuvoje savo apašta
lišką veiklą plečiančioms mūsų 
seserims, Jūs ir bendrai ir 
atskirai domitės bei kuo galite 
remiate kiekvieną jų žingsnį, jų 
statybą bei remontus, jų artimo 
meilės darbus. Už visa tai dide
lis ir nuoširdus ačiū. Gerasis ir 
gailestingas Viešpats gausiai 
Jums teatlygina. Kartu su Ju
mis šv. Mišiose ir maldoje pri
simename visus mirusius rė
mėjus, ypač pastaruoju laiku iš
keliavusius Amžinybėn. Tesi
džiaugia nesibaigiančia ramybe 
Viešpaties artumoje". 

Rėmėjų sekretorė Valerija 
Čepaitienė išvardino 2003— 
2004 metais mirusius narius. 
Štai jie: Elena Burlevičienė, 
Birutė Jasaitienė, Birutė Lese-
vičiūtė, Kostas Dočkus, Ona 
Ruibienė, Sofija Plenienė, Bro
nius Andriukaitis. Gavome ir 
naujų narių, štai jie: Marija 
Andriušienė, Aldona Brizgienė, 
Kazys Daulys, dr. Ona Garūnie-
nė, Gediminas Kielius, Kazys 
Kielius, Ona Kazlauskienė, Vili
ja Marchertienė, Genė Pivoris, 
Anelė Šulaitienė, Aldona ir dr. 
Rimas Vaitkus. 

Kun. Adomavičius sukalbė
jo maldą už mirusius ir gyvuo
sius narius, prašydamas Dievą, 
kad jų daugėtų, o nemažėtų. 

Minėjimo pabaigai R. ir J . 
Grabliauskai dar padainavo po
litinių kalinių mėgstamą dainą, 
kurioje išreiškiama meilė tėvy
nei Lietuvai, kurios kiekvienas 
medis kalba žmogaus balsu, 

Remejų pirmininkė Kazimiera Požarniukienė ir kun. Rimvydas Adomavi
čius Pal. Jurgio Matulaičio minėjime. 

Jūratė it Rimantas Grabliauskai atlieka muzikinę programos dalį minė
jime. 

brangi tėvyne, taip visa širdimi gį Matulaitį, ir rėmėjai turėjo 
visada tavimi didžiuojuos, nes progos po minėjimo pabendrau
tu man šventa. ti prie kavutės. 

Taip, draugiškoje nuotaiko
je pagerbėme Palaimintąjį Jur - S a u l ė J a u t o k a i t ė 

Dėmesio! „Draugo"GEGUŽINfe 

buvo „drąsi svajonė, vienos-
kitos toliau matančių moterų". 

Viena iš pirmųjų lietu
vaičių, supratusi būtiną rei
kalą atskiros moterų organi
zacijos, buvo Agota Sutkai-
čiūtė, iš Pennsylvania, Pitts-
burgh, kuri žodžiu ir raštu pa
sidarbavo idėjos įgyvendi
nimui. 

1913 meta is t rečiame 
L.R.K. Federacijos Amerikoj 
kongrese, įvykusiam birželio 
25-26 dienomis Pi t t sburgh, 
Sutkaičiūtė iškėlė klausimą 
referatu, kuriame nurodė rei
kalą tokios organizacijos. 

J. G. Miliauskas katalikų 
veikėjas pa rėmė entuzias
tiškoj kalboj referate iškeltas 
mintis ir ragino visus, ypač 
dvasiškiją, sumanymą pa
remti ir aiškinti kolonijose jo 
svarbą. Federacijos atstovams 
pripažinus moterų sąjungos 
reikalingumą buvo išrinkta 
komisija iš 3 žmonių: A. Sut
kaičiūtė pirmininkė, J. G. Mi
l iauskas ir k u n . Vaišnoras 
padėjėjai. 

Tuo laiku kitos dvi mote
rys idealistės, kurios kovojo už 
moterų teises ir lygybę, at
jautė moters socialinę padėtį, 
tų laikų gyvenimo sąlygas ir 
diskriminaciją. VVorcester su
sipažinę, kai An tan ina Ja-
kaitytė 1912 m. atvažiavo iš 
Lietuvos pas savo brolį kun. 
Joną Jakaitį , Worcesterio kle
boną, susitiko su Uršule Jo-
kubauskai te , didele moterų 
sąjungos idėjos entuzias te . 
Galime sakyti, kad šios trys 
moterys ir buvo pagrindinės 
sumanytojos moterų sąjungos 
organizacijos, nors procese 
dalyvavo ir kitos, taip pat iš
mintingos ir narsios moterys. 

Angelą L e š č i n s k i e n ė 

2000 metų „Draugo" gegužinėje 

DĖKOJAME dosniesiems 
au kotoj 

Kaip džiugu, kad į prašymą 
paaukoti laimikių loterijai, 

atsiliepė daugybė puikių žmo
nių. Jei taip ir toliau bus - tu
rėsime tikrai gausią, linksmą ir 
laimingą loterijos lošimą, kuris 
vyks „Draugo" gegužinės metu, 
rugpjūčio 1 d., Tėvų marijonų 
sodelyje, šalia „Draugo" pasta
to, 4545 W. 63rd Str., Chicago, EL 
„ ,Draugo" g e g u ž i n e i l a i 
mik ius paauko jo : 

Augustas ir Emilija Pretkeliai 
Tadas Bukaveckas 
Jonas Račas 
Irena Polikaitienė 
Genovaitė Romaškevičius 
Linas Kevličius 
Antanas Sidaravičius 
Kazimiera Indreikienė 
Vitalijus ir Aldona Lekeckai 
Pliopienė 
Marytė Vizgirdienė 
Danutė Kvedaras 
Seselės kazimierietės 
Laima Krivickienė 
Irena Kriaučeliūniene 
Bronė ir Viktoras Motušiai 

ams: 
Eglė Narbut ienė 
Jul ius Karsas 
Vida Vėgėlienė 
Maria Narienė 
Vytautas Juškevičius 
Aldona Sobieskienė 
Gaida Zarkis 
P. ir A. Rasučiai 
Jurgis ir Danutė Vidžiūnai 
Eugenija Čiuras 
Teresė Sakalauskiene 

Danutė ir Vacys Jakovickai 
Česlava Bačinskienė 
Vytautas Aukštinaitis 
Liucija Einikienė 
Angelą Katelytė-Lawler 
Halina Dilienė 
Antanas Kalanta 

Jurgis Prapuolenis 
Roma Kuprienė 
Elena ir Kazys Majauskai 
A. ir V. Laniauskai 

Liudas ir Dalia Slėniai 

T a r i a m e j i e m s visiems 
ac iu : 

SKELBIMAI 
• P I G I A U S I A — NE PATIKIMIAUSIA! Kortelės dažnai 

nesuveikia. Paskut inės minutės nu t rupa . O kaip su ben
drovėmis, kurių centrines net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai prastas internetinio tipo, o ne tele
foninis ryšys. Protingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą 
(įst. 1993 m.) LITCOM. \ Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono 
TIK 11.9 et., o JAV — 4.9 et. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su 
LITCOM! Dėmesio' įkainis galioja tik naujiems klientams! 




