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Kaina 50 c. 

Nenaudingi ir naudingi 
riebalai; Wisconsin 
valstijos reabilitologai 
padeda Lietuvai; 
pirštai nelemia 
patrauklumą; maliarija 
tiek pat pavojinga 
kaip SARS. 

2 psl. 

Dar viena kūlgr inda iš 
neapykantos pelkių; 
ar šiandien Zokniai 
t inka karo reikmėms; 
smulkių įmonių 
problemos Lietuvoje. 

3psl. 

Palaimintoji meilė; 
mirė lietuvių kilmės 
arki vysk. Charles A. 
Salatka; kun. Vito 
Mikolaičio 60 m. 
jubiliejus; filmuos 
Pažaislio lobius. 

4 psl. 

Prasminga užsklanda 
operos sezonui; da r 
nevėlu balsuoti JAV LB 
tarybos r inkimuose 

6 psl. 

Sportas 
* J a u antrad ien į Vi ln iu

je rungtynėmis ta rp Vilniaus 
„Lietuvos ryto" ir Kauno „Žal
girio" komandų prasidės de
šimtasis Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) finalas, kur io 
nugalėtoju LKL klubų trene
riai laiko valstybės vicečempio
ne „Žalgirio" ekipą. Net ketur i 
iš aštuonių LKL komandų tre
neriai BNS prognozavo „Žal
girio" pergalę finalo serijoje 
rezultatu 4:2, trys treneriai -
4:1 ir vienas teigė, kad žal
giriečiams prireiks visų sep
tynerių finalo rungtynių. 

* P i r m a d i e n į K ū n o 
kultūros ir sporto departa
m e n t e (KKSD) pagerb ta 
Lietuvos moterų teniso rink
tinė, praėjusią savaitę Fede
racijos taurės (Fed Cup) varžy
bų Europos/Afrikos krašto II 
grupėje iškovojusi t r i s pergales 
bei pelniusi kelialapį į I grupę. 

* P i rmadien į Kūno kul
tūros ir sporto depar tamen
te (KKSD) Vilniuje įvyko spor
to žaidynių, skir tų Lietuvos 
valstybės dienai - ka ra l i aus 
Mindaugo ka rūnav imo 750 
metų jubiliejui - organizavimo 
ir vykdymo darbo grupės bei jos 
tarnybų išplėst inis pas i t a r i 
mas. 

Naujausios 
žinios 

* N e p r i k l a u s o m y b ė s ak
to s ignatarai rag ina pri tart i 
stojimui į ES. 

* T r a k u o s e v y k s Vil
n iaus dešimtuko par lamentų 
pirmininkų susitikimas. 

* Vi lniuje lankys i s Šve
dijos ir Graikijos premje
rai. 

* L i e t u v o s p a r l a m e n 
tarai i š v y k o stebėti Europos 
Parlamento darbo. 

* Š v i e t i m o ir m o k s l o 
ministras pirmasis atstovauja 
Lietuvai ES Tarybos posėdyje. 

' ( 'rezidentas R o l a n d a s 
Paksas a t idė jo s u s i t i k i m ą 
su kandidatu į vidaus reikalų 
ministrus 

V. Adamkus tiki 
demokratijos 

pr iva lumu 3-jame 
tūkstantmetyje 
Washington, gegužės 5 d. 

(BNS) - Kadenciją baigęs prezi
den ta s Valdas Adamkus, daly
vavo pirmaujančios Amerikos 
pasiekimų akademijos „Ameri
can Academy of Achievement" 
me t inė s konferencijos rengi
niuose. „Aš tikiu žmogiškuoju 
elementu, manau, jog keisti pa
saulį tur ime pradėti patys nuo 
savęs" , praėjusį penktad ien į 
JAV Prekybos rūmuose apskri
tojo stalo pokalbyje apie nau
jąją pasaulio sąrangą sakė V. 
Adamkus . 

V. Adamkaus nuomone, 
Europos Sąjungos (ES) ir 
NATO plėtra geriausiai atspin
di naują pasaulio viziją. Kar tu 
V. Adamkus pažymėjo, kad 
naujojoje pasaulio sąrangoje 
NATO ir ES 

Nukel ta į 5 psl . 

UR ministrai švęs 
prisijungimą prie 

NATO 
Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 

- Pakviestų į NATO septynių 
valstybių užsienio reikalų mi
nistrai, tarp jų - ir Lietuvos 
URM vadovas Antanas Valio
nis, šią savaitę dalyvaus Wa-
shington rengiamose iškilmėse, 
skirtose naujų nar ių prisijungi
mo prie Sąjungos protokolų 
pasirašymui JAV Senate. Tre
čiadienį JAV įvyks pakviestų į 
Sąjungą septynių užsienio rei
kalų ministrų susit ikimas su 
aukščiausiais JAV pareigūnais, 
kurių metu bus kalbama apie 
pakviestųjų Vidurio ir Pietų 
Europos valstybių prisijungimo 
prie NATO steigiamosios Wa-
shington sutar t ies protokolų 
pasirašymą. Balandžio 30 dieną 
JAV Senato Užsienio reikalų 

komitetui vienbalsiai pri tarus 
ir pateikus klausimą svarsty
mui posėdyje, t ikimasi , , kad 
galutinį sprendimą, dėl pasira
šymo Senatas priiiįs šį trečia
dienį a r ketvirtadienį. Pasak 
URM, ka r tu su A. Valioniu ren
giniuose JAV Baltuosiuose rū
muose, Kongrese, valstybės 
departamente dalyvaus Seimo 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirki
las. Lietuvos delegacijoje ta ip 
pat bus užsienio reikalų minis
terijos sekretorius, vjp-iausiasis 
Lietuvos integracijos į NATO 
koordinatorius Giedrius Čekuo-
lis, Lietuvos ambasadorius 
Vvashington Vygaudas Ušac-
kas, kiti diplomatai. 

Nukelta į 5 psl. 

Vilniaus senjorai šį sekmadienį buvo pakviesti į „Neringos" restoraną. Garbaus amžiaus vilniečiai čia buvo ne
mokamai vaišinami eurokava ir eurotortu, o vaišių metu turėjo progą pabendrauti su Europos komiteto prie 
Lietuvos Respublikos vyriausybes generaliniu direktoriumi ir vyriausiuoju euroderybininku Petru Auštrevi-
čiumi. Vyriausiasis euroderybininkas atsakinėjo į visus rūpimus klausimus apie Europos Sąjungą. (Eitos) nuotr. 

Lietuvoje lankysis buvęs Danijos 
diplomatijos vadovas 

V i l n i u s , gegužės 4 d. 
(ELTA) - Savaitės pradžioje 
Lietuvoje lankysis buvęs Dani
jos užsienio reikalų ministras 
Uffe El lemann-Jensen, kurio 
pastangomis Kopenhaga akty
via i r ėmė Baltijos vals tybes 
į tvir t inant jų nepriklausomybę 
ir t a rp tau t in į pripažinimą. 
Svečias pirmadienį Vilniuje 
susi t iks su Lietuvos užsienio 
re ika lų minis t ru An tanu 

Valioniu bei vieninteliu išliku
siu Medininkų tragedijos liu
dininku Tomu Šernu. Antra
dienį Danijos eksminis t ras 
vyks į Tauragės apskritį, kur 
susitiks su vietos valdžios 
atstovais, verslininkais bei žur
nalistais. 

U. Ellemann-Jensen bū
nant užsienio reikalų ministru 
Danija pirmoji iš Vakarų vals
tybių Nuke l ta į 5 psl. 

Valią dėl narystės ES pareiškė apie 
84,000 rinkėjų 

Vi ln ius , gegužės 5 d. 
(ELTA) - Savo valią dėl Lie
tuvos narystės ES jau pareiškė 
83,000 rinkėjų. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) duo
menimis, iki pirmadienio teise 
balsuoti paštu jau pasinaudojo 
3.24 proc. rinkėjų. Aktyviausi 
kol kas yra Varėnos ir Ignalinos 
rajonų, Rietavo rinkėjai, ku r 
balsavo per 8 proc. rinkėjų. 
Pasyviausi yra Visagino gyven
tojai, kur paštu balsavo apie 0.7 
proc. gyventojų. 

Per pernai gruodį vykusį 
pirmąjį Lietuvos prezidento 
rinkimų turą paštu balsavo 

3.51 proc. rinkėjų, per antrąjį 
turą - 3.69 proc. rinkėjų. 
Balandžio 29 d. prasidėjęs bal
savimas paštu vyks iki gegužės 
8 d., jeigu rinkėjas balsuos to 
miesto, rajono, į kurio rinkėjų 
sąrašą yra įrašytas, paštuose. 
Viena diena t rumpiau, iki ge
gužės 7 d., galės pareikšti savo 
valią balsuodami paš tu rinkė
jai , esantys kito miesto ar 
rajono rinkėjų sąraše. 

Balsuojant paš tu būt ina 
turėti rinkėjo pažymėjimą ir 
asmens dokumentą. Referen
dumas dėl Lietuvos narystės 
ES vyks gegužės 10-11 d. 

Išlydėdamas į pirmąjį bėgimo per Europą etapą kretingiškį Petrą Silki
ną, gegužės 3-iąją prezidentas Rolandas Paksas Kretingoje pradėjo savo 
keliones po Lietuvos miestus ir miestelius. Iki gegužės 8—osios Lietuvos 
vadovas savo oficialiąją darbotvarkę derins su išvykomis po Lietuvą, 
kviesdamas valstybės žmones nelikti abejingiems mūsų valstybės atei
čiai ir aktyviai dalyvauti šių metų gegužes 10-11 dienomis referendume 
dėl narystės "uropos Sąjungoje. Tomo Bauro (ELTA) nuotr. 

Lietuvos taut inės bendruomenės sako 
„taip" Europai 

Vilnius, gegužės 5 d. (BNS) 
- Taut inių bendrijų ta ryba , 
vienijanti valstybėje gyvenan
čias taut ines mažumas, Lie
tuvos piliečius ragina gegužės 
1 0 - 1 1 dienomis vyksiančiame 
referendume pritarti Lietuvos 
stojimui į Europos Sąjungą 
(ES). 

Tautinių bendrijų tarybos 
atstovai yra įsitikinę, kad 
Lietuvai tapus ES nare bus 
už t ik r in ta įvairių tau tybių 
Lietuvos gyventojų t apa tumo 
išsaugojirrio ir kultūros puose

lėjimo galimybės. Kreipimąsi 
pasirašė 20-ties Lietuvos tau
tinių bendrijų - armėnų, vokie
čių, ukrainiečių, žydų, gruzi
nų, lenkų, totorių, romų, rumu
nų, rusų, azerbaidžaniečių, 
tadžikų, bulgarų, graikų, gudų, 
latvių, vengrų, karaimų, uzbe
kų ir estų - atstovai. 

Referendumas bus laiko
mas įvykusiu, jeigu jame daly
vaus ne mažiau kaip pusė visų 
2,6 mln. valstybės rinkėjų 
Lietuva yra labai vienalytė 

N u k e l t a į 5 psl. 

Vilnius nedalyvaus Strasbūro merės 
rengiamame susitikime 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reutets, AP, lnterfax, tTAR-TASS, 8N5 

žintų agefflOrų pranešimais) 

JAV 
Washington . JAV prezi

den tas Georgės W. Bush ieško 
sąjungininkų, kad sutrukdytų 
Šiaurės Korėjai prekiauti ato
miniam ginklui kurti t inkamu 
branduoliniu kuru, pirmadieni 
rašo laikraštis „Tbe New York 
Times". Tki šiol Jungt inės Vals
tijos skelbė, kad jų t ikslas -
neleist i Šiaurės Korėjoje ga
minti plutonio arba sodrintojo 
urano. Kaip praneša laikraštis, 
savo naują požiūrį į Šiaurės 
Korėjos branduolinę problemą 
G. W. Bush aptarė su Australi
jos premjeru John Howard. 

EUROPA 
Varšuva Vokiečių žinias-

klaida skeptiškai vertina Var
šuvos siekius išsimušti į Eu
ropos pirmaujančių gretas ir 
teigia, kad jų rytinė kaimynė 

„dar nėra pajėgi atlikti to vaid
mens, kurį jai skiria Jungt inės 
Valstijos", rašo Lenkijos dien
raštis „Rzeczpospolita". Pasak 
šio laikraščio, jei Vokietijos sa
vaitraštis „Der Spiegei" apsiri
boja pastaba, jog Lenkija per
nelyg skubiai imasi JAV pasiū
lyto vaidmens ir įspėja Var
šuvą, kad ji nepasiduotų JAV 
spaudimui tapt i Amerikos in
teresų reiškėją Europoje. Per
frazuodamas ankstesnius ko
mentarus, kad Lenkija ES gali 
suvaidinti JAV Trojos arklio 
vaidmenį, laikraštis kandžiai 
pažymi, kad Varšuva j au vei
kiau taps Trojos asilu. 

Milanas. Italijos prem
jeras Silvio Berlusconi pirma
dienį atvyko į Milano teismą 
pasiaiškinti dėl įtarimų kyši
ninkavimu, kurie kelia grėsmę 
jo valdžiai ir gali išprovokuoti 
konstitucinę krizę. Milijar
dierius verslininkas S. Berlus

coni, kuris tvirtina tapęs poli
tiniais motyvais besivadovau
jančių teisėjų , ,raganų me
džioklės" taikiniu, turi pateik
ti savo versiją apie ginčijamą 
1985-ųjų verslo kontraktą, dėl 
kurio ir buvo pateikti kaltini
mai kyšininkavimu. Prem
jeras ir dar keturi asmenys yra 
kal t inami teisėjų papir
kinėjimu siekiant sau naudin
ga l inkme pakreipti mais to 
kompanijos SME privatizaciją. 
S. Berlusconi, kuris kontro
liuoja didžiausią Italijoje pri
vačią žiniasklaidos grupę , 
šiuos kaltinimus neigia. J fa
šistų režimo laikais s ta tytus 
Milano teismo rūmus prem
jeras atvyko kar tu su savo 
advokatu ir asmens sargybi
niais. S. Berlusconi pareiški
mas teismui buvo atidėtas, kol 
pareigūnai ieškojo didesnės 
salės, kurioje t i lptų visi 
susirinkusieji. 

HONG KONG 
Honkongo valdžia pirma

dienį pranešė, kad šioje teri
torijoje SARS užsikrėtė da r 

aštuoni žmonės ir kad užre
gistruoti trys nauji mirties nuo 
šios ligos atvejai . Bendras 
Honkonge užregistruotų mir
ties atvejų skaičius padidėjo iki 
187, o bendras ligos atvejų 
skaičius - iki 1,637, per spau
dos konferenciją sakė vienas 
sveikatos apsaugos pareigū
nas. Pasveikus da r 13 SARS 
sirgusių žmonių, nuo ūmaus 
kvėpavimo takų sindromo pa
gijusių Honkongo gyventojų 
skaičius padidėjo iki 930 

Į KINIJA 
Beijing Kinija pirmadienį 

pranešė, kad nuo SARS valsty
bėje mirė dar devyni žmonės ir 
kad naujų šios ligos atvejų 
užregistruota 160. Iš viso Kini
joje nuo SARS j au mirė 206 
žmonės, o bendras ligos atvejų 
skaičius padidėjo iki 4,280. 
Sveikatos apsaugos ministerija 
nurodė, kad trys nauji mirties 
atvejai užregistruoti Pekine, 
kur ligos protrūkio mastas šiuo 
metu yra didžiausias pasaulyje. 
Naujų SARS atvejų Kinijos 
sostinėje yra 98. 

Viln ius , gegužės 5 d. 
(ELTA) -Dėl sostinėje užsitę
susios bevaldystės Vilnius ne
dalyvaus Strasbūro merės ren
giamoje pakviestųjų į Europos 
Sąjungą (ES) valstybių bei vals
tybių kandidačių sostinių bei 
didžiųjų miestų merų susi
tikime. 

Gegužės 13 - 14 dienomis 
Strasbūre Lietuvai atstovaus 
tik Kauno miesto meras Ar
vydas Garbaravičius. Šiuo metu 
mero neturintis Vilnius daly
vauti susi t ikime negali. 
Vilniaus miesto Užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas Romualdas 
Tarvydas BNS sakė, jog pirmąjį 
išankstinį pakvietimą dalyvau
ti šiame renginyje Vilniaus 
savivaldybė gavo dar pernai 
gruodį. Vėliau Strasbūro mere 
Fabienne Keller Vilniaus merui 
atsiuntė lietuvių kalba para
šytą kvietimą dalyvauti pak
viestųjų į ES bei valstybių kan
didačių sostinių bei didžiųjų 
miestų merų pasitarime. Pa
kvietimą į renginį gavo ir 
Kauno miesto meras. Pasak R. 
Tarvydo, balandžio 9 dieną 
išrinktas Vilniaus meras Gedi
minas Paviržis sutiko vykti į 
Strasbūrą, tačiau balandžio 
viduryje Vilniaus apygardos 
administracinis teismas laiki
nai sus tabdė jo įgaliojimus. 
Tokį sprendimą teismas prie- ' 

mė, nagrinėdamas liberalų 
skundą dėl sostinės mero ir jo 
pavaduotojo rinkimų teisėtumo. 
Savo prašymą liberalai argu
mentavo tuo, kad pirmajame 
naujosios tarybos posėdyje 
dalyvavo trys tarybos nario 
mandatus turintys Seimo na
riai, taip pat tuo, kad rasti du 
nustatytos formos neatitinkan
tys balsavimo biuleteniai. 
Vilniaus apygardos adminis
tracinis teismas nutarė kreiptis 
į Konstitucinį Teismą, kad šis 
išaiškintų, ar Savivaldybių ta
rybų rinkimų įstatymo patai
sos, leidžiančios parlamen
ta rams dalyvauti pirmajame 
savivaldybės tarybos posėdyje, 
neprieštarauja Konstitucijai. R. 
Tarvydas tvirtino, jog Vilnius 
dažnai dalyvauja į ES pak
viestų valstybių miestų merų 
rengiamuose pasitarimuose. 
Vis dėlto jis pripažino, kad šis 
renginys, kuriame dalyvaus 
aukšti ES pareigūnai, yra svar
bus. Be to, St rasbūras tokį 
renginį organizuoja pirmą 
kartą. Kitą savaite vyksiančia
me renginyje dalyvaus 10-ties 
derybas su ES baigusių valsty
bių, taip pat valstybių kandi
dačių Bulgarijos ir Rumunijos 
sostinių bei didžiausių miestų 
merai. 

Nukelta į 5 psl. 

Irakas. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reoters. AFP, Interfe*. AP. BNS, CNN 

žinių agentūrų pranešimais 

* B r i t ų k a r i u o m e n ė 
Irake gali likti mažiausiai iki 
rudens, pirmadienį pranešė 
Didžiosios Britanijos armijos 
generolas majoras Tim Cross. 
Pasak jo. apie 80 proc. ira
kiečių remia valstybės teritori
joje esančias amerikiečių ir 
britų pajėgas. „Esu patenkin
tas, kad mes dar liksime čia 
keliems mėnesiams jungtines 
kariuomenės sudėtyje", inter
viu radijo stočiai BBC sakė 
generolas, einantis JAV civili-

ministracijos Irake vado
vo Jay Garne r pavaduotojo 
pareigas. Karo pradžioje į 
Iraką buvo pasiųsta 45,000 
britų karių. Remiantis Didžio
sios Britanijos gynybos minis
terijos pranešimu, iki gegužes 
vidurio šį skaičių ke t inama 
sumažinti iki 25-30.000. Kal
bėdamas apie vietos gyventojų 
užsienio kariškiams teikiamą 
parama. T Cross pastebėjo, jog, 
. . suprantama, yra ir tokių, 

kurie nori, kad mes kuo grei
čiau išeitume". 

* Tarpusavyje besi
varžančių e tn in ių grupių 
atstovai pirmadlonį Mosule 
išrinko šio trečio pagal dydį 
Irako miesto laikinąją tarybą -
tai pirmieji rinkimai valstybėje 
po to, kai praėjusį mėnesį JAV 
vadovaujamos pajėgos nušalino 
Saddam Hussein režimą. Maž
daug 250 delegatų, išklausę 
generolo David Petraeus kal
bos, pirma išrinko 24 narių 
tarybą, kuri savo ruožtu iš trijų 
nepriklausomų kandidatų iš
rinko miesto merą. Juo tapo 
buvęs generolas arabą sunitas 
Ghanam al-Bass, kurio brolį 
nužudė Saddam Hussein reži
mo saugumo tarnybos. Dėl šio 
posto taip pat varžėsi dar du 
arabai sunitai: gydytojas 
Hudaif al-Dawach ir buvęs 
policijos vadovas Tariq Mutab. 

* Irakas gali būti pada
lytas Nukelta į 5 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NENAUDINGI IR NAUDINGI RIEBALAI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Žmonės kalba, kad vienas 
vargas — ne vargas, bet kai jų 
du užsėda — tuoj žmogų su
ėda. Taip ir čia: nereikalingi 
maiste riebalai — prisotintieji 
— „saturated", gausina blogo
jo cholesterolio (LDL) kiekį. 
Tat, apsišvieskime jų reikalu. 

Yra visokių riebalų rūšių. 
Įvairūs jie įvairiai gausina 
cholesterolį ir blogąjį. Maisto 
riebalai skirstomi į „saturat-
ed", „monounsaturated" ir „po-
lyunsaturated". Jų kiekvienas 
skirtingai veikia kraujo cho
lesterolį. 

Prisotintieji Oaaturated") 
riebalai 

Tokių riebalų nereikia kū
no maistui — jų yra visuose 
gyvulio riebaluose ir „shorte-
ning", ir margarine, paga
mintame iš „hydrogenated" 
daržovių aliejaus (hydroge-
nacija aliejus ir minkštesnius 
riebalus paverčia į kietes-
nius). Taip pat tokių riebalų 
yra palmių, kokoso riešuto 
aliejuose ir kakavos svieste 
(cocoa butter) — tai šokolado 
riebalas. 

Prisotintieji riebalai yra 
nesveikiausi sveikatos atžvil
giu: jie gausina visą choles
terolį ir blogąjį kraujyje. Kai 
tokie riebalai vienu procentu 
padidina visų priimamų kalo
rijų skaičių, tada pagausėja 
cholesterolis 2.7 mg proc. 
kraujyje; valgančiam 2,000 
kalorijų, tokį cholesterolio 
pagausėjimą suteikia vienas 
arbatinis šaukštelis sviesto. 
Kai lietuvis (ir amerikietis 
visų kalorijų 15 proc. suvalgo 
prisotintų riebalų, jo kraujyje 
cholesterolio bus 40 mg dau
giau negu nevalgančiojo tokių 
riebalų. 

Prisotintieji (gyvuliniai ir 
palmių su kokoso riešutų alie
jai) riebalai gausina blogąjį 
(LDL) ir visą cholesterolį 
kraujyje, nes tokie riebalai 
neigiamai veikia kepenyse 
esamus junginius (LDL recep-
tors) — tada blogasis choles
terolis nešalinamas iš kraujo 
(tokie riebalai mažina kiekį ar 
silpnina veiklą tų receptorių). 

Dar to negana. Tokie rie
balai lengvina kraujo kre
šėjimą. Tuo būdu jie artina 
širdies arterijų ligą, sukelda
mi sklerozę ir didindami krau
jo krešėjimą. 

Vienaip neprisotinti 
riebalai 

Jų šaltinis yra „oleic acid", 
didžioji sudedamoji dalis aly
vų aliejaus ir canola aliejaus 
(daugiausia naudojamo Kana
doje). Oleinės rūgšties yra 
riešutuose, mėsoje, paukš
tienoje, piene, sūryje ir kituo
se aliejuose bei riebaluose, 
nenaudojamuose verdant. Val
gant vienaip neprisotintus 
riebalus (monounsaturated), 
gerinama sveikata. Kai atlie
kant bandymus šie riebalai 
pakeitė prisotintuosius, krau
jyje sumažėjo visas ir blogasis 
cholesterolis, o gerasis nesu
mažėjo. Tas įvyko greičiausiai 
ne dėl šių riebalų veiklos, bet 
dėl sumažinto kiekio prisotin
tųjų riebalų. 

Žmonės, gyveną Vidur
žemio jūros pakrantėse, kaip 
italai, graikai ir ispanai, valgo 
gausiai oleinės rūgšties ir re
čiau serga širdimi negu ame
rikiečiai, kurie valgo daug 
gyvulinių (saturated) riebalų. 

Daugeriopai 
neprisotintieji riebalai 

Tokie (polyunsaturated) 
labiau už visus kitokius rie
balus yra būtini kūnui, nes jie 
teikia labai reikalingas kūno 
ląstelių apvalkalams rieba
lines rūgštis. Pastarosios taip 
pat teikia pagrindą pros
taglandinams, kurie daugerio
pai talkina kūnui. Kai kurie 
prostaglandinai tai sutraukia, 
tai išplečia kraujagysles, tuo-
mi tai didindami, tai mažinda
mi kraujo krešėjimą, ir gesina 
kūno audinių uždegimą. 

Dvi svarbios daugybiniai 
neprisotintų riebalų rūšys yra 
vadinamos Omega 6 ir Omega 
3. Jos geriausiai įtakoja cho
lesterolio kiekį kraujyje. 

Šaltinis: „The New Book of 
Knowledge". 

MALIARIJA TAIP PAT PAVOJINGA 
Balandžio pabaigoje pami

nėta Afrikos maliarijos diena, 
ta proga Pasaulio sveikatos 
organizacija ir Jungtinių Tau
tų Vaikų fondas paskelbė 
ataskaitą, kurioje teigiama, 
jog kasdien nuo maliarijos 
Afrikoje miršta apie tris tūk
stančius vaikų. Ši liga kasdien 
pareikalauja dešimt kartų 
daugiau gyvybių, negu SARS 
per pirmąjį pusmetį. Ataskai
toje teigiama, kad nauji ir 
veiksmingi vaistai prieš ma
liariją daugelyje Afrikos šalių 
yra neprieinami. 

Manoma, kad pavojus už
sikrėsti maliarija kyla maž
daug penktadaliui žmonijos, 
daugiausia tiems, kurie gyve

na skurdžiose šalyse. Malia
rija kasmet paskatina per tris 
šimtus milijonų ūmių susir
gimų, kasmet nuo šios ligos 
miršta bent milijonas žmonių. 
Devyniasdešimt nuošimčių 
susirgimų maliarija užregis
truojami į pietus nuo Sacharos 
esančiose Afrikos šalyse. Dau
guma maliarijos aukų — nė 
penkerių metų nesulaukę 
vaikai. Pasak Jungtinių Tau
tų Vaikų fondo, yra parengtas 
planas, kaip iki 2010 metų 
būtų galima perpus sumažinti 
mirtingumą nuo maliarijos, 
tačiau sumanymo įgyvendi
nimui trūksta lėšų. 
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SUMAŽINO VAISTTJ KAINĄ 
Viena didžiausių pasaulio Kaip pastebi apžvalgininkai, 

vaistų bendrovių „Glaxo-
Smith-Kline", gaminanti po
puliarius vaistus nuo „AIDS 
Kombivirą", paskelbė skur
džiose pasaulio šalyse ketu
riasdešimt septyniais nuošim
čiais sumažinanti vaistų kai
ną. Dabar už vaistus nuo 
AIDS ligonis per dieną turės 
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tai ženklas, kad didžiosios pa
saulio vaistų bendrovės prade
da nusileisti visuomenės 
spaudimui. Tarptautinė ben
druomenė reikalauja, kad 
vaistai nuo AIDS būtų priei
nami ir skurdžiausių Afrikos 
valstybių gyventojams, ka
dangi šios šalys labiausiai 

mokėti mažiau nei dolerį, kenčia nuo AIDS plitimo. LER 

Dr. VVilliam ir Mary Waring šeima, kurios namuose daugelis Amerikoje gydomų po sunkių operacijų Lietuvos 
vaikų atranda šeimos meilę ir visapusišką globą iki sugrįžimo į tėvynę. Iš kairės: Patrick, dr. Waring, Elizabeth, 
Mary ir Grace. 

WISCONSIN REABILITOLOGŲ ŽINIOS IR PATIRTIS 
LIETUVAI 

Šių metų balandžio 1 d. iš 
Lietuvos į JAV, "Milwaukee, 
Wisconsin, atvyko septyni 
medikai ir asmuo su paraple-
gija susipažinti su šiame 
krašte egzistuojančia medici
nine reabilitacija ir pagilinti 
savo profesines žinias. Šią 
grupę pakvietė, sudarė inten
syvią stažuotės programą ir 
išlaikymo lėšomis pasirūpino 
„Amerikos-Lietuvos neįgalu
mo ir reabilitacijos bendradar
biavimo programos" (Ameri-
can-Lithuanian Disability 
and Rehabilitation Exchange 
Program) įsteigėjas ir direkto
rius prof. William Waring, 
bendradarbiaujant su Detroi
to Lietuvos Dukterų draugija. 
Kiekvienam atvykusiam yra 
individualiai pritaikyta inten
syvi keturių savaičių stažuotė 
šiose institucijose: Medical 
College of Wisconsin (Mihvau-
kee), Froedfert Hospital (Mil-
waukee), Marąuette Universi-
ty (įkurtas tėvų jėzuitų), Uni-
versity of Wisconsin (Milwau-
kee). 

„Greater Mihvaukee Chap-
ter of the National Spinal 
Cord Injury Association, Para-
lyzed Veterans of America" ir 
aukščiau paminėtos instituci
jos aprūpino atvykusius butu, 

maistu ir transportu. 
Atvykusieji: 
Lina Varžaitytė — gydyto-

ja-reabilitologė iš Kauno, spe
cializuojasi reabilitacijoje po 
galvos traumų, domisi kinezit-
erapeutika (physical therapy). 

Raminta Bikelienė — gy-
dytoja-reabilitologė iš Vil
niaus, specializuojasi reabili-
tologijoje po stuburo smegenų 
traumų ir ergo terapijoje 
(occupational therapy), ruošia 
ergo terapeutus. 

Inesa Rimdeikienė — vai
kų kineziterapeutė iš Kauno, 
dirba kineziterapeutikos orga
nizavime ligoninėje ir atlieka 
mokslo tiriamąjį darbą su 
neišnešiotais naujagimiais. 

Jurgita Masiulionytė iš 
Vilniaus, Lietuvos žmonių su 
stuburo pažeidimais asociaci
jos atstovė, vežimėlyje. Sta
žuojasi „Savarankiško gyveni
mo centre" (Center for Inde-
pendent Living), susipažįsta 
su savistoviu gyvenimu ir 
pagalba naujai tapusiems neį
galiaisiais. 

Jūratė Kesienė iš Vilniaus 
— gydytoja-reabilitologė, do
misi ligonių po nugaros trau
mų reabilitacija, kinezitera-
peutų ir ergo terapeutų ruoši
mo programomis. Ji Vilniaus 

KAIP PAŽABOTI SARS 
SARS šiuo metu sulaukia 

gerokai daugiau dėmesio, ne
gu maliarija. Naujosios ligos 
statistiką renkanti Pasaulio 
sveikatos organizacija kri
tikuoja Kinijos valdžią, kuri 
esą pateikia tik minimalius 
duomenis apie susirgimus. 
Pasaulio sveikatos organizaci
ja paragino Beidžingo savival
dybę viešai skelbti praneši
mus apie SARS plitimą. 

Jeigu ligoninė uždaroma, 
reikia skelbti tokio karantino 
priežastis, — pareiškė Pasau
lio sveikatos organizacijos at
stovas Kinijoje Hank Beke-
dam. — Nieko nepranešdama, 
Kinijos valdžia tik skatina 
gandų plitimą. 

Kinijos kaimynas Vietna
mas teigia jau suvaldęs SARS 
plitimą. Šioje šalyje naująja 
liga užsikrėtė šešiasdešimt 
trys žmonės, penki ligoniai 
mirė. Tačiau per paskutines 
dvidešimt dienų Vietname 
neužregistruota jokių naujų 
susirgimų. Kadangi SARS 

inkubacinis periodas apie 
dešimt dienų, galima sakyti, 
kad Vietnamas ligą pažabojo. 

Siekiant suvaldyti SARS. 
svarbiausia greitai nustatyti 
ligos židinį ir sparčiai jį izo
liuoti, neleisti, kad ligoniai 
užkrėstų .kitus, — teigia Pa
saulio sveikatos organizacijos 
atstovas Vietname. Pareigūno 
nuomone, teks ir toliau įdė
miai stebėti padėtį, bet kada į 
Vietnamą gali vėl atvykti 
SARS užsikrėtęs žmogus. 
Vietnamo ir Kinijos pasienyje 
i r toliau ribojamas susisieki
mas, tačiau kitur visi keliavi
mo apribojimai panaikinti. 

Hong Kongo gydytojams 
SARS plitimas jau kelia ir eti
nių problemų. Ne vienoje 
miesto ligoninėje jaunieji gy
dytojai traukia burtus — kam 
teks gydyti SARS palatose 
gulinčius ligonius. Vyresnieji 
gydytojai burtų traukime 
nedalyvauja. Jaunimo nuomo
ne, tai nesąžininga. 
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NAKTINIS D A R B A S KENKIA SVEIKATAI 
Gali būti, kad naktinėje 

pamainoje dirbantys žmonės 
labiau rizikuoja susirgti vėžiu. 
Nuolatinis buvimas šviesoje 
sutrikdo medžiagų apytaką. 
Žmogaus organizmas tamsoje 
gamina hormoną „Melatoni-
ną", kuris, ko gero, saugo nuo 
vėžio. Tie žmonės, kurių na
tūralus gyvenimo ritmas yra 
sutrikęs, pavyzdžiui, dirban
tys naktinėje pamainoje, ne

pakankamai laiko praleidžia 
tamsoje, sutrinka jų melatoni-
no pusiausvyra, kas didina 
auglių, visų pirma krūties 
vėžio, susirgimų pavojų. Kaip 
sakė Thom Jėfferson univer
siteto Filadelfijoje tyrinėtojas 
daktaras George Brainard, 
viskas, kas trikdo natūralų 
žmogaus gyvenimo ritmą, 
kenkia sveikatai. 
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Universiteto ligoninės Santa-
riškių Klinikos fizinės medici
nos reabilitacijos centro pirmo 
skyriaus vedėja. 

Margarita Griškevičiūtė 
iš Palangos, dirba Palangos 
reabilitacinėje ligoninėje ergo 
terapeute, domisi ligonių po 
nugaros traumų reabilitacija 
ir ergo terapeutų ruošimo pro
grama. 

Gražina Krutulytė — 
Kauno kūno kultūros akade
mijos profesorė, pirmoji Lietu
voje apgynusi daktaro diser
taciją kineziterapijoje (Ph. 
D.), Lietuvos kineziterapeutų 
draugijos pirmininkė. Akade
mijoje ruošia kineziterapeu-
tus. 

Vytautas Vaitkus — chi
rurgas, ortopedas-traumata-
logas iš Vilniaus, dirba Elek
trėnų ligoninėje, stažuojasi 
naujų gydymo metodų ir ope
racijų technikos srityse, įsi
savinant minimaliai invazi
nes operacijų metodikas. Sie
kia, kad kietų profesionalumo 
lygis ir kad galėtų pritaikyti 
naujausius metodus chirurgi
joje. 

Linkime nuoširdžiam Lie
tuvos neįgaliųjų draugui prof. 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lavvn. IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

W. Waring, visų jo projektų 
rėmėjai ir talkininkei žmorfei 
Mary ir atvykusiems sėkmin
go ir našaus darbo, o taip pat 
naudingų studijų, stengiantis 
padėti Lietuvos neįgaliesiems 
ir paraplegikams. Tikimės, 
kad įgytos žinios suras atgarsį 
Lietuvos medikų darbuose ir 
sunkiame kasdieniniame 
darbe. 

Jūratė Pečiūrienė 

EDMUNDAS VfiNAS, M.D., S.C. 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laoaroskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

'lietuviškai 815-744-8230 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos-chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

Priekyje: Jurg i ta Masiulionytė; iš kairės: Vytautas Vaitkus. Gražina Krutulytė, Margarita Griškevičiūtė, Inesa 
Rimdeikienė, J ū r a t ė Kesienė. Lina Varžaitvtė ir Raminta Bikelienė. 

AR PIRŠTAI NULEMIA PATRAUKLUMĄ 
Jeigu norite suprasti, ko

dėl jūsų sutiktas žmogus atro
do patraukliai, įdėmiau pa
žvelkite į jo pirštus. Moksli
ninkai teigia, jog esama keisto 
ryšio tarp žmogaus pirštų ilgio 
ir veido patrauklumo. 

Kaip rašoma Vokietijos ži
nių agentūros DPA praneši
me, sąlyginis bevardžio ir 
rodomojo piršto ilgis yra tie
siogiai susijęs su veido si-
metriškumu. Kaip rodo tyri
mai, simetriškesni veidai atro
do patraukliau. Jeigu sutikto
jo asmens pirštai yra tinkamo 
ilgio, o veidas simetriškas, tai 
gali būti savotiškas ženklas, 
kad būsimasis partneris yra 

sveikas ir vaisingas, — teigia 
tyrimus atlikę britų ir austrų 
psichologai. 

Pasak Notambrijos univer
siteto tyrinėtojo Niek Neeve, 
kaulų susidarymą lemia lyti
nių hormonų pusiausvyra 
motinos gimdoje. Todėl vyro, 
kurio organizme prieš gimimą 
buvo didesnis testosterono 
lygis, bevardis pirštas bus 
ilgesnis už rodomąjį. Moters, 
kurios organizme prieš gimi
mą butą estrogeno pertekliaus. 
rodomasis pirštas bus lygus 
bevardžiui arba ilgesnis. Kaip 
metinėje britų psichologų kon
ferencijoje sakė daktaras Nee
ve. tai, kas žmogaus organiz

me vyksta lytinės brandos 
metais, dažniausiai yra lemta 
dar vaisiaus stadijoje. Pasak 
daktaro, pirštų ilgis gali būti 
vaisingumo ženklas, kuris yra 
akivaizdžiai matomas ir kurio 
neįmanoma nuslėpti. 

Tyrimuose dalyvavęs dak
taras Bernard Fink iš Vienos 
universiteto teigia, jog gali bū
ti, kad žmonės nesąmoningai 
atkreipia dėmesį į kitos lyties 
asmenų pirštų ilgį. Nesvarbu, 
kaip mėgintum pakeisti veidą, 
užsimautum pirštines, gamtos 
suteiktų bruožų pakeisti vis 
tiek nepavyks, — tikina moks
lininkai. 
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AR ŠIANDIEN ZOKNIAI TIKTŲ 
KARO REIKMĖMS? 

Į „Šiaulių krašto" skaity
tojų klausimus ir abejones 
atsako Edmundas Čapas — 
krašto apsaugos ministro pa
tarėjas logistikos klausimais. 

— Absoliuti dauguma mū
sų skaitytojų pritartų tokiai 
galimybei Zokniuose įkurti 
amerikiečių karinę bazę. 
Tačiau daugelis stebisi, kodėl 
apie tokią idėją sušnekta 
dabar? Ar ji turi kokį realesnį 
pagrindą, ar yra kažkas 
panašaus į ankstesnes sva
jones čia padaryti laisvąją 
ekonominę zoną, NASA kos
modromą ir panašiai?.. 

— Dabar pasaulio spaudo
je, taip pat ir amerikiečių 
laikraščiuose, vis atviriau kal
bama, kad amerikiečiai savo 
bazes iš Vakarų Europos, 
konkrečiai — Vokietijos, gali 
patraukti į Rytų Europą. 
Svarbiausia priežastis, dėl 
kurios jie tai galėtų padaryti 
— čia jiems bazės kainuotų 
pigiau, negu Vokietijoje. Ta
čiau nereikia įsivaizduoti, kad 
tai būtinai turi būti Lietuva, 
Zokniai. Rytų Europa — tai 
daug valstybių, nuo Estijos iki 
Bulgarijos. Tokiame konteks
te kyla minčių, kad jų bazė 
galėtų įsikurti ir kur nors Lie
tuvoje, tarkime — Zokniuose. 

Tačiau šiuo metu, iškilus 
Irako — JAV krizei, ameri
kiečiai vargu ar užsiims savo 
bazių perkraustymu. Dabar 
jiems svarbiau nusikraustyti į 
Iraką. 

— Kiek tokia bazė kainuo
tų ir ką ji duotų Lietuvai? 

— Kiek tai kainuotų, dar 
tebėra visiškai neaišku. Kol 
kas analizuojama situacija. 
Jau ne paslaptis, kad Lietuva 
rengia tokią programą ir 
svarsto, kiek galėtų priimti 
svetimų draugiškų valstybių 
karių. Dar tik aptariamos ga
limybės. 

Zokniai traukia specialis
tų akį, nes jie yra strategiškai 
patogioje vietoje. Pažiūrėję is
torijon, pamatysime, kad čia 
visada buvo kokia nors bazė: 
tai vokiečių, tai rusų. Dabar 
oro uostu naudojasi Lietuvos 
kariuomenė ir civiliai. Aki
vaizdu, kad Lietuvos kari
nėms oro pajėgoms jis per di
delis. Jį būtų galima visiškai 
kariškai išnaudoti tik kartu 
su svetima draugiška kariuo
mene. Ir tokiu atveju oro 
uostas galėtų likti ir karinei, 
ir civilinei aviacijai. Svars
tomos įvairiausios galimybės. 

Jeigu Lietuvoje įsikurtų 
amerikiečių kariai, Lietuvos 
valstybei tai būtų labai nau
dinga. Aš kalbu apie ekonomi
nę naudą. Juk tie amerikie
čiai, kurie čia bus, pirks duo
nos, mašinų, jie čia valgys... 
Jie čia gyvens, atsivežę' savo 
dolerius. 

— Tie mūsų skaitytojai, 

kurie pritartų svetimos bazės 
atsiradimui Zokniuose, pir
miausia žiuri naudos Šiau
liams. Tačiau skeptikai atsa
ko, kad amerikiečių bazės 
Vokietijoje — tai savotiški 
amerikiečių miestai su savo 
gyvenamaisiais namais, ligo
ninėmis, mokyklomis, parduo
tuvėmis, savo gydytojais ir 
mokytojais. Kokia nauda 
mums, jeigu bazėje dirbs 
patys amerikiečiai? 

— Labai geras skaitytojų 
klausimas. Jie kalba teisingai 
apie amerikiečių bazes Vo
kietijoje. Bet, jeigu amerikie
čiai atsikels čia, kažkas turės 
visa tai pastatyti. Kas tokį 
miestelį statytų? Aišku, tik 
lietuviai. O kai bazė bus pa
statyta, ji neišsivers be vieti
nių darbininkų. Žinoma, ame
rikiečiai pirmiausia žiūrės 
saviškių interesų, pirmiausia 
parūpins darbo savo karių 
šeimų nariams, bet vieni neiš
sivers. Juk ir Vokietijoje yra 
nemažai vokiečių, dirbančių 
amerikiečių miesteliuose. 

Be to, amerikiečiai nesėdi 
tik savo bazėse. Jie gyvena 
Vokietijos valstybėje, Vokietijo
je, eina į vokiečių barus, lei
džia dolerius jų degalinėse... 
Aš nežinau, kiek konkrečiai 
uždirba bet neabejoju, kad 
tiek bazių daugelį metų ji 
laikytų neveltui. 

Dabar anksti kalbėti, 
kokiu būdu JAV atsiskaitytų 
mūsų valstybei už tokią bazę. 
Galimi įvairiausi variantai. 
Jeigu toks susitarimas vis 
dėlto įvyks, jis bus apifor
mintas tarpvalstybine sutarti
mi, kurioje ir bus numatyti vi
si niuansai. 

— Susidaro nuomonė, kad 
amerikiečiai norėtų atitrauk
ti savo bazes iš Vokietijos, 
bausdami ją už nepaklus
numą Irako klausimu. Mūsų 
skaitytojai nuogąstauja: jeigu 
Lietuva pasisiūlytų amerikie
čiams vietoje Vokietijos, tai 
galėtų pakenkti Lietuvos ir 
Vokietijos santykiams... 

— Tuo klausimu aš galiu 
pasakyti tik savo asmeninę 
nuomonę ir negaliu kalbėti 
kaip ministro patarėjas. Atsi
rado labai aiški įtampa Ame
rikos ir Vokietijos santykiuo
se. Aš manyčiau taip: ame
rikiečiai niekada nebus Lie
tuvos kaimynai, jūsų kaimy
nai bus rusai ir vokiečiai. Ant
ra vertus, galimas ir toks 
svarstymas: pasibaigus Irako 
krizei, amerikiečiai gali rimtai 
susimąstyti, ar jiems ne laikas 
kraustytis iš Vokietijos. 

Net jeigu žiūrėsime strate
gijos, tai amerikiečiams, kurie 
darosi pasaulio policija, būtų 
patogiau savo kariuomenę 
išdėstyti žemyno centre, iš 
kurio galėtų ją siųsti į krizių 
vietas. Argi čia jų bazėms 
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nebūtų patogiau, negu dis
lokuojantis tik Vakarų Euro
poje? Tokia būtų mano, ame
rikiečių karininko, nuomonė. 
Bet, kaip žmogus, gyvenantis 
Lietuvoje ir čia auginantis sa
vo vaikus, aš sakau ir tai, kad 
Vokietija Lietuvai buvo ir bus 
labai svarbi. Kaip ir Rusija. 

— Žmonėse atsiranda ne
rimo, kad dėl tokios bazės 
Šiauliai taptų ir taikiniu. 

— Žinoma, to negalima ne
įvertinti. Amerikiečių bazė 
Lietuvoje sukurtų visiškai 
naują situaciją. Tokia bazė 
atkreiptų įvairaus plauko 
teroristų dėmesį. Tačiau dėl 
vieno dalyko aš neabejoju: 
jeigu amerikiečiai kurtųsi 
Lietuvoje, jie čia įsirengtų ir 
savo apsaugos sistemą, sveti
ma apsauga jie nepasitikėtų. 
Visi esame girdėję apie ame
rikiečių techniką ir jos gali

mybes. Saugodami save, jie 
saugotų ir mus. 

— Pasibaigus šaltajam ka
rui, atsiranda minčių, kad 
amerikiečių kariuomenė Eu
ropoje apskritai nereikalinga. 

— Sis klausimas yra iški
lęs nuo 1990 metų, Amerikos 
kariuomenėje apie jį girdėjau 
nuo 1989 metų. Pentagone 
imta svarstyti, a r nereikėtų 
laikyti mažiau kariuomenės 
ne tik Europoje, bet ir kitur 
pasaulyje. Po to buvo pirmoji 
Irako krizė, kuri kariuomenės 
mažinimo planus sustabdė. 
Vėliau buvo Jugoslavija, da
bar vėl neramu apie Iraką, dar 
yra Šiaurės Korėja... Amerikai 
tampant pasaulio policija, 
bazės jai liks reikalingos. Gal
vokime ir apie Europos Są
jungą. Paprastai ją supran
tame tik kaip ekonominę są
jungą, bet prancūzai, vokie

čiai, anglai jau keleri metai ! 
svarsto galimybę įkurti Eu- | 
ropos Sąjungos kariuomenę. 
Tai būtų mažesnės greito rea
gavimo pajėgos, bet darytų 
Europoje tai, ką JAV daro 
pasaulyje. NATO irgi išliks. 

Vadinasi, toks oro uostas, 
koks yra Zokniuose, gali 
sudominti tris karines struk- j 
turas — JAV kariuomenę, į 
NATO ir ES būsimas pajėgas. 
Ką besakysi, Zoknių oro 
uostas savo prigimtimi yra 
karinis oro uostas. Kaip visi 
gerai žinome, visose trijose 
Baltijos valstybėse nėra kito 
tokio oro uosto. Žinoma, būtų 
labai malonu, jeigu atsirastų 
galimybė jį panaudoti tik tai
kiems tikslams, bet kol kas 
daugiau šansų, kad jis bus pa
naudotas kariškiems reika
lams. 

Kalbino Petras Dargis 

SMULKIŲ ĮMONIŲ PROBLEMOS 
Lietuvos pieno rinkoj do

minuoja trys stambūs susivie
nijimai. Mėsos perdirbimo sek
toriuje, nors ir vyksta per
tvarkymas, veikia daugiau nei 
200 smulkių įmonių, kurioms 
sunku kovoti dėl rinkos, įvyk
dyti veterinarinius ir aplinkos 
apsaugos reikalavimus. Šios 
problemos taps dar aštresnės, 
Lietuvai integruojantis į Euro
pos Sąjungą. Įmonių mažėja šiuo 
metu, ir šis procesas turės tęstis. 

Kas laukia smulkių ir vi
dutinių žemės ūkio perdirbimo 
įmonių artimiausiais metais? 

Dėl objektyvių ir subjekty
vių priežasčių šis klausimas 
labiausiai aktualus mėsos per
dirbimo įmonėms. Mat Lietu
voje veikia vos 4 vidutinio dy
džio ir 6 mažos pieninės, o rin
koj dominuoja trys stambūs 
susivienijimai. Geresni ir re
zultatai — Lietuvos pieno pro
duktai jau kelia galvos skaus
mą konkurentams užsienio 
rinkose. Tuo tarpu lietuviška 
mėsa nei Europos, nei Ameri
kos dar nenustebinome. Sker
dyklų ir mėsos perdirbimo 

įmonių yra daugiau nei 200, 
tačiau, 2002 m. pabaigos duo
menimis, tarp jų buvo 5 įmo
nės, turinčios Europos Sąjun
gos patvirtintus numerius, lei
džiančius į Europos Sąjungą 
įvežti mėsos produktus. Sako
ma, kad sektorius sparčiai 
pertvarkomas, tačiau, kaip ži
nia, žmoniška kalba tai dažniau
siai reiškia įmonių bankrotus 
ir i. larymą. Užsidarė jau 
beveik šimtas smulkių įmonių. 
Likusios gan sparčiai vykdo 
modernizavimą, tačiau tikrovė 
nėra linksma — kaip teigiama 
Bendrajame programavimo 
dokumente, „gamybos kaštai 
lieka aukoti, menkas ekono
minis ef yvumas, nevykdo
mi veterinarijos ir aplinkosau
gos reikalavimai". Šiuo metu 
daugiau nei keturi penktada
liai mėsos perdirbimo įmonių 
neatitinka aplinkos, higienos 
ir gyvūnų gerovės standartų 
reikalavimų. Vis dėlto Lietu
vos mėsos perdirbėjų asociaci
jos prezidentas Audrius Rudys 
kalbėdamas Laisvosios Euro
pos radijui, liko optimistas: 

„Dabar labai stipriai yra 
investuojama į atnaujinimą, į 
sutvarkymą pagal Europos 
Sąjungos reikalavimus. Tai 
juk faktiškai tie, kurie suge
bės prisitaikyti, aš neabejoju, 
kad jie išliks. Aš matau neblo
gas perspektyvas". 

Tačiau, pasak Rudžio, iš
lieka ir nemažai problemų — 
tai ir gyvūninės kilmės atliekų 
tvarkymas, taip pat rinkos 
problema. Įstojus į Europos 
Sąjungą, vietos gamintojai 
neteks ketvirtadalio Lietuvos 
rinkos, kita vertus, atsivers 
450 mln. gyventojų turinti Eu
ropos Sąjungos rinka. 

Pramonininkų konfedera
cijos inžinerinės ekologijos są
jungos prezidentas Rimantas 
Budrys teigė, kad problemų, 
vykdant Europos Sąjungos rei
kalavimus dėl gyvūninės kil
mės atliekų tvarkymo, gali 
kilti tik dėl mūsų pačių ne
rangumo, nes Europoje tai ne 
problema, o pelningas verslas, 
ir, beje, nereikalaujantis itin 
didelių investicijų. 
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Dar viena kūlgrinda iš 
neapykantos pelkyno 
Senovės lietuviai, besigin

dami nuo priešų, turėjo slap
tus takus — kūlgrindas — per 
pelkes: mokantys jais pasi
naudoti galėdavo pasprukti į 
saugią vietą, o besivejantys 
priešai nugrimzdavo klampy
nėse. Tačiau pelkių yra įvai
rių, ne tik gamtos, bet ir žmo
nių neapykantos sukurtų. Vel
tui jose įklimpusius mėgina 
išvesti'gelbėtojai, kai žmonės 
nenori pasinaudoti siūlomo
mis kūlgrindomis. 

Tokiose pelkėse jau daug 
metų klaidžioja žydai ir pales
tiniečiai. Nei vieni, nei antri 
nenori nusileisti, neprisipažįs
ta kalti, vadovaudamiesi 
„akis už akį, dantis už dantį" 
principu, augindami neapy
kantą ir susipriešinimą. 

Praeityje daug kartų mė
ginta sustabdyti abipusį krau
jo praliejimą, o nesutarimus 
spręsti prie derybų stalo. 
Daug pastangų šia linkme pa
dėjo ir Vašingtonas. Tačiau jo
kios paliaubos, jokia taika il
gai nesitęsė. Viena priežasčių 
(o jų yra daug daugiau): pales
tiniečiai nesutinka pripažinti 
Izraelio valstybės, kuri buvo 
sukurta iš jų teritorijos — ir 
su tarptautinės bendruome
nės pritarimu, ir smurto ke
liu, Izraeliui okupavus dalį 
palestiniečių teritorijos, joje 
įkurdinant savo kolonistus. 

Izraelis, savo ruožtu, ne
nori net-girdėti apie neprik
lausomą palestiniečių valsty
bę, nes tuo atveju reikėtų atsi
sakyti okupuotos teritorijos, 
kurioje jau patogiai įsikūrę 
žydai. Kadangi Amerika dau
giausia palaiko Izraelio pusę, 
vienintelis kovos būdas, likęs 
palestiniečiams — teroro 
veiksmai, susisprogdinimai 
viešose vietose, pasalūniški 
užpuldinėjimai ir pan. Tie 
veiksmai visuomet iššaukia 
žydų „atsilyginimą" ir taip 
agresijos ratas sukasi be galo. 

Amerikai įsivėlus į naują 
karą Irake, žydų-palestinie-
čių karas (o kaip kitaip jį galė
tume vadinti, nors Amerikos 
žiniasklaida to žodžio vengia) 
yra Vašingtonui ypač pavojin
gas: arabų pasaulyje (net ir 
Europoje) vyrauja nuomonė, 
kad prez. George W. Bush ka
rą pradėjo Izraelio sukursty
tas, ne demokratiją Irakui 
nešdamas. Šią daugelio nuo
monę parėmė ir tai, kad, kovo
dama Irake, Amerika skerdy
nėms Palestinoje skyrė labai 
mažai dėmesio. 

Dabar, mūšiams Irake 
aprimus, prez. Bush skuba 
lopyti sulūžusias tarptautines 
tvoras, pro kurias pradėjo la

bai drąsiai landžioti Amerikos 
interesams žalingos nuomo
nes. Paskutinę šių metų ba
landžio mėn. dieną Vašing
tonas Izraeliui ir palestinie
čiams pateikė „kūlgrindos 
planus", pagal kuriuos jie ga
lėtų išbristi iš neapykantos 
pelkių. Jeigu planais būtų 
pasinaudota, abi susipriešinu
sios pusės sėstų prie derybų 
stalo, o maždaug 2005-aisiais 
palestiniečiai galėtų džiaugtis 
savo nepriklausoma valstybe. 
Taigi, jeigu... 

Visų pirma reikia pami
nėti, kad šiai „kūlgrindai" ak
menis surankiojo ne vien JAV, 
bet ir Europos Sąjunga, ir 
Rusija, ir Jungtinės Tautos. 
Šis ketvertukas taip pat žada 
prižiūrėti, kad planas būtų 
vykdomas. Tad galbūt pastan
gos, remiamos tokio svaraus 
tarptautinio ketvertuko, bus 
sėkmingesnės kaip praeityje. 

Pagrindiniai šio plano tikslai 
yra labai suprantami ir pap
rasti: a. iki 2005 m. užbaigti 
visus nesutarimus; įkurti ne
priklausomą, demokratinę pa
lestiniečių valstybę, kuri tai
kiai sugyvens su Izraeliu; b. 
užbaigti okupaciją, prasidė
jusią 1967 m., kai Izraelis 
užėmė West Bank, Gaza ruožą 
ir rytinę Jeruzalės dalį — šias 
sritis palestiniečiai būtinai 
nori įjungti į savo valstybę; c. 
palestiniečiai privalės tvirtai 
kontroliuoti savuosius teroris
tus. 

Įdomu, kad naujasis pales
tiniečių ministras pirminin
kas Mahmoud Abbas sutiko 
planą priimti ir ..kūlgrinda" 
pasinaudoti.- bet Izraelio prem
jeras Ariel Sharon tokio greito 
sutikimo nedavė: jis nori pa
keitimų, žinoma, žydų tautos 
naudai. Už pakeitimus stovi ir 
Amerikos vadovybėje esantys 
žydų tautybės senatoriai bei 
Kongreso nariai. 

Pagal šį planą, nuolaidų 
būtina padaryti ir Izraeliui, ir 
palestiniečiams, nes tik abi
pusėm pastangom ir gera 
valia galima tikėtis teigiamų 
rezultatų. Visų pirma Izrae
liui siūloma panaikinti su
varžymus palestiniečiams 
laisvai judėti bet kuriuo die
nos ar nakties metu; sustab
dyti visus statybos darbus 
okupuotose žemėse: ilgainiui 
pasitraukti iš užimtų teritori
jų, dėl kurių dabar kyla kovos. 
Palestiniečiams siūloma: areš
tuoti karinių organizacijų va
dus ir pačius agresyviausius 
narius; surinkti nelegalius 
ginklus: suruošti laisvus rin
kimus. Taigi, „kūlgrinda" yra, 
belieka tik ja pasinaudoti. 
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Pusryčių metu iš viešbučio 
atviro restorano aplinkos ap
žvelgiau situaciją. Prie pat 
restorano, mažoje lagūnoje 
nuobodžiai braidžiojo gal ko
kių šešiolikos metų, gal jau
nesnė tahitietė. Iki juosmens 
ilgus, tamsius plaukus papuo-
šusi gėlių vainiku ir nuo pa
žastų iki kelių įsisupusi į „pa-
reu" — tipingą, raudonos, bal
tai gėlėtos medžiagos gabalą. 
Tipingos tahitietės vaizdas, 
kokį matome iliustracijose, 
plakatuose ar filmuose. Mane, 
kaip naują svečią pastebėjęs, 
pusamžis viešbučio savinin
kas padėkojo už mano dėmesį 
jo viešbučiui ir pasiūlė romo 
punčą, kas, pradėjusiame 
kaisti ryte buvo gal per 

ankstyva, bet priimtina. Tu
rėjau jam eilę klausimų ir pa
kviečiau prisėsti prie mano 
stalo. Jis pasirodė malonus, 
gerai angliškai kalbantis, ant
ros generacijos Tahiti pran
cūzas. Pasisakė daug gyvenęs 
JAV, New Jersey valstijoje, ir 
dirbęs sunkvežimių pramonė
je. Persiskyręs su savo ameri
kiete žmona, kuri, jo posakiu, 
nebuvo verta trijų blusos pa
šokimų, su santaupom grįžo į 
Tahiti ir pasistatė šį viešbutį 
savo šeimos pajūrio žiemėje. 
Man jo klausantis pastebėjau, 
jog lagūnoje braidžiojusi sire
na, jau stovi prie restorano 
kasos ir iš jos nuobodžiai 
renkasi frankų banknotus. 
Nežinodamas, kas ji, atkrei

piau savininko dėmesį, bet jis 
tiktai mostelėjo ranka: „Tegul 
ima — aš jai leidžiu. Ji daug 
nepaima. Turbūt važiuos į Pa-
peete pasidairyti. Ji dar tru
putį vaikiška, bet gera mano 
kompanijonė, kol žmonos ne
turiu. 'C'est arrangement tahi-
tien', kaip čia sakoma". 

Norėjau išsinuomoti auto
mobilį ir paklausiau, kurią 
agentūrą jis man rekomen
duotų. Sirena, jau prisirinkusi 
pluoštą frankų ir nekaltai šyp
sodamosi, buvo pasiųsta su
rasti ir pašaukti Otto. Tai tas 
pats mieguistas vyrukas, pra
ėjusią naktį kabinon nešęs 
mano lagaminą, man buvo pri
statytas kaip Otto Gauguin, 
vienas iš keleto garsiojo Paul 
Gauguin anūkų ir kaip būsi
mas mano padėjėjas automo
biliui išsinuomoti. Tarp kitko, 
buvo pastebėta, jog Gauguin 
pavardė šioje saloje nėra ypa
tinga retenybė. Bet tai rei
kalauja šiek tiek paaiškinimo, 
nes Tahiti ir Paul Gauguin yra 

neatskiriamos dalys. Nei vie
na jų viena be kitos nebūtų 
taip plačiai žinomos, kaip da
bar yra. Jei ne jos, Rimša dar 
tebegyventų Bolivijoje. 

Savo prieštahitiniame lai
kotarpyje Prancūzijoje Paul 
Gauguin, tuo laiku dar tik pri
pažinimo ieškantis dailinin
kas, linkęs į post-impresioniz-
mą, buvo vedęs danę, kopen-
hagietę Mette Gad ir su ja tu
rėjo penkis vaikus. Vyriausias 
vadinosi Emil, „Emil" rašant 
daniškąja forma. Su šeima 
Gauguin ilgai kartu negyveno 
dėl nepajėgumo ją išlaikyti. 
Mette su vaikais grįžo į Ko
penhagą, o Gauguin iiko 
Prancūzijoje, o vėliau, gyveno 
ir piešė Tahiti, po to Hiva Oa 
saloje, Marąuesas grupėje, kur 
1903 metais mirė ir ten yra 
palaidotas. Bet su Mette jis 
nebuvo legaliai persiskyręs. 

1893—1900 metų laiko
tarpiu, gyvendamas Tahiti , 
Gauguin (vietinių vadintas 
„Koke"), suėjo į vadinamas 

„tahitietiškas vedybas" su try
likos metų amžiaus (tada le
galaus amžiaus) mergina, var
du Tehaamana, kai kada bio
grafijose minima kaip Tehura, 
su kuria turėjo sūnų ir duk
terį- Sūnus buvo pakrikštytas 
Emile Gauguin vardu, „Emile" 
rašant pracūziškąja forma. 
Taigi, tuo pačiu laiku, priešin
gose mūsų planetos pusėse, 
gyveno Emil ir Emile Gau
guin, abu Paul Gauguin sū
nūs. Danas Emil savo vyres
niame amžiuje apsigyveno 
Floridoje ir ten mirė prieš 
maždaug keturiasdešimt me
tų, bet apie jo šeimyninę pa
dėtį nieko nežinau. Tahitietis 
Emile turėjo virtinę vaikų — 
sako, kad dešimt, bet aš girdė
jau tik apie aštuonis, mačiau 
keturis ir vienas jų buvo mano 
naujasis pažįstamas — Otto 
Gauguin. 

Riedėdamas su juo į Pa-
peete, galvojau ar Rimša jau 
suspėjo susipažinti su visais 
Gauguin. Bus daugiau Jonas Rim.ša. ..To Peho" — atogrąžų miške 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PALAIMINTA MEILE 
SES. ONA MIKAILAITE 

Kiekvieno žmogaus gyve
nimo piligrimystė nepaprastai 
įdomi, tačiau kai kurių žmo
nių žemiškoji kelionė gražiau
siai sušvinta tik po jų mirties. 
Palaimintoji Gianna Beretta 
Molla 1962 m. jpadarė didvy-
nšką sprendimą savo šeimos 
gerovei. Tuo metu niekas apie 
tai nieko neskelbė, laikraš
čiuose nerašė. 1994 m. popie
žius Jonas Paulius II ją pa
skelbė palaimintąja, iškelda
mas ją pavyzdžiu šeimų mo
tinoms: ..ši didvyriškos meilės 
moteris, išskirtina žmona ir 
motina, tapo pasišventusi 
liudytoja reiklių Evangelijos 
vertybių savo kasdienos gy
venime''. Romoje įvykusiose 
Giannos beatifikacijos iškil
mėse dalyvavo jos vyras ir 
vaikai. Kuo ši miela, kukli, 
gražios išvaizdos ir švelnaus 
elgesio moteris, išgyvenusi tik 
40 metų, pasižymėjo? 

Gianna Beretta gimė 1922 
m. spalio 4 d., Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio šventėje. Jos šeima 
kilusi iš kalnuotos Lombar
dijos provincijos, esančios 
netoli Šveicarijos sienos. Jau
na būdama, Gianna buvo 
sportininkė — mėgo slidinėti, 
mėgo muziką, ypač operą, bu
vo gyvo ir linksmo būdo, my
linti savo tėvus ir gausią šei
mą. II pasaulinio karo metu ji 
aktyviai dalyvavo jaunimo, 
paskui jaunų moterų katali
kių akcijos būreliuose. Karas 
žiauriai nusiaubė Italiją ir gy
ventojams teko pakelti daug 

*vargo ir kančių. Matydama tą 
visą skausmą, Gianna 1942 m. 
nusprendė tapti gydytoja ir 
įstojo į Milano medicinos mo
kyklą. Ji buvo įsitikinusi, jog, 
kaip gydytoja, galinti visoke
riopai žmonėms padėti: jai me
dicina buvo ne vien profesija. 

bet tiesiog pašaukimas. „Kiek
vienas žmogus vienaip ar ki
taip tarnauja žmonijai. O gy
dytojas betarpiškai dirba žmo
gaus gerovei, turėdamas tokių 
progų jam padėti, kurių net 
kunigas neturi. Mūsų misija 
nesibaigia, kai medicina jau 
nebegali žmogui pagelbėti. 
Dar lieka žmogaus siela, kurią 
reikia atvesti pas Dievą". Taip 
rašė Gianna savo dienorašty
je. Ji baigė medicinos studijas 
tik po karo, 1949 m., o 1952 m. 
įsigijo vaikų daktarės spe
cialybe. Praktikavo mažuose 
kaimeliuose, slypinčiuose 
Lombardijos kalnynuose. 

Savo vyrą Pietro Molla ji 
sutiko, jau būdama subrendu
si 30 metų moteris. Jis žavė
josi ne vien jos fiziniu grožiu, 
bet ir kilnia bei patrauklia as
menybe. Juodviejų meilė at
siskleidė darnioje, tikėjimu ir 
Dievo meile sutvirtintoje, šei
moje. Abu buvo giliai maldingi 
ir veiklūs katalikai, ir toje 
dvasioje auklėjo savo tris 
vaikučius. 

1961 m. dr. Gianna Molla 
laukėsi ketvirto kūdikio, kai 
pastebėjo nenormalų auglį. 
Jos brolis, taip pat gydytojas, 
rekomendavo gimdos pašalini
mo operaciją, kuri, jo many
mu, išgelbės Giannos gyvybe. 
Gianna nesutiko, nenorėdama 
nutraukt i nėštumo. Žinoda
ma, jog rizikuoja savo gyvybę, 
ji išnešiojo kūdikį ir tiesiog 
stebuklingai pagimdė sveiką 
mergytę. Po kelių dienų dide
liame skausme, laikydama 
kryželį prie širdies, Gianna 
mirė. Bet, prieš iškeliaudama 
amžinybėn, ji dar spėjo pa
žvelgti savo dukrelei į akis ir 
dėkoti Dievui, kad sugebėjo 
išsaugoti šią gležnutę būtybę, 
išvesti ją į gvvenimo šviesą. 

Po Giannos mirties jos 
vyras Pietro augino visus 
keturis vaikus. Jam padėjo 
vaikų močiutė ir dvi tetos. 
Vaikai buvo auklėjami savo 
motinos pasiaukojančios mei
lės šviesoje. Viena mergytė mi
rė, būdama vos šešerių metų, 
o kiti vaikai užaugo sveiki. 

1999 m. Giannos sūnus 
dalyvavo ir kalbėjo Toronto 
universiteto Newman centre. 
kur vyko to centro koplyčios 
vitražų šventinimo iškilmės. 
Vienam vitraže atvaizduota 
Palaimintoji dr. Gianna Molla. 
Sūnus taip kalbėjo apie savo 
mamą: „Mano mama verta 
pagarbos dėl trijų priežasčių. 
Jos liudijimas buvo giesmė 
gyvenimui: ji liudijo meilę 
gyvenimui ir visam, kas jame 
gražiausia... Antra: mano 
mama mokėjo kasdieninį gy
venimą gyventi paprastai, vi
dinę ir išorinę darną jung
dama su nuolatiniu tarnavi
mu kitiems... Galop, nuo jau
nystės mano mama visapu
siškai priėmė savo šeimos jai 
teikiamą tikėjimo bei krikš
čioniško auklėjimo dovaną. Ji 
sugebėjo tėvų auklėjimą pavers
ti džiugiu gyvenimu Evange
lijos dvasia... Tą gyvenimą 
iškeldama iki pat krikščio
niškosios meilės viršūnių, 
Kristaus pavyzdžiu guldy
dama savo gyvybę už kitus..." 

Ar tai nenuostabus sū
naus įvertinimas savo moti
nos gyvenimo ir aukos? Švęs
dami ir prisimindami savo 
motinas gegužės mėnesį bei 
pagerbdami dangiškąją Moti
na Mariją, dėkokime Dievui, 
kad jis nepalieka pasaulio-
tamsoje, o nušviečia jį savais 
švyturiais. Tikėjimo šviesoje 
žmogaus gyvenimas nėra vien 
odisėja — kelionė su nuoty
kiais — o tikra piligrimystė. 
Piligrimas keliauja su tikslu: į 
šventą vietą ar prie švento 
asmens, ten tikėdamasis pasi
semti Dievo malonės. Jo 
gerumą patirti, pajusti gydan
čių Jo rankų palietimą. Pili
grimai dažnai keliauja drau
ge, tačiau kiekvienas par
sineša į namus asmenišką, jo 
širdžiai brangu, stebuklą. 

inija Pal .Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte balandžio 27 d. Su vaikučiais — seselės (iš kairės) 
taip pa t misijos kapelionas kun. Algirdas Paliokas, S.J. 

A^A arkivysk. Charles A. Salatka. 

Dalis vaikučių, priėmusių Pirmąją Komuniją t. jėzuitų koplyčioje, Čikagoje, gegužės 4 d. Iš viso prie Viešpaties 
Stalo prisiartino net 54 lietuviukai! Dalios Badarienės nuotr. 

AtA ARKIVYSK. CHARLES A SALATKA 
arkivysk. Jurgis Matulaitis, 
kuris tuomet buvo atvykęs iš 
Lietuvos ir lankėsi Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje. Grand Ra
pids mieste. Kaip žinome, ar
kivysk. J. Matulaitis neseniai 
buvo paskelbtas palairnintuoju. 

Charles Salatka mokėsi 
St. Joseph seminarijoje, 
Grand Rapids, MI, vėliau teo
logiją studijavo Katalikiš
kame universitete, YVashing-
ton, DC, jį baigdamas 1941 m. 
magistro laipsniu. Kunigu 
įšventintas 1945 m. vasario 
24 d. St. Joseph seminarijos 
koplyčioje ir kurį laiką buvo 
šios seminarijos dėstytoju. 
1946 m. išvyko į Romą tęsti 
studijų Popiežiškame Lateran 
universitete. 

Vyskupu konsekruotas 
1962 m. kovo 6 d.; kaip vysku
pas augziliaras ėjo pareigas 
Grand Rapids. MI, o 1968 m. 
paskirtas Marąuette, MI, 
vyskupu. J Oklahoma City. 
OK, vysk. Charles Alexander 
Salatka išvyko 1977 m. —jau 
kaip antrasis to miesto arki
vyskupas. Kadangi šiame 
mieste gyveno di-jg ispa
niškai kalbančių tikinčiųjų, 
arkivysk. Salatka netrukus 
pramoko ispanų kalbos, kad 
galėtų veiksmingai darbuotis 
jų tarpe. Šiose pareigose buvo 
iki 1992 m. lapkričio 24 d., 
kuomet pasitraukė į pensiją. 
Tačiau ir tuomet darbavosi 
sielovadoje, kol staigi mirtis 
nutraukė jo gyvenimo siūlą. 

Po iškilmingų laidotuvių 
Mišių, arkivysk. Charles A. 
Salatka palaidotas Resurrec-
tion kapinėse, Oklahoma 
City. OK. 

BUS FILMUOJAMAS 
PAŽAISLIO 

VIENUOLYNAS 
Lietuvos Šv. Kazimiero 

seserų kongregacija š. m. ge
gužės 1 d. pasirašė sutartį su 
„Tele Eksperimentu" iš Vil
niaus, atstovaujant Virgilijui 
Kubiliui ir Nijolei Baužytei. 
Režisierė Nijolė Baužytė yra 
žinoma iš „Mūsų miestelių" 
pastatymo Lietuvoje. 

Pažaislio vaizdajuostė bus 
plataus pobūdžio: dokumenti
nis įvaizdis nuo Lietuvos kanc
lerio Kristupo Paco septynio
likto šimtmečio laikų iki da
barties, baroko menas ir visas 
architektūrinis paveldas, freskų 
paaiškinimai, nelaimingų vaikų 
auklėjimas vienuolyne, ištrau
kos iš Pažaislio festivalio kon
certų ir kita kultūrinė veikla. 

Filmavimai šiai vaizdajuos
tei bus baigti š.m. rugsėjo 10 d. 
Vaizdajuostės trukmė: 40 min. 

A Liepinaitis 

Arkivyskupas Charles 
Alexander Salatka, D.D., mirė 
2003 m. kovo 17 d. St. Ann's 
globos namuose, Oklahoma 
City, OK, sulaukęs 85 m. 
amžiaus. Jis buvo pirmasis, 
šiame krašte gimęs, lietuvių 
kilmės arkivyskupas. 

Gimė 1918 m. vasario 26 
d. Grand Rapids, MI, Charles 
Anthony Salatkos ir Mary 
Balun šeimoje; turė„ dar du 
brolius ir dvi seseris. Jo tėvai 
tik prieš šešerius metus buvo 
emigravę iš Lietuvos. Charles 
Alexander lankė Šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokyklą, au
go lietuviškoje aplinkoje (kol 
leido sveikata, savo senąją 
apylinkę Granr 'apids. MI, 
arkivyskupas įv. riomis pro
gomis aplankydavo — ten 
turėjo ir giminių). Pažymė
tina, kad, sulaukusiam 8 me
tų, Charles Salatkai Sutvir
tinimo sakramentą suteikė 

Kun. Rimvydas Adomavičius su vaikučiais Pirmosios Komunijos Mišiose 
gegužės 4 d. t. jėzuitų koplyčioje Čikagoje. D. Badarienės nuotr. 

ŠEŠIASDEŠIMT METŲ TARNAUJANT 
DIEVUI IR ŽMONĖMS 

mieras Ambrasas . S.I. Pirmosios Komunijos Mišiose t. jėzuitų koplyčioje gegutės 4 d. 
Dalios Badarienės nuotr. 

IŠNUOMOJA [ 

Išnuomojami 2 mieg. ..condo" 
Wil!owbrook su baseinu. Salia 55 

greitkelis. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 
1 mieg. - $615:2 mieg. - $729 - S758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

VVindow Washers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in Eng'.ish. 
I..A. McMahon Window VVashing. 

Tel. 800-820-6155. 

PASLAUGOS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Oak I.awn, gražioje vietoje par
duodamas gražus 2 mieg , 2 vonių 
..condo" II aukšte su balkonu. Yra 2 
mašinų garažas. Tel. 708-422-2036 

arha 847-236-9965, 
palikti žinute angliškai. 

Grožio salonas priima į darbą visų 
rūšių specialistes... manikiūristes. 

kirpėjas, masažistes ir 1.1 
Garantuoti klientams benetitai! 

Skambint: Audronei Ramanauskas. 
Tel. 630-236-6573. 

Išnuomojami nuosavame name 
Brighton Park raj. po remonto atskiri 
kambariai Geras susisiekimas, yra 

aikštelė mašinoms pastatyti. 
Tel. 773-251-3428. 

PASLAUGOS 
ELEKTROS 

JVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 ' 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTC AK » « JO NVV1U. SVEIKA K K 
JR (,Y\ YWS DRAUDIMAS 

Acentas Frank Zapolis ir Oft Mgr 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Š.m. gegužės 4 d., sekma
dienį, 12:15 vai p.p. šv. Mišių 
metu, Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos kuniL s Vito 
Mikolaitis paminėjo savo ku
nigystės 60 metų sukaktį. Jį 
pagerbti ir pasidžiaugti šia 
garbinga sukaktimi, padėkoti į|pš| 
Dievui už savo tarną — kun. j 
V. Mikolaitį, susirinko ne tik 
daug šios parapijos tikinčiųjų, 
bet atvyko ir iš kitų parapijų, 
kuriose kun. Mikolaitis anks
čiau darbavosi. Po Mišių buvo 
pabendravimas su Jubiliatu 
parapijos salėje. 

Vito Mikolaitis gimė 1919 
m. lapkričio 3 d. Čikagoje, Do
mink Mikolaičio ir Eva Stogis 
šeimoje. Jis buvo pakrikšty
tas, vėliau priėmė Pirmąją Ko
muniją ir Sutvirtinimo sakra
mentą lietuvių Šv. Kryžiaus 
parapijoje. 1932 m. baigė 
pradžios mokyklą ir pradėjo 
lankyti Quigley parengiamąją 
seminariją. Ją baigęs, 1937 m. 
pradėjo studijuoti St. Mary of 
the Lake seminarijoje. Studija
vo filosofiją ir teologiją. 

1943 m. įsigijo menų baka
lauro ir magistro laipsnius. 
Tais pačiais metais gegužes 1 
d., Stritch Mundebin koply
čioje arkivyskupo Samuel 
buvo įšventintas į kunigus. 
Pirmąsias šv. Mišias (primici
jas) aukojo gimtosios Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. 

Kun. Vito Mikolaitis dar
bavosi daugelyje lietuvių ir 
nelietuvių parapijų. Būdamas 
Nekalto Prasidėjimo, Chicago 
(1944-1952), parapijos vika
ru, tuo pačiu metu paskirtas 
dėstyti Quigley seminarijoje, 
kur darbavosi iki 1971 m. 
Dirbdamas akademinį darbą, 
jis neapleido pareigų parapi
joje ir taip pat studijavo 
neakivaizdiniu būdu Loyola 
universitete, kur įsigijo istori
jos magistro laipsnį. 

Vėliau. 1971-1981 m., kun. 

Kun. Vito Mikolaitis. 

Mikolaitis klebonavo Šv. Kry
žiaus parapijoje, 1966-1990 
m. buvo Šv. Kazimiero seserų 
kapelionu, nuo 1981 B dar
buojasi Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje, Marąuette Par
ke. Jis visuomet pasižymėjo 
išsamiais, giliais pamokslais, 
aukodavo Mišias tiek lietu
vių, tiek anglų kalba, dar ir da
bar, sulaukęs brandaus am
žiaus, atlieka daug patarnavi
mų parapijiečiams. Pažymė
tina, kad Vito Mikolaitis yra il
giausiai šioje parapijoje dir
bęs kunigas. 

1993 m. kun. Mikolaitis šven
tė savo kunigystės auksinį 
jubiliejų; 1998 m. apdovano
tas Arkivyskupo James E. 
Quigley žymeniu, o per 60 me
tų, tarnaujant Dievui ir žmo
nėms, yra nusipelnęs daug pa
dėkos už savo nuoširdų, sėk
mingą darbą, vedant tikin
čiuosius prie Auk^iausiojo sosto. 

Ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos parapijiečiai, ir visi, 
kurių gyvenimui įtakos turėjo 
kun. V. Mikolaitis. linki jam daug 
dar sėkmingų ir sveikų metų. 

Paruošta pagal kun J. Kuzinsko 
pateiktus duomenis parapijos 

biuletenyje. 



U R m i n i s t r a i švęs p r i s i j u n g i m ą p r i e NATO 

Atkelta iš 1 psl. 
Programoje numatytas į 

NATO pakviestų valstybių už
sienio reikalų ministrų susitiki
mas su JAV prezidentu George 
W. Bush, viceprezidentu Ri-
chard Cheney , valstybės sekre
toriumi Colin Powell, gynybos 
sekretoriumi Donald Rumsfeld. 
Renginiuose taip pat dalyvaus 
JAV senatoriai, kiti administ
racijos pareigūnai, diplomatai ir 
kariškiai. 

Praėjusį penktadienį išpla
tintame Baltųjų rūmų prane

šime spaudai teigiama, kad 
JAV prezidentas G. W. Bush 
ketvirtadienį Baltųjų rūmų 
Rožių sodelyje sveikins į Sąjun
gą pakviestųjų Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Slovakijos ir Slovė
nijos užsienio reikalų minist
rus. Bulgarija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Rumunija, Slovėnija ir 
Slovakija kvietimus stoti į 
NATO gavo Sąjungos viršūnių 
susitikime Prahoje pernai lapk
ritį. Pernai per NATO viršūnių 
susitikimą Prahoje į Sąjungą 

pakviestų septynių valstybių 
stojimo protokolus jau pasirašė 
Kanada ir Norvegija. 

Be to, kaip informuoja 
URM, šalia oficialios renginių ir 
daugiašalių susitikimų progra
mos A. Valionio delegacijai bus 
surengti papildomi dvišaliai 
susitikimai su JAV Nacio
nalinio saugumo tarybos, vals
tybės ir Gynybos departamentų 
pareigūnais, su kuriais bus ta
riamasi aktualiais saugumo po
litikos klausimais. 

V. A d a m k u s t i k i d e m o k r a t i j o s p r i v a l u m u 3-jame t ū k s t a n t m e t y j e 

Atkelta iš 1 psl. 
turėtų imtis aktyvesnio 

vaidmens užtikrinant tarptau
tinį saugumą, didinant pragy
venimo lygį bei skatinant de
mokratėjimo procesus. Kaip tei
giamą žingsnį šia linkme, ka
denciją baigęs Lietuvos pre
zidentas įvertino NATO apsis
prendimą įgyvendinti karines 
misijas regionuose, neįeinan

čiuose į NATO valstybių teri
toriją. Minėtame renginyje, V. 
Adamkus dalyvavo kartu su 
žymiu Izraelio politiku, Nobelio 
taikos premijos laureatu 
Shimon Perės, dienraščio ,,New 
York Times" apžvalgininku 
Thomas Friedman, Kolumbijos 
prezidentu Aivaro Uribe Velez. 

Pokalbio dalyviai pasidalino 
mintimis apie būsįmosios pa

saulio tvarkos principus, asme
nybės atsakomybę istorijoje, ap
tarė kovą prieš tarptautinį tero
rizmą, Artimųjų Rytų proble
matiką. V. Adamkus taip pat 
minėjo, kad tik aktyviais veiks
mais bus galima sumažinti 
riziką, kurią bendram saugu
mui bei demokratijai kelia ma
sinio naikinimo ginklo plitimas 
ir tarptautinis terorizmas. 

L i e t u v o j e l a n k y s i s b u v ę s Dani jos diplomati jos v a d o v a s 

Atkelta iš 1 psl. 
1990 metais pradėjo pa

laikyti oficialius ryšius su ne
priklausomybę atkūrusią Lie
tuva. 1990 metų vasarą pirmojo 
vizito Danijoje netu tuometinė 
Lietuvos ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė buvo 
priimta kaip nepriklausomos 

valstybės vyriausybės vadovė, 
nors dvišaliai diplomatiniai 
santykiai oficialiai de jure dar 
nebuvo atstatyti. 

1991 metų pavasarį Danija 
pirmoji iš Skandinavijos valsty
bių leido Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai įsteigti Baltijos informa
cijos biurą Kopenhagoje. Tam 

Danijos užsienio reikalų minis
terija suteikė patalpas ir lėšų. 
Buvęs Danijos diplomatijos va
dovas yra apdovanotas Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Ge
dimino ordinu. 

2002 metais Pramonininkų 
konfederacija jį paskyrė garbės 
ambasadoriumi. 

V i l n i u s n e d a l y v a u s S t r a s b ū r o m e r ė s r eng iamame sus i t i k ime 

Atkelta iš 1 psl. 
Sostinės merus į šį renginį 

siunčia 6 valstybės - Slovėnija, 
Estija, Malta, Kipras, Slovakija 
bei Rumunija. Šiuo susitikimu 
siekiama pažymėti dešimties 
derybas su ES baigusių valsty

bių stebėtojų delegavimą į Eu
ropos Parlamentą. Strasbūro 
politikai taip pat nori pabrėžti 
gyvybiškai svarbų vietinių bei 
regioninių valdžių vaidmenį 
Europoje. 

Merai susitiks su Europos 

Parlamento pirmininku Pat 
Cox. Europos Komisijos įgalio
tiniu plėtrai Gunter Verheugen, 
Europos Tarybos generaliniu 
sekretoriumi Walter Schvrim-
mer, Europos Parlamento par
tinių grupių vadovais. 

L i e t u v o s t a u t i n ė s b e n d r u o m e n ė s s a k o „taip" E u r o p a i 

Atkelta iš 1 psl. 
pagal tautinę sudėtį, tačiau 

joje gyvena kuo įvairiausių tau
tybių žmonių. Statistikos de
partamento duomenimis, lietu

viai sudaro 83.5 proc. Lietuvos 
gyventojų, lenkai - 6,7 proc, 
rusai - 6,3 proc. Baltarusių yra 
1.2 proc., ukrainiečių - 0,7 proc. 
Maždaug po 0.1 proc. gyventojų 

yra žydai, vokiečiai, totoriai, 
latviai ir čigonai. Kitos tautybės 
asmenys sudaro 0,2 proc., tau
tybės per gyventojų surašymą 
nenurodė 0,9 proc. gyventojų. 

Irakas. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 
ne į tris, o keturis karinius 

sektorius, vieną iš kurių galėtų 
kontroliuoti lenkų pajėgos, sek
madienį pareiškė Lenkijos 
gynybos ministras Jerzy 
Szmajdzinski. Lenkijos visuo

meninė televizija pranešė, jog 
po Pentagone Washington vy
kusių susitikimų valstybės 
ministras pareiškė, kad Len
kija galėtų administruoti šiau
rinį ar pietų vidurio sektorių 

tarp antro pagal dydį Basros 
miesto ir sostinės Bagdado. 
JAV ir Britanija valdys du sek
torius, o dėl ketvirtąjį sektorių 
administruosiančios valstybės 
dar nenuspręsta. 

SMULKIŲ IMONIV 
PROBLEMOS 

Atkelta iš 3 psl. 
Įvykdyti kitus aplinkosau

gos ir veterinarijos reikala
vimus taip pat nėra taip jau 
sudėtinga, tad Budriui būtų 
gaila, jei įmonės užsidarinėtų 
vien dėl šios priežasties. Ar 
pačių gamintojų žvilgsnis nė
ra pernelyg siauras? Riman
tas Budrys: „Vis dėlto gal pas 
mus tos gamyklėlės mažos 
gamina, savo nelaimei ar 
laimei, gamina labai panašią 
produkciją, bet aš tikiuosi, 
kad ateity bus specializuota, 
bus Žemaitijos dešros, Dzū
kijos kumpiai, suprantat. Čia 
gal yra bėda, kad jie visi ga
mina kažką tai labai pana
šaus". 

Vis dėlto — ar smulkios 
mėsos perdirbimo įmonės iš
vis turi perspektyvą? 

„Yra du skirtingi dalykai, 
yra produkcijos gamyba, va
dinkim, masinė, eksportui, di
delė, ir yra nacionalinė. Būtų 
man keista, jeigu mes nedary-

tumėm pastangų išlaikyti tas 
nacionalinio ūkinio kolorito 
įmones. O jos gali būti tik 
mažos", — kalbėjo Rimantas 
Budrys. 

Saulius Spurga 
laisvosios Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

A. t A. 
KAZIMIERAI ANTANAITIENEI 

mirus, nuoširdi užuojauta reiškiama dukrai 
ALEI RAZMIENEI, sūnui FAUSTUI, anūkei 
RAMONAI STEPONAVIČIUTEI-ŽEMAITIE-
NEI ir kitiems giminaičiams bei artimiesiems. 

J. A. Račkauskas 

A. t A. 
KAZIMIERUI MIECEVIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
IRENAI, dukterims IRENAI ir JOANAI, sūnui 
CASEY, seseriai DALIAI ir jų šeimoms. 

Vytenis Kirvelaitis 
Audrius ir Vilią Kirvelaitis 

Justinas ir Vilūne Kirvelaitis 

DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neseniai atvykote, teikote darbo ar buto, tačiau 

Į skelbtis laikraštyje brangiai kainuoja? Ne bėda. 
DRAUGAS fusu skelbimą išspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tet. 773-585-9500 ar užsuk

t i i DRAUGO administracija adresu 4 5 4 5 VV. 63 
St., Chkago, lt 60629 . 

A. t A. 
JADVYGA ŠAKALIENĖ 

MAŽRIMAITĖ 
Mirė 2003 m. gegužės 2 d., sulaukusi 93 metų. 
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicago, Mar-

ąuette Parko apylinkėje. 
Nuliūdę liko: duktė Adelė Plienienė; sūnus Anta

nas, marti Barbara; sūnus Bronius, marti Jūratė; miru
sio sūnaus Edmundo našlė Charlene; devyni anūkai ir 
jų šeimos bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

A.a. Jadvyga buvo našlė a.a. Antano ir motina a.a. 
Edmundo, a.a. Kazimiero ir močiutė a.a. Dovydo. 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
A.a. Jadvyga bus pašarvota antradienį, gegužės 6 

d. nuo 3 v. p.p. iki 9 vai. v. Brady Gili laidojimo na
muose 2929 W. 87th St., Evergreen Park, IL. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, gegužės 7 d. 9 vai. r. Brady Gili 
laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionė bus palydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią šv. Mišioms 
9:30 v.r. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

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

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų drau
gijai. 

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės 

Laid. direkt. Donald M. Petkus, 
tel. 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

DRAUGAS, 2003 m. gegužės 6 d., antradienis 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES PRISIMINIMAS 

Neliūdėk, brangi Mamyte, 
Jau užteks kančios žiedų, 
Mūsų meilė, kaip gėlytės, 
Guos tau širdį po audrų. 

Stasys Garliauskas 

Ą.tA 
JUZĖ 

GRICIUVIENĖ 

2003 m. gegužės 6 d. sueina dešimt metų, kai mūsų 
brangiausia Mamytė, Babytė, Probabytė, Uošvienė ir 
Tetutė atsiskyrė iš šio pasaulio. 

„Nėra tos dienos, kai mes nepasiilgstam tavo švel
nios meilės ir patyrimo. Ilsėkis ramybėje brangi mūsų 
Mamyte". 

Šeima prašo prisiminti a.a. Juzę Griciuvienę savo 
maldose. Mišios bus atnašautos Vilniaus Šv. Teresės 
bažnyčioje ir Aušros Vartų koplyčioje Lietuvoje, ir Mary 
Queen of the Universe Shrine, Orlando, Floridoj. 

Liūdinti šeima ir giminės 

Lietuviškojo jaunimo mylėtojui ir geradar iui 

A.tA. 
PRELATUI 

DR. JUOZUI PRUNSKIUI 

mirus, l iūdintiems dr. PRUNSKYTEI-GA-
RŪNIENEI, jos šeimai, giminėms ir ar t imie
siems re iškiame giliausią užuojautą. 

Siaurės Amerikos Ateitininkų taryba 

Didžiajam geradariui 

A. t A. 
Prel. dr. JUOZUI PRUNSKIUI 

mirus, jo seserį dr. ONĄ GARŪNIENĘ, jos vyrą 
dr. ALBINĄ GARŪNĄ, jų dukras DALIĄ ir RŪ
TĄ su šeimomis bei kitus gimines, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Dainavos Jaunimo stovyklos 
direktorių taryba 

A. t A. 
VAIDOTAS KOVALČIUKAS 

Po sunkios ligos mirė 2003 m. gegužės 3d.. 
Liūdi sesuo Virginija ir Vytautas Kupcikevičiai, jų 

vaikai Rita, Rackmil ir Algis Kupcikevičius su šei
momis. 

Velionis pašarvotas antradienį, gegužės 6 d. nuo 4 
v. p.p. iki 8 v.v. Andrew J. McGann koplyčioje 10727 S. 
Pulaski Rd. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 7 d. Iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis 
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome prisiminti velionį maldoje. 

Liūdintys artimieji 

A t A. 
GENOVAITĖ 

NEFAITĖ 
MAASS 

Mirė 2003 m. gegužės 3 d., sulaukusi 88 metų. 
Gyveno Darien, IL. 
Nuliūdę liko: duktė Diane Vardauskas-Moss, duktė 

Linda Maass-Medon, anūkai Jennifer ir Jamie Medon. 
Velionė buvo žmona a.a. Joseph Vardauskas ir 

žmona a.a. Charles Maass. 
Priklausė „Pirmyn" chorui ir su šiuo choru 1938 m. 

dalyvavo dainų šventėje Kaune. 
Velionė pašarvota antradienį, gegužės 6 d. nuo 3 v. 

p.p. iki 9 v.v. Damar laidojimo namuose 7861 S. 88 
Ave., Justice, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės7 d. Iš laidoji
mo namų velionė bus atlydėta į Our Lady of Peace 
bažnyčią, Darien, IL, kurioje 10 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

A. t A. 
MARTHA GRISCHKAT 

Mirė 2003 m. gegužės 2 d. 
Nuliūdę liko: vyras Johann; sūnus Al su žmona 

Debbie; anūkai Brea ir Jason Grischkat; Michael ir 
Winter Poch; proanūkė Gabriel; daug sūnėnų ir duk
terėčių. 

Velionė pašarvota antradienį, gegužės 6 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose 9236 S. 
Roberts Rd. (8000 W.), Hickory Hiils, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 7 d. Iš laidoji
mo namų 10:15 vai. ryto velionė bus atlydėta ir palai
dota Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons, tel. 708-430-5700. 

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio buvu
siam pirmininkui, ML fondo nariui ir darbuoto
jui 

A. t A. 
KRISTUPUI KIKUČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną MĖTĄ, anūkę NICOLE ir artimuosius 
drauge liūdėdami. Jo organizacinė veikla ir rū
pesčiai dėl prarastos Tėvūnijos Baltijos kran
tuose jungia mūsų visų ryžtą darbuotis jos lais
vei. 

Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis 
Mažosios Lietuvos fondas 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 
PRASMINGA UŽSKLANDA 

OPEROS SEZONUI 

Jaunimo centre JAV LB 
XVII Tarybos rinkimai dar 
vyks gegužės 10-11 d. Šeštadienį 
nuo 9 v. r. iki 1 vai. p.p., sek
madieniais po 10 vai. r. Mišių 
iki 1 v. p.p. Jeigu nespėjote at
likti savo tautinės pareigos, tai 
galite padaryti šį savaitgalį. 

Garfield Park Conserva-
tory — šiltadaržiai, 300 N. 
Central Park Ave, Chicago, 
ruošia pavasarinių augalų ir 
įvairių sėklų pardavimą, dar
želių ir daržų mėgėjai taip pat 
bus supažindinami su įvai
riais auginimo metodais, že
mės rūšimis, geriausiai Čika
gos ir apylinkės darželiuose 
augančiomis gėlėmis bei ki
tais augalais, galės rasti atsa
kymus į rūpimus klausimus. 
Šis renginys ruošiamas gegu
žės 10 d., šeštadienį, nuo 10 
vai. r. iki 4 vai po pietų. No
rintys daugiau informacijų, 
gali kreiptis tel. 773-638-1766 
ext. 20. Pardavimą ruošia Či
kagos Parkų departamentas. 

Atšylant orui, vėl prade
dama rūpintis uodų sukelia
ma virusine liga. Pernai 
visoje Amerikoje „West Nile 
virus" susargdino per 4,156 
žmonių (284 mirė), Illinois 
valstijoje 884, o pačioje Čika
goje 227 (mirė 17). Uodų sezo
nas paprastai prasideda ge
gužės mėnesį ir tęsiasi iki 
spalio pirmųjų šalnų, todėl 
„Chicago Department of Pub
lic Health" (visuomeninės 
sveikatos departamentas) pa
taria naikinti uodų peryklas 
— nelaikyti savo aplinkoje 
stovinčio vandens ilgiau kaip 
4 paras (per tiek laiko iš-
siperi uodai); visus langus ir 
duris apsaugoti sietais; lauke, 
ypač pavakare, vartoti purš-
kalus nuo uodų. 

Ar patinka čigoniška mu
zika? Chicago Department of 
Cultural Affairs ruošia nemo
kamą čigonų muzikos koncer
tą gegužės 8 d., ketvirtadienį, 
7 vai. vak., Preston Bradley 
salėje, Chicago Cultural 
Center, 78 E. Washington Str. 
Programą atliks vieni žinomiau
sių čigoniškos muzikos vir
tuozai Vera Bilą ir Kale. Įėji
mas nemokamas. 

„Seklyčioje'' gegužės 7 d., 
2 vai. p.p. trečiadienio popie
tės programoje kalbės Povi
las Vaičekauskas, kuris nese
niai sugrįžo iš Lietuvos, pra
leidęs ten beveik metus laiko. 
Pakviestas pasidalinti įspū
džiais su „Seklyčios" lankyto
jais, maloniai sutiko atvykti. 
Kviečiame visus pasiklausyti, 
pabendrauti, pabūti kar tu . 
Kaip įprasta, bus ir bendri 
pietūs. Atvykite! 

Pedagoginiame lit. insti
tute i Jaunimo centre. Čika

goje) gegužės 10 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 12 vai. p.p. 
vyks naujų studentų regis
tracija. Į akivaizdinį skyrių 
registruojami Čikagos ir apy
linkių jaunuoliai, šiemet bai
giantys ar anksčiau baigę lit. 
aukštesniąją mokyklą. Į ne
akivaizdinį skyrių gali re
gistruotis tik gyvenantys JAV 
arba Kanadoje. Kviečiami li
tuanistinių mokyklų abitu
rientai ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusieji gilinti žinias PLI. 
Trejų mokslo metų kreditus 
užskaito kai kurie JAV uni
versitetai ir kolegijos. Smul
kesnes informacijas teikia 
Milda Šatienė tel. 708-409-0216. 

Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre, gegužės 16 d., 
7:30 vai. vak., atidaroma Lie
tuvos dailininkų sąjungos, 
Kauno skyriaus rengiama dai
lės paroda „Vanduo ir spalva. 
Tėviškės vaivorykštė". Daly
vauja 18 dailininkų iš Kauno, 
Marijampolės ir Druskininkų. 

Teodoras Rudaitis yra XII 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo užbaigimo pokylio rengi
mo komiteto pirmininkas. 
Jam talkininkauja Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Čikagos sky
riaus nariai. XII MKS vyks 
gegužės 21-25 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemont, IL. Po 
to, gegužės 25 d., sekmadienio 
vakare, 6:30 vai. v., Willow-
brook salėje, Willow Springs, 
IL, bus užbaigtuvių pokylis. 
Numatyta įdomi, viliojanti 
programa. Visuomenė ragina
ma į tai atkreipti dėmesio ir 
ruoštis pokylyje dalyvauti. In
formacijos teikiamos tel. 
630-257-1858. 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė 
išvyko vienos savaitės atosto
gų. Grįžusi turės vėl rūpintis 
Poezijos vakaru, kurio ypatin
goji viešnia bus poetė, aktorė 
Birutė Marcinkevičiūtė iš Lie
tuvos. Poezijos vakaras ruo
šiamas gegužės 24 d. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 

BALFas primena, kad pa
čių skaniausių Čikagoje cepe
linų pietūs ruošiami birželio 8 
d., sekmadienį, Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 

Džiugi žinia visai lietu
viškai visuomenei: praėjusį 
sekmadienį, gegužės 4 d. 
(Lietuvoje tai yra Motinos 
diena, o šiame krašte Motinos 
dieną švęsime gegužės 11 d.) 
t. jėzuitų koplyčioje Pirmąją 
Komuniją priėmė net 54 
vaikučiai. Tai daugiausia ne
seniai atvykusių mūsų tau
tiečių atžalynas, lankantis Či
kagos lit. mokyklą Jaunimo 
centre. Šv. Mišias aukojo kun. 
Rimvydas Adomavičius. 

MARQUETTE PARKO BALFO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

BALFo 5-to skyriaus na
rių susirinkimas įvyko balan
džio 24 d. BALFo centre, 
„Draugo" pastate. Susirin
kime dalyvavo apie 20 narių. 
Susirinkusius maloniai nu
stebino ir nudžiugino, kai at
vyko ir dalyvavo inž. Antanas 
Rudis ir BALFo centro valdy
bos pirmininkė Maria Rudie
nė. 

Susirinkimą pradėjo vie
nas BALFo Tarybos direktorių, 
Marąuette Parko skyriaus 
pirmininkas Aleksas Kikilas. 
Trumpu žodžiu jis priminė 
netektį a.a. Antaninos Rep
šienės, kuri buvo šio skyriaus 
narė. Pereitais metais skyrius 
savo pastangomis, per ruoš
tus cepelinų pietus, loteriją ir 
aukų rinkimo vajų, pagal 
iždininko Algio Čepėno duo
menis, surinko 9,000 dolerių. 

Blogėjant pirmininko A. 

Kikilo sveikatai, jam pagei
daujant, drabužių ir maisto 
vežimo organizavimui buvo 
išrinktas jo pagalbininkas 
Gintautas Ramanauskas. To
liau susirinkime buvo aptarta 
artėjančių BALFo cepelinų 
pietų reikalai. Pietų ruošimo 
pagalbininkėmis, pirminin
kui pasiūlius, sutiko būti 
Adelė Lietuvninkienė ir 
Viktorija Valavičienė. Susi
rinkusieji nariams, prisiėmu
siems naujas pareigas, savo 
dėkingumą išreiškėme ploji
mais. 

Trumpas susirinkimas 
praėjo darniai ir be ilgų 
diskusijų. BALFo cepelinų 
pietūs ruošiami Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje 
birželio 8 dieną, ir visi as
menys kviečiami juose daly
vauti. 

Jeronimas Tamkutonis 

Lietuvių operos sezonas 
Čikagoje nesibaigia su operos 
spektakliu Morton (ar kurioje 
kitoje) auditorijoje. Publika, 
kurios šįmet operoje G. Verdi 
„Kaukių balius" buvo ypač 
gausu, turi visą savaitę pa
sikalbėti apie buvusį spektak
lį, pasidalinti įspūdžiais ir 
nekantriai laukti dar vieno 
koncerto, vykstančio savaite 
vėliau Jaunimo centre. 

To koncerto nekantriai 
laukta ir šįmet, juo labiau, 
kad į „Kaukių balių" buvo 
atvykęs nemažas būrys so
listų iš Lietuvos, tad proga dar 
kartą jų pasiklausyti traukte 
traukė į Jaunimo centrą. De
ja, ne visus, nes salė nebuvo 
užpildyta... 

Ir tai tikras nuostolis ne
atvykusiems į koncertą, nes jo 
programa buvo puiki, o solis
tai — ir Lietuvių operos cho
ras — balsingi, žaismingi, 
gerai pasiruošę. Kai kas net 
teigė, kad koncertas labiau 
patiko kaip opera. 

Programai vadovavo ope
ros „Kaukių balius" režisierius 
Eligijus Domarkas. Jam šis 
darbas, palyginti su pačios 
operos apipavidalinimu ir 
„sudėjimu į krūvą", buvo vieni 
juokai, tad ir savo pareigas 
režisierius atliko šmaikščiai, 
su humoro atspalviais. Prog
rama vyko sklandžiai, solistus 
keitė solistės, skambėjo lietu
vių ir nelietuvių kompozitorių 
muzika, o aiškiai tariami dai-. 
nų bei arijų žodžiai buvo lietu
vių kalba (su labai maža išim
timi), kas taip pat prisidėjo 
prie publikos susižavėjimo. 

Koncertą pradėjo Lietuvių 
operos vyrų choras su solistais 
Vytautu Bakula ir Liudu Nor
vaiša. Jie atliko pirmojo 
„Kaukių baliaus" veiksmo 
pradžią. Po to solistė Valerija 
Balsytė. „Kaukių baliuje" dai
navusi Amelijos vaidmenį, at
liko A. Kačanausko „Vai gra
žu, gražu". Publika nedelsiant 
sutiko, kad tai „buvo tikrai 
gražu". 

Vytautas Bakula, operoje 
turėjęs pristatyti nelabai 
patrauklų charakterį — val
dovo Riccardo priešą Samuel, 

klausytojus sužavėjo A. Rau
donikio kūriniu „Tėvynė". Li-
gita Račkauskaitė-Čiurinskie-
nė pirmuoju išėjimu padaina
vo A. Kačanausko „Vakaro 
smuikas". Jos sodrus, žemes
nio registro ir gražių sąskam
bių sopranas buvo publikos 
sutiktas karštais plojimais. 

Bet kokį „neigiamą" įvaiz
di, užsilikusi iš „Kaukių ba
liaus", V. Bakula išsklaidė, 
šmaikščiai padainuodamas 
liaudies dainą apie „Žemaičių 
daktarą" žinantį vaistus nuo 
visų ligų. Kaip rež. E. Do
markas pastebėjo, suvalkietis 
žemaitį — ir dar daktarą — 
visai tinkamai pavaizdavo... 

Liudas Norvaišas, „Kau
kių baliuje" taip pat vaidinęs 
karaliaus ' Riccardo priešą, 
Jaunimo centro scenoje lai
mėjo klausytojų simpatijas 
Don Bazilijo arija iš G. Rossini 
operos „Sevilijos kirpėjas". 

Čikagiečiams jau pažįsta
ma, tiesiog „vietinė" (ji dabar 
gyvena JAV-se) solistė Nida 
Grigalavičiūtė buvo tikra 
Margarita, besidžiaugianti 
netikėta, bet pavojinga, do
vana — brangenybėmis ir dai
nuodama Margaritos ariją iš 
C. Gounod operos „Faustas". 

Antrą kartą į sceną grį
žusi V. Balsytė padovanojo jau 
daug linksmesnę ir greitesnę 
dainą — I. Kaiman „Mont-
marto žibuoklė". Nors progra
ma visiems patiko, visgi pir
moje koncerto dalyje pasige
dome dviejų solistų — Dai
niaus Stumbro ir Broniaus 
Tamašausko. Daugelis jau 
žinojo, kad D. Stumbras tuoj 
po „Kaukių baliaus" išskrido 
atgal į Lietuvą, bet kur B. Ta
mašauskas, sėkmingai prisi
statęs operoje, kaip valdovas 
Riccardo. nelaimingai sutikęs 
mirtį iš savo geriausio draugo 
Renato (D. Stumbro) rankos? 
Galbūt durklo smūgis buvo 
per stiprus ir valdovas dar ne-
atsigavęs... 

Kaip ir koncerto pradžioje, 
pirmosios dalies užsklaidą pa
dovanojo Lietuvių operos cho
ras ir Liudas Norvaišas, atlik
dami Raimondo ariją iš G. 
Donizetti „Lucia di Lamer-

moor" — opera buvo statyta 
pernai, o tą pačią rolę svečias 
solistas atliko ir anuomet. 

Visiems solistams ir cho
rui sėkmingai akompanavo 
muz. Manigirdas Motekaitis, 
Lietuvių operos chormeis
teris, o chorui dirigavo maes
tro Alvydas Vasaitis. 

Po pertraukos L. Rač
kauskaitė padainavo Santu-
cos ariją iš P. Mascagni 
„Kaimo garbė". Čia solistė 
jau buvo kitokia, kaip pirmoje 
dalyje — temperamentinga, 
viliokiška, vykusiai perduo
danti arijos nuotaiką. Kadan
gi publika savo pasitenki
nimą parodė gausiais ploji
mais, L. Račkauskaitė bisui 
padainavo dar vieną dainą 
(pavadinimo ji nepasakė, bet 
melodija skambėjo kaip popu
liariosios amerikietiškos 
„Smoke gets in your eyes).V 
Balsytė atliko melodingąją 
„Vilijos dainą" iš F. Lehar 
„Linksmoji našlė" ir taip pat 
susilaukė „bravo" šauksmų 
bei delnus sproginančių plo
jimų. 

Programos pranešėjas, vėl 
priėjęs prie mikrofono, 
išsklaidė visas užuominas 
apie Bronių Tamašauską, 
pranešdamas, kad — štai ir 
tenoras, pasiruošęs padai
nuoti Hercogo dainelę iš G. 
Verdi „Rigoletto". Publika ir 
solistą, ir jo dainą sutiko 
labai šiltai — B. Tamašaus
kas nebe pirmą kartą Čika
goje, tad visiems pažįstamas 
ir mėgstamas. 

N. Grigalavičiūtė atliko 
Silvos ariją iš I. Kaiman 
„Silva". Ji scenoje jaučiasi 
ypač laisvai, balsas skamba 
skaidriai, neforsuojamas — 
atrodo, kad Nidai dainuoti 
yra ir lengva, ir malonu, o 
visiems klausytojams malonu 
jos klausytis. 

Turbūt salėje niekas ne
liko abejingas V. Balsytės ir 
L. Račkauskaitės duetui iš J. 
Offenbach „Hoffmano pasa
kų". „Bakarolės" užburiantis 
bangavimas darniai pynė du 
aukšto lygio sopranus, su
jungdamas juos į neišskiria
mą vienetą, vėl žaismingai 
atitolindamas ir po to suves-
damas į ausis glostantį sąs
kambį. Publika solistėms ne
gailėjo aplodismentų ir susi-

Nida Grigalavičiūtė — Pažas „Kaukių baliuje". 

Amelija (Valerija Balsyte) ir valdovas Riccardo (Bronius Tamašauskas) 
„Kaukių baliaus" paskut iniame veiksme. 

Visos nuotraukos J o n o Kuprio. 

žavėjimo šūkių. 
Kitas įsimintinas duetas 

buvo N. Grigalavičiūtė ir B. 
Tamašauskas, dainavę apie 
meilę iš C. Gounod „Fausto". 
Šviesiai melsva suknele, 
blondinė ir švelni Margarita, 
žilstelėjęs (kaip ir tinka šiai 
rolei) Faustas, scenoje atrodė 
ne kaip koncertinis duetas, 
bet tiesiog fragmentas iš tos 
operos. 

Bet švelnius publikos ato
dūsius, sukeltus Fausto ir 
Margaritos tragiškos meilės, 
išsklaidė L. Račkauskaitė ir 
operos choras. G. Bizet „Car-
men" ..Habanera" vargiai 
kada geriau buvo skambėjusi, 
kaip L. Račkauskaitės dai
nuojama. Ne tik dainuojama, 
bet atliekama, kaip rolė. Na, 
ir publika nesiruošė jos nuo 
scenos paleisti, kol neišprašė 
dar bent trumpo pakartojimo. 
Tiek solistė, tiek choras, di
riguojamas maestro A. Vasai-

Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje informuo
ja, kad. pagal Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimą, 
balsavimas LR generaliniame 
konsulate Čikagoje vyks šiose 
vietose: 

LR generaliniame konsu
late: 211 E. Ontario suite 
1500, Chicago, IL 60611 — 
2003 m. balandžio 28-30 d., 
nuo 1 iki 5 vai. popiet; 
gegužės 5-9 d., nuo 1 iki 5 
vai. popiet. 

Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 14911 — 127th Str., 
Lemont. IL 60439: .2003 m. 
gegužės 10-11 d., nuo 8 vai. 
r. iki 2 vai. popiet. 

Jaunimo centre. Čikagoje. 
5600 S. Claremont Ave. Chica
go. IL 60636 — 2003 m. 
gegužės 10-11 d. nuo 7 vai. 
r. iki 10 vai. p.p. 

Konsulatas nuoširdžiai ra
gina visus dalyvauti balsa
vimuose dėl Europos Sąjungos 
narystės Lietuvai referendu
mo ir primena, kad. ateidami 
balsuoti, atsineštų galiojantį 
Lietuvos pasą. 

Gegužės 10-11 d., nuo 9 v. 
r. iki 1 vai p.p., Lemonte. Pa
saulio lietuvių centre, korido
riuje prie didžiosios salės 
durų, dirbs rinkiminė komisi
ja, kuri patarnaus balsuoto
jams, atėjusiems balsuoti JAV 
LB XVII Tarybos rinkimuose. 
Visi Lemonto LB gyventojai 
bei iš kitų vietovių gali bal
suoti PLC. Kviečiame visus 
kuo gausiau dalyvauti šiuose 
rinkimuose. 

Sena.-jurininką.- — Vaclovas Momkus džiaugiasi, kad burtininkės Ulricos pranašyste taip greitai išsipildė 

čio, mielai publikos norą pa
tenkino. 

V. Bakula su operos choru 
padainavo „Maritana" (A. 
Sviridovas, „Don Cezaras"), 
pačiai pabaigai visi solistai ir 
operos choras priminė pub 
likai, kokis nuostabus spek
taklis buvo prieš savaitę: 
pakartojo iš „Kaukių baliaus" 
pirmojo veiksmo Ulricos būri
mo sceną. Čia turėjo progą 
pasirodyti ir mūsų nuosavas 
Vaclovas Momkus, o muz. 
Manigirdas Motekaitis taip 
tiksliai ir energingai akom
panavo, kad t ikrai niekas 
nepasigedome orkestro, lydė
jusio operos spektaklį. Pasku
tiniams aidams nuskam
bėjus, publika pašoko nuo 
kėdžių ir širdingai plojo kon
certo programos dalyviams. 
Nors solistai išėjo iš scenos, 
choras dar padainavo bisui 
įprastąją ..Vergų dainą" (gal 
reikėtų ją jau padėti į patį 
giliausią kraičio skrynios už
kampį...), o Lietuvių operos 
pirm. Vaclovas Momkus gra
žiai padėkojo visiems solis
tams, chormeisteriams — M. 
Manigirdui ir Gitanai Varia-
kojienei, režisieriui E. Do
markui, ypač negailėdamas 
padėkos publikai, kurią jis 
pavadino tikrais lietuvių ope
ros draugais (būtų buvę ne 
pro šalį, kad visiems progra
mos atlikėjams, arba bent 
solistams, kažkas būtų įtei
kęs bent po gėlės žiedelį). 
Nepaisant, kad toji publika 
nebuvo labai gausi, nėra 
abejonės, kad šio koncerto 
ilgai neužmirš ir nekantriai 
lauks kito pavasario ir naujos 
operos. O kaip būtų puiku, 
kad galėtume vėl išgirsti ir 
pamatyti lietuviškos temati
kos operą, sakykim Karnavi-
čiaus „Gražiną", o gal ką nors 
apie karalių Mindaugą, kurio 
temos šiais metais ypač gau
sios. 

D.B. 

SKELBIMAI 

Amelija (V Balsyti-; ir l ' lr ica (Ligita Račkauskaitei pirmojo veiksmo II scenoje. G Verdi o|>era ..Kaukių balius" 
Lietuvių operos choras pas ta tė balandžio 27 d Morton gimnazijos auditorijoje 

• FANTASTIKAI TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


