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Dr. Jonas Adomavičius 
judina alkoholizmo 
skaudulį; ir moterys 
serga širdies ligomis.

2 psl.

Abraomo vaikai vėl 
tarp savęs kariauja, - 
apgailestauja sės. Ona 
Mikailai tė 
vedamajame;
Romo Kalantos
susideginimo
liudininkas.

3 psl.

„Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika”, 
kaip žodžio
rezistencijos paminklas, 
svarbi ir po 30 metų.

4 psl.

Dvasinių vertybių 
negalima išmatuoti 
pinigais, sako Jonas 
Vaznelis apie pastangas 
išlaikyti Lietuvių operą 
Čikagoje.

6 psl.

Sportas ~
* Lietuvos čiuožėjų ant 

ledo Margaritos Drobiazko ir 
Povilo Vanago šiais metais iš
kelti skandalai dėl neobjekty
vaus teisėjavimo Salt Lake Ci
ty olimpinėse žaidynėse vasa
rio mėnesį ir pasaulio čempio
nate Nagane kovo mėnesį bus 
viena pagrindinių kitą mėnesį 
Tarptautinės čiuožimo sąjun
gos (ĮSU) kongrese Kioto (Ja
ponija) svarstomų temų.

* Po 5 metų pertraukos į 
Lietuvą grįžęs NBA klubo 
„Cleveland Cavaliers” žaidėjas 
Žydrūnas Ilgauskas pastebi, 
jog geriausiuose Lietuvos klu
buose atsirado daug jaunimo, 
kurio jis jau nepažįsta. Ž. II- 
gausko nuomone, artimiausiu 
metu į NBA kandidatuoti galė
tų Darius Songaila ir Šarūnas 
Jasikevičius.

* Sekmadienį Vokietijos 
Amfingo mieste vykusiame 
Europos kartingo čempionato 
pirmajame rate 8-tąją vietą, 
aplenkęs 56 pirmenybių daly
vius, užėmė Žilvinas Oškutis.

* Dviejų pastarųjų sezonų 
NBA čempionas Los Angeles 
„Lakers” klubas sekmadienį 
svečiuose ketvirtose Vakarų 
konferencijos pusfinalio rung
tynėse 87:85 nugalėjo San An- 
tonijo „Spurs” krepšininkus ir 
pirmauja serijoje iki keturių 
pergalių 3:1.

Naujausios
žinios

* Konservatoriai ragina 
boikotuoti „cinizmo beribę” 
pasiekusį Seimo pirmininką 
Artūrą Paulauską.

* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija rekomendavo 
Socialinių reikalų ir darbo ko
miteto pirmininkui Algirdui 
Sysui nusišalinti nuo profsą
jungos reikalų.

* Dėl Lietuvos dalyvavi
mo Frankfuto mugėje vyks
ta aštrios politinių partijų dis
kusijos.

* Vaistininkai nerimauja, 
kad nauji vaistų antkainiai
vaistines prives prie bankroto.
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Mažas gėris — didelis vargas
Vytautas Volertas

Ne partįjos, bet gaujos
Pasiklausykime Lietuvoje 

gyvenančių žmonių kalbų apie 
ten esamą padėtį. Jomis ne 
tiek tikėkime, kiek pasiįdo- 
maukime. štai laiške šįmet, 
)alandžio mėnesį, rašo pensi
ninkė, buvusi mokytoja, kalbi 
ir energinga: „Nors dar prezi
dentą teks rinkti tik gruodžio 
gale, bet kandidatai baigia 
užtūpti visas laktas. Ir visi, 
taip gaidžiai ant skiedryno ar 
tvoros, gieda, plunksnas kede
na, staiposi ir rodo visą savo 
išmintį prieš apspangusias 
nuo vištakumo Lietuvos ave
les. Lenda į televiziją kiekvie
na proga. Net į tokią laidą 
kaip 'Orbita’, kurios nė vienas 
padoresnis žiūrovas nežiūri, 
nes ten blevyzgoja, keikiasi ir 
plikus užpakalius rodo, o kai 
kurie politikai ten puola kaip 
musės prie medaus. Svarbu, 
kad juos pamatytų. Ir Bobelis, 
ir Paulauskas, Glaveckas ir 
dalis kitu iau save ten apreiš
kė. O kėdė tik viena. Žiūrė
sim, koks išminties ir skaidru
mo kristalas į ją nutūps. Gero 
nėra ko tikėtis, jeigu visus 
tvarko Kėdainių magnatas — 
suvirintojas Viktoras”.

Štai per Atvelykį išsitarė 
telefonu gerai žinomas daili
ninkas, ramaus būdo ir nuo
laidus žmogus. Jis minėjo Lie
tuvos padėtį apskritai: „Žinai, 
mielas, nieko gero negaliu pa
sakyti, man atrodo, viskas ei
na žemyn. Matai, partijos Lie
tuvoje išnyko, kraštą dabar 
valdo gaujos. O gaujų kelius ir 
tikslus supranti. Viskas sau ir 
draugams! Apie kokią nors 
krašto gerovę niekas negalvo
ja”.

-------------------- i  „ .... 

Illinois Atstovų rūmai 
— už Lietuvos 
narystę NATO!

Gegužės 10 d. Illinois valsti
jos Atstovų rūmai priėmė re
zoliuciją, kurioje pasisakoma 
už Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
priėmimą į NATO.

Nukelta į 2 psl.

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

žinių agentūrų praneSImals)

JAV

George W. Bush
Vašingtonas. JAV prezi

dentas George W. Bush pirma
dienį paskelbė apie JAV ir Ru
sijos susitarimą dėl sutarties 
sumažinti abiejų valstybių 
branduolinį arsenalą — nuo 
6,000-7,000 iki 1,700-2,200 
kovinių galvučių. „Ši sutartis 
likviduos šaltojo karo paliki
mą”, sakė G. W. Bush. Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Ari 
Fleischer sakė, kad arsenalas 
bus mažinamas vienus gink

NATO eskadros laivas. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Prie Lietuvos krantu — NATO taikos pratybos
Klaipėda, gegužės 13 d. 

(BNS) — 10 laivų iš septynių 
valstybių dalyvauja Lietuvos 
pakrantėje pirmadienį pra
sidėjusiose tarptautinėse NA
TO Taikos partnerystės pra
tybose „Cooperative Ocean 
2002”.

Tai — pirmos NATO Part
nerystės taikos labui praty
bos, rengiamos pagal Operaci-

Holokausto tyrimo centro 
vadovas Pabaltijui grasino boikotu
Talinas, gegužės 13 d. (BNS) 

— Rusijos laikraščių „Argu- 
menty i fakty” (AiF) ir „Izves- 
tija” apžvalgininkas Georgij 
Zotov pareiškė turįs Holo
kausto nusikaltimų tyrimo 
centro vadovo Simono Wiesen- 
thal interviu, kuriame šis kal
ba apie galimą Estijos, Latvi
jos ir Ukrainos boikotą, įrašą.

Kaip pirmadienį sakė Rusi
jos žurnalistas, interviu su S. 
Wiesenthal jis ėmė šių metų 
balandžio 23 d. Vienoje, daly
vaujant vokiečių kalbos ver
tėjui. Klausimai interviu metu 
buvo pateikiami rusiškai, o 
Centro vadovas atsakinėjo vo
kiškai. „AiF” interviu išspaus
dino balandžio 30-ąją. Inter
viu S. Wiesenthal pareiškė ga
lįs paraginti paskelbti turizmo 
boikotą Latvijai, Estijai ir Uk
rainai, nes šiose valstybėse

lus sandėliuojant, kitus — iš
montuojant.

Tampa, Florida. JAV pa
krančių apsaugos tarnybos ir 
karinio jūrų laivyno gelbėtojai 
atšaukė dviejų gegužės 8 d. 
Meksikos įlankoje sudužusių 
naikintuvų įgulos narių pa
iešką ir paskelbė juos žuvu
siais. Sudužus JAV civilių nai
kintuvams „T-39 Sabreliner”, 
žuvo 6 JAV piliečiai ir vienas 
Saudi Arabijos kariškis.

ARTIMIEJI RYT AI
Vatikanas. Popiežius Jonas 

Paulius II sekmadienį išreiškė 
savo palengvėjimą dėl Betlie
jaus Viešpaties gimimo bažny
čios sugrąžinimo „Dievui ir ti
kėjimui”. „Norėčiau iš visos 
širdies padėkoti visiems, kurie 
padėjo sugrąžinti šventajai 
vietai jos tikrąją religinę pa
skirtį. Turiu minty Pranciš
konų bendruomenę, graikų ir 
armėnų ortodoksus, kurie 
nuostabiu pasiaukojimu išliko 
ištikimais šventyklos sargais”, 
Šv. Petro aikštėje sakė popie

nių pajėgumų koncepcijos ir 
sąveikos galimybių įvertinimo 
programą. Per pratybas bus 
įvertintas Partnerystės taikos 
labui šalių laivų pasirengimas 
sąveikai su NATO valstybių 
laivais vykdant jūrines opera
cijas, taip pat bus įvertinti 
minų medžiojimo laivai.

Pagrindinis pratybų tikslas

neva bandoma reabilituoti na
cių nusikaltėlius.

Tuo tarpu S. Wiesenthal 
centro direktorius Efraim Zu- 
roff gegužės 3 d. pareiškė, jog 
S. Wiesenthal ne tik neragino 
skelbti Latvijos ir Estijos tu- 
rizrrio boikoto, bet ir apskritai 
nedavė interviu „AiF”.

Tačiau G. Zotov tvirtina tu
rįs interviu garso įrašą, kur S. 
Wiesenthal į klausimą: .....Pa
vyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje 
buvę esesininkai tapo didvy
riais: jiems statomi paminklai, 
o neseniai Ukrainoje paskelb
tas ketinimas likusius gyvus 
SS divizijos ‘Galičina’ karei
vius prilyginti partizanams 
antifašistams ir suteikti jiems 
tokias pat lengvatas”, atsakė: 
tai „kelia pasipiktinimą”.

Nukelta į 2 psl.

žius.

Vašingtonas. Palestiniečių 
vadas Yasser Arafat sekmadie
nį interviu CNN pareiškė esąs 
pasirengęs pripažinti Izraelio 
žydų valstybę greta nepriklau
somos palestiniečių valstybės. 
Y. Arafat tvirtino esąs pasi
rengęs taikiai gyventi su Iz
raeliu, o paklaustas, ar jis pa
sirengęs pripažinti Izraelį 
kaip žydų valstybę, jis atsakė: 
„Taip”.

Jenin, Vakarų Krantas.
Palestiniečių vadas Yasser 
Arafat pirmadienį išvyko iš 
Vakarų Kranto Jenin miesto, 
taip ir neapsilankęs netoliese 
esančioje pabėgėlių stovykloje, 
kuri buvo nuniokota per pra
ėjusį mėnesį vykusį Izraelio 
kariuomenės puolimą. Vakarų 
Krante žiaurumo simboliu 
tapusioje stovykloje jau buvo 
pasiruošta palestiniečių prezi
dento sutikimui, tarp griuvė
sių net buvo įrengta tribūna. 
Tačiau Y. Arafat netikėtai iš
vyko į Nabulus miestą.

Jeruzalė. Izraelio valdan
čioji partija „Likud” sudavė 
naują skaudų smūgį Artimųjų 
Rytų taikos derybų perspekty
vai — sekmadienį partijos na
riai balsavo prieš bet kokį ne

— pritaikyti Operacinių pajė
gumų koncepcijos ir sąveikos 
galimybių įvertinimo projektą 
atliekant pratybas jūroje.

Pratybose dalyvauja Didžio
sios Britanijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos, Prancūzijos, 
Švedijos ir Suomijos laivai. 
Lietuvai atstovauja minų pa
ieškos laivas „Sūduvis”.

Mičigano ežeras 
grąžino nuskendusių

lietuvių kūnus
Čikaga, gegužės 13 d. 

(BNS) — Dienraščių „Chicago 
Tribūne” ir „Times of North- 
westem Indiana” pranešimu, 
gegužės 11d. vilkiko įgula ap
tiko Beverly Shores gyventojo 
30-mečio Rimo Gaižučio ir jo 
pusbrolio kauniečio 28 metų 
Martyno Meškausko lavonus.

JAV pakrančių apsaugos pa
reigūnų teigimu, kūnai buvo 
aptikti išmesti ant Calumet 
Harbor uosto įplaukos bango
laužio, mažiau nei už ketvirčio 
mylios nuo tos vietos, kur ba
landžio pradžioje rasta nus
kendusi žvejų valtis. Kadangi 
kūnai buvo smarkiai suirę, 
abu skenduoliai atpažinti iš jų 
drabužių ir juose rastų doku
mentų. Pasak pareigūnų, 
trūksta kai kurių drabužių ir 
batų- Nukelta į 2 psl.

priklausomos Palestinos vals
tybės įkūrimą. „Likud” balsa
vimas įvyko per audringą par
tijos suvažiavimą Tel Avive ir 
pademonstravo Izraelio buvu
sio vadovo Benjamin Netanya- 
hu pergalę prieš premjerą 
Ariel Sharon kovoje už vado
vavimą partijai.

Briuselyje susirinkę Euro
pos Sąjungos (ES) užsienio rei
kalų ministrai pirmadienį ati
dėjo sprendimą dėl to, kurios 
iš ES valstybių priims 13 pa
lestiniečių kovotojų, ištremtų 
po 39 dienas trukusios Vieš
paties gimimo bazilikos Bet
liejuje apsiausties nutrauki
mo. 13 kovotojų, kuriuos Izra
elis vadina aukšto rango tero
ristais ir kurie įtraukti į la
biausiai ieškomų izraeliečių 
asmenų sąrašą, pagal JAV ir 
Europos paremtą susitarimą 
buvo atskraidinti į Kiprą.

KUBA
Havana. Buvęs JAV prezi

dentas Jimmy Carter, su isto
riniu vizitu atvykęs į Kubą pa
mėginti išspręsti 43 metus 
trunkančius valstybių nesu
tarimus, sekmadienį susitiko 
su aukščiausiais Kubos parei
gūnais. Havanoje J. Carter šil-

V. Landsbergis sveikina „Jukos” 
atėjimą į „Mažeikių naftą”

Vilnius, gegužės 13 d. 
(BNS) — „‘Jukos’ ateina inves
tuoti, eksportuoti, ilgus metus 
tiekti žaliavą. Ši kompanija 
nesibaido nei tariamai blogos 
‘Mažeikių naftos’ vadybos, nei 
kad dar kelerius metus ‘Ma
žeikių nafta’ pagal amerikie
tiškas veiklos duomenų suves
tines bus nuostolinga”, teigia
ma pirmadienį paskelbtame 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovo, parla
mentaro Vytauto Landsbergio 
pareiškime spaudai.

JAV bendrovės „Williams 
Intern itional” valdomas susi
vieniju tas „Mažeikių nafta” 
pagal Lietuvos buhalterinės 
apskaitos principus (LAP) 
2001-aisiais patyrė 268.7 mln. 
litų nuostolį, o pagal JAV bu
halterinės apskaitos principus 
(GAAP) — 271.1 mln. litų. 
2000 m. bendrovės nuostoliai 
buvo atitinkamai 213.7 mln. ir 
179 mln. litų.

„Užbaigus su ‘Jukos’ ilgalai
kio tiekimo sutartį, galų gale 
atsivers galimybė gauti dide
lius tarptautinius kreditus 
įmonės rekonstrukcijai”, pažy
mėjo konservatorių vadovas.

Mažo JAV miestelio meras —
vienintelis jame

Vilnius, gegužės 13 d. 
(LR-BNS) — 10,000 gyventojų 
turinčio Virginia valstijos Kal- 
peperio miestelio meru iš
rinktas vienintelis lietuvių 
kilmės jo gyventojas 49 metų 
Pranas Rimeikis.

Mero rinkimus buvęs „ža
liųjų berečių” — JAV specia
liųjų pajėgų kovotojas laimėjo 
po įtemptos kovos. Ilgametį 
Kalpeperio merą, 18 metų 
valdžioje išbuvusį 77 metų 
Waller Jonės politinio darbo 
patirties neturinčiam lietuviui 
pavyko įveikti 77 balsų pers
vara.

Užsispyręs JAV lietuvis sa
vita gyvensena ir svetingumu 
pasižyminčioje Virginia valsti
joje jaučiasi labai gerai. Jam 
nė į galvą neatėjo mintis savo 
vardą keisti į „Frank” arba 
trumpinti pavardę.

tai pasveikino prezidentas Fi- 
del Castro; įvertindami jo pa
stangas suartinti vos 140 km 
viena nuo kitos esančias vals
tybes, jam plojo JAV turistai. 
Pasak F. Castro, J. Carter gali 
susitikti su kuo tik nori, taip 
pat — su vyriausybės prieši
ninkais, ir apsilankyti biotech
nologijos įmonėse, kurias Va
šingtonas praėjusią savaitę 
apkaltino biologinio ginklo kū
rimu. „Atvykome čia kaip Ku
bos liaudies draugai ir tikimės 
susitikti su daugeliu įvairiau
sių profesijų kubiečių”, ispa
niškai sakė J. Carter.

Jimmy Carter (kairėje) ir
Fidel Castro

EUROPA
Londonas. NATO ir Rusijos 

santykiuose įvyks pokyčiai, 
kuriuos NATO generalinis 
sekretorius lordas George Ro
bertson pavadino ..revoliuci-

Savo ruožtu jis paragino vy
riausybę pateikti ilgai rengtas 
su „Mažeikių naftos” privati
zavimu susijusio įstatymo pa
taisas, kurios išspręstų Kons
titucinio teismo nustatytus 
prieštaravimus Konstitucijai.

„Kiek galima marinuoti, lie
tuviškai kalbant, ir koks to 
tikslas? Aš dabar matau poli
tinį tikslą — kuo ilgiau neaiš
kumas, tuo ilgiau galima 
spjaudyti ant konservatorių”. 
Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje teigė V. Lands 
bergis.

1999 m. pabaigoje tuome
tinės konservatorių ir krikš
čionių demokratų daugumos 
sudarytos Vyriausybės priim
tas sprendimas parduoti 33 
proc. „Mažeikių naftos” akcijų 
JAV bendrovei „Williams In
ternational” sukt .ė audringus 
kairiosios opozicijos protestus.

Šių metų balandį po beveik 
vienerius metus trukusių de
rybų „Williams” ir „Jukos” pa
rengė pasirašymui sutartis dėl 
„Mažeikių naftos” akcijų par
davimo „Jukos” ir ilgalaikio 
rusiškos naftos tiekimo Ma
žeikių perdirbimo gamyklai.

gyvenęs lietuvis

Pranas Remeikis
„Labai paprasta. Tereikia 

tarti ‘Ri-may-kis’ - ir viskas”, 
per rinkimų kampaniją vietos 
žurnalistus mokė 11 metų 
Kalpeperyje gyvenantis P. Ri
meikis.

Tvirto sudėjimo 195 cm ūgio 
vyras prisipažino, jog buvo 
vienodai pasiruošęs ir sėkmei, 
ir nesėkmei. „Savo galimybių 
nepervertinau. Nukelta į 2 psl.

niais”. Jis pareiškė, jog prasi
deda atitikmens neturintis 
Vakarų ir Maskvos bendra
darbiavimas saugumo srityje.

Varšuva. Lenkija kategoriš
kai neigiamai vertina Mask
vos idėją dėl ypatingų korido
rių, kurie Karaliaučiaus sritį 
jungtų su Rusija per Lietuvą 
ar Lenkiją. Pasak Lenkijos vy
riausybės atstovo spaudai Mi- 
chal Tober, „negali būti kal
bos ne tik apie ‘koridorius’, bet 
ir apie kokias nors išimtis, pa
žeidžiančias Šengeno sutartį". 
Kasmet Karaliaučiaus srities 
ir Lenkijos sieną kerta apie 4 
mln. žmonių, Karaliaučiaus 
srities ir Lietuvos sieną — 3.6 
mln. žmonių, o tiesiogiai į Ru
siją vyksta tik pusė milijono 
žmonių.

Varšuva. Lenkijos saugumo 
tarnybos pirmą kartą patvirti
no, kad jos agentai išgelbėjo 
JAV šnipus Irake per Irako 
įsiveržimą Kuwaite 1990 m. 
Pasak Lenkijos žiniasklaidos, 
dėkodamas už pareigūnų iš
gelbėjimą Vašingtonas panai
kino pusę Lenkijos skolos 
JAV. JAV žvalgybos 6 agentai 
apsimetė Irake dirbančiais 
lenkų specialistais ir gavo lei
dimus išvykti iš Irako

http://WWW.DRAUGAS
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PERSIGĖRIMAS — VISUS SIRGDINA
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Amerikiečių, na, ir mūsų 
šeimai nėra didesnės negero
vės už persigėrimą ir narko
tizavimąsi. Šios dvi negerovės 
artina sveikatos ir ekonomijos 
sunkenybes, įskaitant anks
tyvas pakasynas. Kai tinka
mas auklėjimas nuo lopšio iki 
karsto neįgyvendinamas, per- 
sigėrimo ir narkotizavimosi 
žala klesti ir labai karčius 
vaisius nokina.

Kovą su tokia liga kaip per- 
sigėrimas ir narkotizavimasis 
sunkina didieji trukdytojai. 
Apgaulinga prigimtis įpročio 
girtauti ir narkotizuotis gydy
tojui ypač sunkina tokią nega
lę pacientuose.

Naujos medžiagos, įskaitant 
„designer drugs”, ir ypač iš
valytas kokainas pavidale 
„crack”, pajėgus greitai įpra
tinti, tapo labai pamėgtu. O 
valdžia čia ir mūsų tėvynėje 
yra nepajėgi apsaugoti savo 
sienas nuo pelnagaudžių įga
benamų nuodų.

Gerai, kad žmonės ėmėsi 
patys gelbėtis nuo girtavimo 
ir narkotizavimosi: dedamos 
pastangos sumažinti tų nuodų 
pareikalavimą ir pristatymą. 
Valdžios atstovai reikalauja 
asmeninės atsakomybės, ima
ma tirti įtariamųjų grupuočių 
šlapimą narkotikų susekimui. 
Čia gydytojai turi įsivelti tal
kon, jei norima sėkmės. Jie 
yra atsakingi šios apgaulin
gos negerovės susekime ir gy
dyme kiek galima anksčiau. 
Jie privalo susipažinti su vi
sais atžvilgiais šios negerovės 
ir tas žinias pritaikyti prak
tiškai.

Alkoholizmas yra pirminė 
liga, kuri su laiku sunaikina 
kūno organus ir didžiausią 
dalį žmogaus gyvenimo.

Alkoholizmo aptarimas

Yra daug alkoholizmo ir 
narkotizavimosi aptarimų. 
Daugelis jų kliniškai nereikš
mingi. Iš esmės, alkoholizmas 
ir narkotizavimasis gyvuoja 
ten, kur jų naudojimas pa
kartotinai žaloja naudojantįjį 
ir kenkia su juo susijusiems.

Tas nereiškia, kad tokiam 
tuojau kas bloga atsitiks, bet 
reiškia, kad taip sergantysis 
negali nuolat numatyti, kaip 
alkoholis ar narkotikai jį pa
veiks. Sukontroliavimas patei
sinamas — girtavimas ir nar
kotizavimasis dažnai esti

švelnus ir anksti diagnozuoja
mas. Pirmiausia atpažįsta to
kią negerovę šeimos nariai 
ir artimi draugai, bet neigia 
jos ryšį su alkoholiu ir sten
giasi pridengti. Jei tokia nege
rove nesirūpinama ir ji nesu
tvarkoma, ardančios jėgos spi
rale gausėja. Mūsų pareiga tą 
numatomą pražūtį susekti ir 
sulaikyti.

Alkoholizmo dažnumas 
ir reikšmė ekonomikoje

Du trečdaliai amerikiečių 
geria svaigalus. Panašiai yra 
ir mūsų tėvynėje bei išeivijoje. 
Taigi, visus mus liečia ta ne
gerovė.

Čia pusė geriančiųjų mau
kia degtinę mažiausiai kartą 
savaitėje, o likusieji geria ypa
tingomis progomis. Dešimta
dalis geriančiųjų yra alkoho
likai — jie išgeria pusę par
duodamos degtinės. O iš treč
dalio negeriančiųjų čia pusė 
niekada negėrė svaigalų sa
vo gyvenime.

Alkoholizmą tiriantis Vals
tybinis institutas praneša, 
kad čia 13 proc. suaugusiųjų 
yra stiprūs — daugiau negu 
60 burnelių išgeną — per mė
nesį girtuokliai. Vienus me
tus tirtųjų 10 proc. pranešė 
netenką kontrolės girtavime. 
Apie 30 proc. 18-24 metų vi
suomenės vartojo paskirus 
narkotikus, kaip jaudiklius, 
raminančius ir kitus ne me
diciniškai, ir 11 proc. visų 
amerikiečių dabar rūko ma- 
rijuaną ar hašišą. O vartoja
mo kokaino — „crak” labai 
gausėja pardavimas gatvėse.

Alkoholizmas nėra pelnin
gas, kaip dabartiniai Lietuvos 
vadovai tvirtina, savo elgesiu 
— gausina svaigalų parda
vimo vietoves. Amerikiečių 
visuomenės girtavimas kai
nuoja dvejopai: tiesioginis al
koholikų gydymas ir netiesio
ginės išlaidos, kaip auto ne
laimės, kriminalas ir padaž
nėjusios alkoholikų bei jų šei
mų ligos; dar darbo neteki
mas, pašalpų mokesčiai ir net 
mirtis.

1983 m. dėl alkoholizmo ir 
narkotizavimosi buvo 175 mi
lijardai dolerių, palyginus su 
72 milijardais proto ligų gydy
mo išlaidoms.

Šaltinis: Robert B. Taylor — 
„Family Medicine”. Springer- 

Verlag

Motinystės džiaugsmai ir vargai... Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

Širdies kraujagyslių ligos 
puola tiek vyrus, tiek moteris. 
Kas jas sukelia ir kodėl nuo 
jų miršta tiek daug žmonių?

Kokio amžiaus moterys 
suserga?

Pirmieji koronarinės širdies 
ligos požymiai moteris prade
da varginti maždaug dešimčia 
metų vėliau nei vyrus. Vy
rams rizika susirgti padidėja 
perkopus 45 metus, moterims 
— 55 metus. Mat iki meno
pauzės moteris nuo širdies li
gų saugo moteriškieji hormo
nai — estrogenai. Tačiau nuo 
65 metų šia liga vienodai gali 
susirgti ir vyrai, ir moterys, o 
po 75 metų mes, moterys, net 
aplenkiame vyrus.

Kaip atpažinti ligą?
Net 53 proc. moterų ir 75 

proc. vyrų ji pasireiškia neti
kėtai, o dėl nestabilios krūti
nės anginos ar širdies infarkto 
galima staiga mirti. Kartais 
liga prasideda iš lėto: nuo fizi
nio krūvio ar beemocinės 
įtampos vargina skausmas 
krūtinėje, dusulys, sutrinka 
ritmas. Tokia savijauta te
trunka keletą minučių, pail
sėjus, išgėrus nitroglicerino, 
praeina.

Kas sukelia išeminę šir
dies ligą?

Trys svarbiausi veiksniai: 
rūkymas, padidėjęs kraujos
pūdis ir cholesterolio pagau
sėjimas.

Kiti svarbūs veiksniai: rie
bus maistas, antsvoris ir nu
tukimas, cukrinis diabetas, 
nejudrus gyvenimo būdas, 
nuolatiniai stresai.

IR MOTERYS SERGA ŠIRDIES 
LIGOMIS

Būtina išsiaiškinti ir savo 
paveldimą polinkį. Rizika su
sirgti didesnė, jeigu artimi gi
minaičiai (tėvai, broliai, se
serys) anksti susirgo širdies 
ir kraujagyslių ligomis arba 
anksti nuo jų mirė (vyrai — 
iki 55 metų, moterys — iki 65 
metų). Rizika didesnė, jeigu 
giminaičiai sirgo cukriniu dia
betu, turėjo aukštą kraujos
pūdį arba per didelį choleste
rolio kiekį kraujyje.

Kaip išvengti širdies li
gos?

Nerūkykite!
Jei rūkote, jums anksti pra

sidės menopauzė, kraujagys
lių sienelėse formuosis atero- 
sklerotinės plokštelės ir kre
šuliai, galintys sukelti širdies 
infarktą. Be to, tyrimai rodo, 
kad rūkančios moterys daug 
dažniau suserga išemine šir
dies liga negu to paties am
žiaus rūkantys vyrai, nes mo
terys daug jautresnės nikoti
nui. Rūkančioms vyresnio am
žiaus moterims riziką susirg
ti išemine širdies liga padidi
na kontraceptinės tabletės. 
Kenkia ir nuolatinis buvimas 
prirūkytose patalpose (pasy
vus rūkymas).

Pasaulio Sveikatos orga
nizacija atkreipė dėmesį į 
didėjantį rūkančių moterų 
sergamumą plaučių vėžiu.

Nevalgykite riebaus 
maisto!

Kraujyje yra keturių rūšių 
riebalų: bendras cholesterolis 
(norma — mažiau nei 5 mmol/ 
1), mažo tankio lipoproteinų 
(MTL) cholesterolis (norma —

mažiau nei 3 mmol/1), didelio 
tankio lipoproteinų (DTL) cho
lesterolis (norma — daugiau 
kaip 1 mmol/1) ir trigliceridai 
(norma — mažiau nei 2 
mmol/1).

Ypač „piktas” yra MTL 
cholesterolis: nusėdęs krauja
gyslių sienelėse jis formuoja 
aterosklerotines plokšteles.

DTL cholesterolio turėtų bū
ti kuo daugiau, nes jis saugo 
nuo aterosklerozės. Kiekviena, 
ypač vyresnio amžiaus, mote
ris turi pasitikrinti choleste
rolio kiekį kraujyje.

Priemonės cholesteroliui 
mažinti: tinkama mityba (ri
bokite gyvulinės kilmės rie
balus, cukrų), fizinis aktyvu
mas (ypač padidina teigiamojo 
cholesterolio kiekį). Jei netu
rite valios, gydytojas gali pa
skirti specialų gydymą, padė
siantį sumažinti cholesterolio 
kiekį kraujyje.

Atkreipkite dėmesį į 
kraujospūdį!

Rimtas signalas, kai krau
jospūdis viršija 140/90 mm/ 
Hg. Normalus kraujospūdis 
turėtų būti apie 120/80 mm/ 
Hg. Sumažinus diastolinį 
kraujospūdį 7-8 mm/Hg — in
sultų sumažėja 46 proc., o 
miokardo infarktu - 26 proc. 
Pastoviai ir efektyviai gydan
tis padidėjusį kraujospūdį, ga
lima sumažinti koronarinės 
(išeminės) širdies ligos riziką. 
Svarbu ne tik vaistai, bet ir 
mityba.

Ribokite valgomąją drus
ką!

Išmokite susidoroti su
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

BJGENEC DGCKH^ DOS, PG 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tai. 708-422-8260

įtampa
Būkite fiziškai aktyvios
Pripažinkime pačios sau, jog 

tikrai mažai judame, ir dalis 
problemos bus išspręsta. 
Mokslinių tyrimų duomeni
mis, pakankamai fiziškai ak
tyvios moterys išemine šir
dies liga serga 60-75 proc. re
čiau negu nejudrios. Mankšta 
mažina mirties riziką ne tik 
nuo širdies, bet ir nuo kitų li
gų. Mažiausias mirtingumas 
būdingas fiziškai aktyvioms 
moterims. Visoms moterims 
reikėtų pasimankštinti po 30 
minučių bent tris kartus per 
savaitę, o dar geriau kasdien. 
Judėjimo rūšį pasirinkite pa
gal galimybes, pomėgius ir 
amžių.

Nekaupkite antsvorio
Ypač pavojingas obuolio for

mos pilvinis nutukimas, kai

1/2 metų 
$60.00 
$65.00

3 mėn. 
$38.00 
$45.00

$45.00 $33.00
$50.00 $38.00

$250.00
$55.00

$85.00

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
8918 W. Archer Ave. Sto. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
kafdologas-širdies ugos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611 - 

Valandos pagal susilarimą
Tel. 312-337-1285

riebalai kaupiasi viršutinėje 
kūno dalyje, aplink lieihenį. 
Kiek mažiau pavojingas — 
kriaušės formos moteriškas 
nutukimas, kai riebalai kau
piasi aplink šlaunis. Nutuki
mas padidina kraujospūdį, 
cholesterolio kiekį, apsunkina 
širdies darbą, sukelia tulžies 
pūslės, kaulų ir sąnarių ligas, 
skatina kai kurias vėžio for
mas. Patartina ne tik žinoti 
savo kūno svorį, bet ir liemens 
apimtį. Jei per liemenį dau
giau nei 88 cm — tai pilvinis 
nutukimas, rodantis padidė
jusią grėsmę sveikatai.

. Nukelta į 5 psl.

Trumpai apie viską
* Gegužės lld. įvyko Lie

tuvos dešiniųjų sąjungos
(LDS) tarybos posėdis. Vienas 
svarbiausių jame priimtų do
kumentų — kreipimasis į 
prezidentą Valdą Adamkų, pa
reiškiant jam paramą būsimų 
prezidento rinkimų metu. 
Anot dešiniųjų, tik V. Adam
kus iš iki šiol apie kandidata
vimą pareiškusių asmenų turi 
moralinę teisę tapti preziden
tu. „Tad privalote apsaugoti 
Lietuvą nuo prezidento komu
nisto”, sakoma LDS kreipime
si. (KD, Elta)

* Moterų ir vyrų lygių ga
limybių įstatymas veikia jau 
4 metai, tačiau įrodyti darbda
vių, diskriminuojančių mote
ris, kaltę labai sunku. 80 proc. 
moterų dirba mažiau kvalifi
kuotą darbą negu vyrai, o val
džios ir valdymo struktūroje 
dirbančių moterų tėra 3-6 
proc. Moterys Lietuvoje dis
kriminuojamos ir atlyginimo 
požiūriu: 2000 m. jos uždirbo 
19 proc. mažiau nei vyrai.

(KD. R. Elta)

* Kauno kunigų semi
narijoje buvo paskelbta at
virų durų diena. Ketinantys 
pasirinkti dvasininko kelią 
jaunuoliai ir jų tėvai galėjo 
apžiūrėti visą seminariją. 
.Atvirų durų dieną surengėme 
pirmą sykį. Norime, kad vi
suomenė kuo daugiau suži
notų apie mus, nemanytų, jog 
kunigų seminarija — uždara 
įstaiga”, teigė Kauno arkivys
kupijos atstovas spaudai Da
rius Chmieliauskas. (KD, Elta) 

* Bažnyčia priešinasi me
dikų bandymams įteisinti 
apvaisinimą mėgintuvėlyje. 
Pirmą kartą Lietuvoje pareng
tas Dirbtinio apvaisinimo 
įstatymas skaldo visuomenę. 
Motinos dieną, kai apie šimtą 
Lietuvoje gyvenančių moterų, 
tik dėl dirbtinio apvaisinimo 
procedūrų tapusių motinomis, 
džiaugėsi savo atžalomis, Baž
nyčia tikinčiuosius pakėlė į 
kovą prieš galimybę taikyti 
tokius metodus kitoms vaikų 
negalinčioms susilaukti mote
rims. (LR. Elta)

Vilniuje gyvenantys 
čigonai pareiškė negalintys 
daugiau kęsti skurdo ir tau
tinės diskriminacijos, todėl ke
tina išvykti į Rusiją, kur tikisi 
sulaukti Rusijos prezidento 
Vladimir Putin pagalbos. Sei
mo Socialliberalų frakcijos 
narys Vaclovas Stankevič, iš
girdęs apie čigonų pasitrauki
mo motyvus, sakė, jog Lietuva 
geriausiai Baltijos regione 
rūpinasi tautinėmis mažu
momis. Politikas teigė manąs, 
jog čigonų pareiškimas gali 
būti vertinamas kaip provoka
cija prieš artėjantį NATO 
valstybių viršūnių susitikimą 
Prahoje. <lž. eiui

* Kiekvieną šeštadienio 
rytą Klaipėdos sąvartyno gy
ventojai sulaukia materialinės 
paramos iš „Išganymo armi
jos”. Tai Lietuvoje registruota 
religinė bendruomenė, vei
kianti Klaipėdoje. Maistu, 
žvakėmis, medikamentais, 
vaistažolėmis „Išganymo ar
mija” pradėjo varguolius remti 
praėjusių metų spalį. Kartu 
su labdaros dalintojais kiek
vieną savaitę atvažiuoja ir 
„Išganymo armijos” medicinos 
darbuotoja Susana Hill. (K, Eita)

Illinois Atstovų rūmai 
— už Lietuvos 
narystę NATO!

Atkelta iš 1 psl.
Ši rezoliu

cija buvo užkliuvusi Atstovų 
rūmų Rules Commitee, kuris 
paskutines tris savaites netu
rėjo posėdžių, artėjant Atsto
vų rūmų pavasario sesijos pa
baigai.

Aptarus šį reikalą su valsti
jos respublikonų atstove Patri
cia Bellock, ji kreipėsi į Atsto
vų rūmų vadovą demokratą 
Michael Madigan ir ši rezoliu
cija buvo pateikta tiesiogi
niam Atstovų rūmų balsavi
mui.

Illinois valstijos Senatas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių priėmimui į NATO 
jau pritarė balandžio 18 d.

Anatolijus Milunas 
Illinois Lietuvių 

respublikonų lygos 
pirmininkas

Mažo JAV miestelio 
meru taDo lip*»»vis
Atkelta iš 1 Pįuyttu bet kQ. 

kiai nesėkmei pasiruošęs opti

mistas. Galbūt tam turėjo 
įtakos ankstesnės trys mano 
nesėkmės rinkimuose, tačiau 
Winston Churchill yra sakęs: 
‘Niekada, niekada, niekada 
nepasiduok’. Toks žmogus esu 
aš”, kalbėjo naujasis meras.

P. Rimeikis gimė 1952 me
tais nuo sovietų represijų 
pabėgusių lietuvių šeimoje Vo
kietijoje. Rimeikiams emigruo
jant į JAV, Pranui buvo 4 me
tai. Šeima (P. Rimeikis turi 
seserį) apsistojo pietinėje Či
kagos dalyje.

Holokausto tyrimo 
centro vadovas 
grasino boikotu

Atkelta iš 1 psl.

„Gal tų valstybių valdžia ma
no, jog jeigu nacionalsocializ- 
mas kariavo su komunizmu, 
tai fašistai buvo teisūs?”, 
klausė S. Wiesenthal.

„Aš rengiu pareiškimą, kad 
šioms valstybėms reikia pa
skelbti turizmo boikotą, taip 
pat ketinu paraginti verslinin
kus nutraukti bet kokią pre
kybą su jomis”, pareiškė Cent
ro vadovas.

Mičigano ežeras grąžino 
nuskendusių lietuvių kūnus

Atkelta iš 1 psl.
Pasak jų, patekę į vandenį, 

vyrai, matyt, mėgino nusiauti 
ir nusirengti, kad būtų leng
viau plaukti. Tačiau jiems 
nepavyko pasiekti už ketvirčio 
mylios (400 m) buvusio bango
laužio.

Gegužės 2 d. Michigan 
ežeras išplovė į krantą trečiojo 
lietuvio — Čikagos gyventojo 
31 metų Tauro Gaižučio — 
kūną. Skenduolis buvo rastas 
netoliese nuo Hamond prie
plaukos, iš kurios lemtingąją 
dieną trys lietuvaičiai moto
rine valtimi išplaukė žvejoti 
lašišų.

„Šis momentas — labai 
skaudus, bet dabar jau galime 
gedėti kaip normalūs žmonės”, 
dienraščiui sakė žuvusiojo 
kauniečio motina Marija Meš
kauskienė.

„Žvejų žūties aplinkybes te
begaubia paslaptis, tačiau tiek 
Gaižučių artimieji, tiek pa
ieškos ir gelbėjimo pareigūnai 
mano, jog valtis nuskendo, ją 
užliejus bangoms. Daugiau

kaip prieš 30 metų pagamin
toje valtyje nebuvo plūdurų, 
kurie privalomi dabartinės 
konstrukcijos laivuose. Valties 
korpuse ir dviejuose pakabi
namuose motoruose nebuvo 
rasta jokių pažeidimų ar ge
dimų, kuro bake dar buvo ben
zino, motorų pavara buvo 
įjungta.

Kovo 30 dieną žvejoti iš
plaukusių ir dingusių lietu
vaičių tris paras nesėkmingai 
ieškojo daugiau kaip šimtas 
žmonių, pasitelkę 6 laivus, 7 
sraigtasparnius ir specialų 
paieškos lėktuvą su naktinio 
matymo įranga. Per Velykas 
Michigan ežero vandens tem
peratūra siekė vos 35-39 F (2- 
4 C), todėl, gelbėtojų teigimu, 
vandenyje atsidūrę žmonės 
neturėjo daug galimybių iš
gyventi.

Michigan ežeras — vienas iš 
penkių Šiaurės Amerikoje 
esančių Didžiųjų ežerų. Jo il
gis — apie 500 km, plotis — 
190 km, plotas — apie 08,000
kv. kilcmetrų, gylis — iki 300 
metrų.
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MAŽAS GĖRIS IR DIDELIS 
VARGAS

VYTAUTAS VOLERTAS

Atkelta iš 1 psl.
Pačioje balandžio pradžioje 

laiške susirūpino sėkmingas 
jaunas vyras, gimnazijos 
direktorius: „Valdžioje — buvę 
kolaborantai ir jų vaikai. Nuo 
mūsų idėjų nusisuka net 
mūsų buvę kovų draugai ir 
bendraminčiai. Neapsimeti- 
nėkime, kad nematome mūsų 
visuomenės psichologinės ir 
dvasinės krizės — 16 procentų 
gyventojų gyvena žemiau 
skurdo ribos, jiems tikrai 
nerupi mūsų idėjos, jie galvo
ja, kaip greičiau pradėti 
socialinę revoliuciją ir gauti 
„šlapios” dešros. Kiekvieną 
dieną matau, kaip į blogą pusę 
keičiasi mūsų jaunimas. 
Idealizmas, patriotizmas — 
jiems yra pasenusi atgyvena. 
Daugelio protą užvaldė dolerio 
troškimas. Tie, kas jo netrokš
ta, trokšta pigios degtinės, 
narkotikų, pornografijos”.

Tik dabar iš Lietuvos grįžęs 
ekskursantas tvirtina: „Paly
ginau šiandieną su prieš dve
jus metus įgytais įspūdžiais ir 
priėjau išvadą — einame 
atgal. Prez. V. Adamkus kraš
te turi autoritetą, o visa kita 
valdžia ir jos veiksmai yra 
laikomi niekingais. Jei padėtis 
neis geryn, už poros metų Lie
tuvoje liks tik seniai. Baisus 
nedarbas, baisus skurdas. Li
goniai savo namuose į lovas 
gula su megztukais, nes na
muose išjungta šiluma. 
Didmiesčiuose pilna elgetų, 
vaikų ir senių. Ar jie tikri 
vargšai, ar melagiai, sunku 
atspėti. Vaizdas labai blo
gas...”

Jei šie žmonės nebūtų geri 
pažįstami, jų žodžiams neti
kėčiau. Kas stebina — visi 
kalba panašiai. Ypač mane pa
veikė minėtas dailininkas, 
nuolaidus, emocijų nerodęs ir 
niekados nesiskundęs. Kai 
apie gyvenimą Lietuvos vals
tybėje šaltai ir — be jokių 
išimčių! — prabyla čia atvykę 
ir mano sutikti nauji imi
grantai, anksčiau maniau tai 
esant pasiteisinimu. Tačiau jų 
nuomonės sutinka su išva
žiuoti nesirengiančių ir ten tik 
svečiuotis nuvykusiųjų nuo

monėmis. Anksčiau iš Lie
tuvos parvažiavę ekskursan
tai bodavo linksmesni, ypač 
tik didesniuose miestuose 
buvoję. Vėliausiai sugrįžę par
siveža paniurusius veidus.

Išoriniai ženklai

Šiuose atpasakotuose vaiz
duose nematome gausių dailės 
parodų, spektaklių teatruose. 
Negirdime koncertų sostinėje 
ir provincijoje. Neįsigyvena
me į minėjimus, į jubiliejų iš
kilmėse sakytų kalbų turinius. 
Nepažįstame gausių muziejų, 
memorialinių lentų ant sienų, 
paminklų parkuose ir 
pakelėse. Šių vaizdinių kultū
ros ženklų yra tiek gausiai, 
kad jie prislopina kalbas apie 
vargą. Kartais net pagalvoja
ma: kas prižiūri koncertų ir 
teatrų sales, išvalo dulkes mu
ziejuose? Kas nupjauna žolę 
apie paminklus, apšluoja 
memorialinių lentų pasienius? 
Kiek mažos tautos žmonių 
spėja šiomis vietomis susido
mėti ir jas aplankyti? Tai mū
sų prestižą akcentuoją taškai, 
tautos sielos ir valstybės iš
viršinės puošmenos. Tačiau 
žmonių skurdas taip pat yra 
išviršiniai matomas, veikia 
gyventojų dvasią. Ar tinka 
kaklaraištis prie basų kojų?

Desperacija, pyktis, beviltiš
kumas, valdančiųjų suktybės 
žadina klausimą: ar verta 
dorai gyventi? Gal dera — ar 
net reikia — vogti, plėšti, 
sukti? Gal iš viso nėra ko gy
venti... Išoriniai kultūros 
liudytojai ir šalia jų išvargusi 
minia viename paveiksle 
nesutelpa. O juk krašto gyven
tojai ir jų kūrybinės, istorinės 
ir šiandieninės, galios yra vie
nų ir tų pačių rėmų apimtis.

Kad Lietuvos ekonominis 
gyvenimas eina per „lūžtantį 
ledą”, mato kultūros darbuoto
jai, aukšti ir žemi adminis
tracijos atstovai, kyšininkai, 
aferistai, nomenklatūrininkai, 
politiniai žonglieriai. Gal dėl 
šio aiškaus vaizdo ir baimės, 
kad viskas gali greitai smukti 
po ledu, partijų šukės prarado 
valstybingumo nuovoką ir ta-

Jaunimas pavasarėjančiame Vilniuje. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

LIUDININKAS APIE R. KALANTOS SUSIDEGINIMĄ

Prieš trisdešimt metų — 
1972 metų gegužės 14 dieną 
13 valandą — protestuodamas 
prieš Lietuvos okupaciją, Mu
zikinio teatro sodelyje Kaune, 
priešais sovietinį vykdomąjį 
komitetą, apsipylęs benzinu, 
susidegino devyniolikametis 
jaunuolis Romas Kalanta. Jo 
mirtis anuo metu sužadino 
kelių dienų demonstracijas 
Kaune. Apie tuos įvykius 
anuomet buvo plačiai kalbama 
ir rašoma pasaulio žiniasklaidoje. 
„Draugo” korespondentas 
Lietuvoje Vidmantas Valiu- 
šaitis kalbėjosi su R. Kalantos 
žūties liudininku, kauniečiu 
inžinierium-energetiku Vid
mantu Kiserausku, prieš tris
dešimt metų savo akimis regė
jusiu liepsnojantį gyvą fakelą. 

Buvo šilta, saulėta 1972-ųjų

po — pagal minėtą dailininką 
— gaujomis. O aferistai skuba 
pasiglemžti dar pasipainiojan
čius trupinius. Politiniai suk
čiai yra akmuo prie skęstan
čios padėties kojų.

Vilose Lietuva nesutelpa

Šiandieninis nedarbas Lie
tuvoje, oficialusis ir tikrasis, 
kelia šiurpą. Statistikos 
duomenimis, vasario 1 d. Lie
tuvoje buvo 228,000 regis
truotų bedarbių, o apie 
200,000 lietuvių dirbo užsieny. 
Taigi Lietuva, kurioje yra apie
3.7 milijonų gyventojų, mažus 
ir senus įskaičiuojant, stokoja

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

gegužės 14-oji. Vidmantas Ki
serauskas, tuomet trisdešimt
metis vyras, savo draugo 
Juozo Uzdilos kieme, kurį nuo 
Muzikinio teatro sodelio skyrė 
tik aukšta tvora, tądien 
remontavo automobilį.

Pusdienį padirbėję, apie pu
siaudienį vyrai nusprendė 
atsipusti — parsinešti iš 
netoliese esančio „Rambyno” 
aludės indą alaus. Populia
riausia tara pilstomam alui 
anuomet buvo trilitriniai stik
lainiai.

Išėję pro vartelius, Muzi
kinio teatro sodelyje pas
tebėjo ant suoliuko besišne
kučiuojančius keturis jau
nuolius. Prie jų kojų buvo ma
tyti trilitrinis stiklainis, skli
dinas rusvo skysčio.

„Žiūrėk, jie jau nusipirko,

apie 428,000 darbų. Žinoma, 
tarp registruotų bedarbių yra 
ir simuliantų: „Tačiau ne visi 
darbą brangina — kas tingėjo 
dirbti, tokio niekaip nepriversi 
(...). Toks eina ir vagiliauja 
miestelyje, aplinkiniuose kai
muose”. („Valst. laikraštis”, 
2002.03.09).

Matant, kas gero laimėta, 
džiaugiantis rūpestingais, 
darbščiais, kantriais žmonė
mis, vis dėlto yra nedora krei
pti šalin akis nuo vargo. 
Tesipuikuoja moderniose par
duotuvėse liuksusinės prekės, 
tešvyščioja gatvėse brangių 
automobilių metalas, tesaugo 
privačias vilas samdomi sar-

vadinasi, gausime ir mes”, — 
sakė Juozas Uzdila savo drau
gui, pamanęs, kad jaunuolių 
stiklainyje — alus. Mat, anais 
laikais ir alaus nebūtinai ras- 
davai net ir aludėse.

Ant gretimo suolelio sėdėjo 
du senukai.

Alaus tačiau „Rambyne” tą
dien nebuvo. Grįždami tuščio
mis, vyrai pamatė, kad prie 
jaunuolių kojų pastatytas stik
lainis atidarytas. Tačiau skys
čio jie negėrė, o samstė su dan
gteliu ir laistė ant vieno iš tų 
jaunuolių drabužių.

„Mes nusistebėjom, kad jie 
negeria, o laistosi. Juozas dar 
įsistebeilijo į juos. Sakiau, ko 
tu čia spoksai į tuos hipius, 
matai kad kvalioja”, — prisim
inė Vidmantas Kiserauskas. Ir 
jie įėjo į kiemą. Nukelta į 5

gai — tai ne visa Lietuva! 
Žymi jos piliečių dalis maiti
nasi pusbadžiu, gyvena tamso
je ir šaltai, nepajėgia vaikams 
nupirkti mokslo priemonių. Ar 
leistina juos užmiršti? Kas ta 
Lietuvos valdžia, buvusi ir 
esama, gyvenimui nesuran
danti geresnės krypties? 
Keliolika ministrų, 50 vicemi
nistrų, 141 Seimo narys, visi 
gudrūs ir galingi, sprendžiant 
pagal atlyginimus, tačiau 
kraštas yra tvarkomas ne logi
ka, bet sąmyšiu. Privalu prisi
minti, kad už prabangių krau
tuvių, už saugomų vilų egzis
tuoja kasdien didėjąs vargas. 
Ką daro administracija su Seimu?
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Sės. Ona Mikailnitė

Kovingi Abraomo vaikai
Žvelgdami į kaskart šiurpes

nius karo vaizdus iš vėl krau
ju plūstančios Kristaus tėvy
nės, negalime nesistebėti. 
Ypač graudu matyti kruviną 
konfliktą ties Kristaus 
Gimimo bažnyčia, kurios vidų 
je slapstosi būrys pales
tiniečių (krikščionių ir musui 
monų), o saujelė pranciškonų 
vienuolių saugojo pusantro 
tūkstančio metų šventovę ir 
neštuvais išnešdavo sužeis
tuosius iš bažnyčios. Aplink šį 
garbingą pastatą Prakartėlės 
aikštėje važinėjo tankai ir 
šaudė žydų kariai.

Krikščionys, žydai ir musui 
monai — visi kilę iš tos pačios 
gyvastingos šaknies — visi lai
ko Abraomą savo tikėjimo pro 
tėviu ir pamatu. Šios trys 
religijos save vadina „knygos 
tauta”, nes gerbia Dievo Žodį. 
užrašytą Jo įkvėptoje knygoje: 
Šv. Raštas žydams ir krikš
čionims, Koranas — musul
monams.

Šiuo metu pasaulyje yra du 
milijardai krikščionių, 1,2 mi
lijardo musulmonų ir 15 mili
jonų žydų, —■ taigi pusė pasau
lio žmonių. Istorija tačiau 
liudija, jog nuo senų laikų šios 
trys religijos nesugeba 
taikingai sugyventi. Argi ne- 
bepamena Abraomo, to tai
kaus ir ramaus Dievo bičiulio?

Nors istoriškus Abraomo 
pėdsakus atsekti nelengva, 
bet jo vardas išlikęs gyvas iki 
mūsų laikų. Entuziastingas jo 
gerbėjas popiežius Jonas 
Paulius II nuo 1994 m. darė 
dideles pastangas aplankyti 
Abraomo tėviškę, senąjį Ur 
miestą, kurio likučiai randami 
Irake. 1999 m. Irako diktato
rius Saddam Huseinas jau 
buvo davęs popiežiui leidimą 
atvykti, bet paskutiniu 
momentu atšaukė. Negalė
damas savo ilgametės sva
jonės įvykdyti piligrimine 
kelione, popiežius surengė 
Abraomo minėjimą didelėje 
Vatikano salėje, kurion susi
rinko 6,000 piligrimų.

Žydams, skaitantiems Gene
zės (Pradžios) knygą, Abrao
mas išnyra iš praeities miglų, 
kaip didvyriškas vieno Dievo

C

išpažinėjas, paso \ -ęs pi"' 
paaukoti savo šunų l’iklu- 
damas Dievo balsui o alke 
liavęs į Dievo nurodytų š- Ig 
Abraomas savo tikėjimu ir 
ištikimybe laimi teise t ipt > 
Dievo pažadų paveldėtum

Abraomas ryškus it knl.š
čionių raštuosi ■ Na m įja mi
Testamente jo vardas mini
mas 77 kai t us. 1 ūkoeva ugi Ii
joje Marija baip ir, savo ag
mficat" giesmę žodžiai S. J”)
Jėzaus gimimas tai Dievo pa 
žadu Abraomui išsipildymas 
„...kaip buvo žadėjęs musų 
protėviams Abraomui o pi 
palikuonims per amžius (.1,1 
1, 55). „Laiško bebr ų; ■u- 
autorius Abraomui skiria u m 
garbingą vietą tiki pino proti 
vių procesijoje.

Ir musulmonams Abraomas 
nemažiau svarbus: jų aukso 
kupolu šventovė Jeruzalėje 
saugo Morijo kalno uolos 
likutį, ant kurios Abraomas 
kadaise aukojo sūnų bet ne 
Izaoką, o Išmaelj. arabu tautu 
protėvį. Mekoje, musulmonu 
šventajame miešti-, milijoni
nės minios skuba Ibrahimo 
(Abraomo) gatve pradėti šven 
tkelionę, sekdami Abraomo. 
Hagaros ir Išmaelio pėdsa 
kais.

Ir štai, nūdienos Abraomu 
vaikai vėl tarp savęs- kariauja. 
Velykų dieną palestiniečių 
mieste Ratnaloje kun Ibtahim 
(Abraomas) Hijazin aukojo ve 
lykines Mišias Šv. Šeimos baž 
nyčioje su vienu vieninteliu 
dalyviu — vienuole. Kiti tikiu 
tieji negalėję dalyvauti, nes 
abejos bažnyčios durys • buvo 
užblokuotos žydų kariuome 
nės tankų

Velykų proga popiežius Jo 
mas Paulius II kalbėjęs pu 
šauliui: „Ten, kur įeina prisi
kėlęs Kristus, jis atneša tikrą 
taiką ir ramybę... Ta ramybe 
tepersunkia visuomenės siu 
oksnių santykius, ryšius tarp 
žmonių, kalbų ir įvairių mąs 
tysenų...” Prisidėkime ir mes 
prie jo maldos už. taiką ir 
būkime tikri Abraomo vaikai 
taikos ir ramybes žmones

DVI SAVAITĖS INDIJOS ŠIRDYJE
RITONĖ RUDAITIENĖ

Nr.2

Tačiau kaimuose toji privi
legija beveik neegzistuoja. 
Kadangi svarbu ištekinti 
dukras, o jaunajam ir jo 
šeimai (pagal tos šeimos eko
nominę padėtį) reikalinga 
atiduoti atitinkamą kraitį, 
trečios ar ketvirtos dukros 
gimimas šeimoje laikomas 
didele nelaime. Nors vaikai 
privalo lankyti mokyklą nuo 5 
iki 15 metų, į mergaičių lavin
imą daug dėmesio nekreipia
ma. Sakoma, kad iš jų tėvams 
nebus jokios naudos, nes išeis 
gyventi į uošviją.

Stebint per turistinio auto
buso langą, Indijos moters 
gyvenimas nėra pavydėtinas. 
Ji keliasi anksti rytą, kur 
lauke, atsitūpusi prie iš molio 
nulipdytos dvivietės kros

Garsieji Taj Mahal romai

nelės, gamina savo šeimai 
pusryčius. Virimui daugiausia 
naudoja iš jos pačios surinkto 
karvių mėšlo ir sukapotų 
šiaudų pasigamintas ir 
išdžiovintas briketes. Kadangi 
apie 80 proc. visų gyventojų 
yra vegetarai, jos šeimos 
pagrindinis maistas yra ryžiai 
ir pupelės. Jų čia auga net 40 
įvairių rūšių.

Vyrų gyvenimas atrodo tarsi 
lengvesnis. Jų yra daugiau 
(dar vis daug moterų ir nau
jagimių miršta gimdymo 
metu) ir vyrų rankose sukaup
ta dauguma prekybds. Kai 
rytui įpusėjus moterys dar
buojasi namuose ar laukuose, 
kai prie viešųjų šulinių ar 
upėse skalbia drabužius 
(kaimai turi elektrą, bet

neturi vandentiekio) ir ant 
galvos nešioja didžiulius 
ryšulius prakurų ar gyvu
liams pašaro, netgi tri
aukščio vario indus su pienu 
ar šulinio vandeniu, vyrai, 
susibūrę prie lauželio, dar šil
dosi rankas, geria karštą 
arbatą ir klausosi, kai vienas 
jų skaito paskutiniąsias 
žinias apie Indijos-Pakistnao 
įtampą vakarykščios dienos 
laikraštyje. Apie 40 proc. 
Radisthano valstybės gyven
tojų yra beraščiai ir nemoka 
skaityti.

Akis patraukė labai spalvin
gi, dažnai aukso ar sidabro 
siūlais atausti, moterų nešio
jami sariai, kartais nuo 
rankos riešo iki alkūnės dėvi
mos vario ar kupranugario 
kaulo apyrankės, ant rankų ir 
kojų pirštų aukso ar sidabro 
žiedai. Įdomu, kad, dėvė- 
damos tuos gražius sarius ir 
visas puošmenas, jos dirba 
net prie kelių statybos darbų. 
Dėl kasmetinio tropikinio 
lietaus ir smėlėtos žemės, 
keliai yra reikalingi beveik 
nuolatinio taisymo.

Tačiau ne visos Indijos mo
terys drįsta išeiti į gatvę ar 
parodyti nepridengtą veidą. 
Turtingesnių vyrų garbė rei
kalauja, kad jo žmona prak
tikuotų purdah (būtų pasislė
pusi po šydu).

Indijos gatvėse matomas 
skurdas giliai sukrečia net ir 
gerokai užsigrūdinusį keliau
toją. Elgetaujantys vaikai, či

gonės su kūdikiais, o Varanasi 
(Banares) mieste atviromis iki 
pirštų kaulų ar net bepirščių 
rankų kaulų, geltoną skystį 
varvinančiomis žaizdomis iš
maldos prašantys raupsuotieji 
— sunkiai pakeliamas ir 
pamirštamas vaizdas. Tačiau 
ant jų ir visos kitos masės mė
ginančių savo prekes įsiūlyti 
„persekiotojų” neįmanoma 
pykti. Nors gerokai įkyrūs, jie 
visuomet mandagūs. Einant 
per sausakimšai pėsčiaisiais, 
dviračiais, motociklais „tuk- 
tukais”, įvairiomis mašinomis 
bei ratais užsikimšusias 
gatves, jie paima tave už pa
rankės ir mandagiai sako: „Be 
careful, mama — cow dunky!” 
Neparodo pykčio, nors už tą 
paslaugą nieko iš jo ir 
nebeperki.

Indijoje vyrauja demokratija 
visa to žodžio prasme. Bent 
gatvėje, tas pačias teises turi 
visi: kupranugariai, žmonės, 
kiaulės, ožkos ir šventosios 
karvės. Visi išsitenka, vieni 
kitus toleruoja. Kaimuose ir 
miesteliuose, neturint jokios 
šiukšlėms surinkti ir pašalinti 
sistemos, virtuvinės srutos ir 
maisto liekanos yra išmeta
mos tiesiog į gatvę. Jas 
sudoroja šunų gaujos, kiaulės, 
ožkos ir iš dalies šventosios 
karvės. Šias karves gatvėse 
dar maitina vaisių ir daržovių 
prekiautojai. Be to, kas rytą 
joms yra atvežamas ir papila
mas į dobilus panašus 
pašaras. Kodėl gi taip išaukšt

inta karvė? Mums buvo aišk
inta, kad, kai motina maitina 
pienu savo kūdikį — karvė 
maitina pienu visą žmoniją. 
Hindu religija praktikuojan
tys žmonės tiki į inkarnacijos 
ciklą, kurio paskutinė, prieš 
tampant žmogumi, grandis 
yra šventoji karvė.

Nepaprastai stebino žmonių 
gilus tikėjimas ir pamaldumas 
į jų be galo gausius legendi
nius dievus ir deives. 
Legendos apie juos ir jų san
tykius žymiai sudėtingesnės 
už graikų mitologiją. Patys 
svarbiausi dievai yra Brahma, 
Vi^ihnu ir Shiva, kiti turi 
gyvulių (dramblio, beždžionės) 
galvą, normalų žmogaus 
kūną, bet su keturiomis, net 
aštuoniomis rankomis. Į jų 
šventyklas atnešami saldumy
nai, gėlės, smilkalai. Pykčio 
dievui pilamas vanduo. Prie 
dievybės visuomet prisiartina
ma, paskambinant skambalu, 
pavaišinant saldumynais, 
apdovanojant gėlėmis ir tik 
tuomet ko nors prašoma. 
Oficialių švenčių ar apeigų 
nėra. Žmonės meldžiasi, 
kuomet nori, nes manoma, 
kad tuomet malda yra pati 
nuoširdžiausia.

Indijos istorijos pradžia sie
kia daugiau kaip 5000 metų 
prieš Kristaus gimimą. Yra ži
noma, kad apie 2,500 metų 
prieš Kristų ten įsikūrė, iš 
Europos atkeliavę arijai. Prieš 
II pasaulinį karą Hitlerio nu
siųsti istorijos tyrinėtojai už

pagal laikrodi i priešingų pusę 
ir pradėjo naudoti, kaip naciz

tiko labai seną (ir gerą) hindu 
ženklą — svastiką, reiškiantį 
visų sugyvenimą, persuko jį mo simbolį. Bus daugiau

Khajurago rytinio komplekso hindu Šventovės sienos detale Iš smiltainio 
II šimtmetyje statytų 109 šventovių, iki šiol išliko 1
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
_______IR PASAULYJE
„LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS” 30-MEČIO MINĖJIMAS

Kovo 16 d. Kaune paminė
tas „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos” įsteigimo 
30-mėtis. Šia proga Kauno ar
kikatedroje bazilikoje iškil
mingai aukotos šv. Mišios. Jas 
koncelebravo arkiv. Sigitas 
Tamkevičius SJ, vysk. Jonas 
Boruta, SJ, vysk. Jonas Kau- 
neckas, vysk. Rimantas Norvi
lą, vysk. Eugenijus Bartulis 
bei būrys kunigų. Pamokslą 
sakęs Telšių vyskupas Jonas 
Boruta, SJ, apžvelgė „Kroni
kos” leidinio metus, jos reikš
mę ne tik Bažnyčios, bet ir vi
sos tautos gyvenime. Ganyto
jas pabrėžė, kad „Kronika” 
leista labai sudėtingomis sąly
gomis. „Kronikos” leidėjams 
teko patirti ir daug vargo bei 
sunkumų, ir apsčiai Dievo pa
laimos. Vysk. J. Boruta kvie
tė susirinkusiuosius atleisti 
„Kronikos” darbo nerėmu- 
siems ir netgi tarnavusiems 
sovietiniam režimui. Atnašų 
procesijoje nešta istoriko Arū
no Streikaus neseniai apginta 
daktaro disertacija apie So
vietų Sąjungos antibažnytinę 
politiką Lietuvoje ir Vido 
Spenglos knyga „Bažnyčia, 
‘Kronika’ ir KGB voratinklis”.

Po šv. Mišių Kauno arkivys
kupijos konferencijų salėje vy
ko minėjimas. „Kronikos” lei
dėjų, bendradarbių bei talki
ninkų pasveikinti atvyko Kau
no apskrities ir miesto vado
vai. Kauno apskrities virši
ninko pavaduotojas Jonas 
Krupavičius perskaitė prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimą „Kronikos” leidėjams. 
Jame prezidentas rašo: ‘Kro
nika’ buvo ne tik Lietuvos ti
kinčiųjų kovų už savo teises 
metraštis, bet ir gyvas bei 
svarbus Tautos ir Valstybės 
laisvės bylos argumentas, gy
nęs ne tik tikėjimo tiesas ir už 
tarnystę joms persekiojamus 
žmones, bet ir žmogiškąsias 
vertybes, pirmiausiai — pri
gimtines žmogaus teises ir 
garbę”. Prezidento sveikinime 
pabrėžiama, kad „Kronikos” 
skleistos vertybės yra aktua
lios ir šiandien. Kauno miesto 
ir rajono valdžios vardu „Kro
nikos” leidėjus sveikino Kauno 
m. meras Erikas Tamašaus
kas, įteikęs ilgamečiam „Kro
nikos” redaktoriui arkiv. S. 
Tamkevičiui, SJ, vardinį ra
šiklį, taip linkėdamas dar ne
padėti plunksnos į šalį. Susi
rinkusiuosius nuoširdžiai pas
veikino „Kronikos” leidėjų ben
dražygiai bei talkininkai iš 
Rusijos. Jų vardu kalbėjęs 
Sergej Kovaliov palygino 
buvusių disidentų situaciją 
Lietuvoje ir Rusijoje, atskleidė 
Katalikų Bažnyčios nepriklau

somumo nuo valstybės teigia
mus aspektus.

Istorikas Arūnas Streikus 
pranešime apie Sovietų Sąjun
gos antibažnytinę politiką Lie
tuvoje išdėstė, ką reiškė „Kro
nika” sovietų valdžiai ir kaip 
tuometinė valdžia reagavo į 
šio leidinio pasirodymą. Anot 
pranešėjo, sovietų valdžia 
ypač stengėsi užgniaužti „Kro
niką”, nes ši skleidė tiesą apie 
žmonių laisvių suvaržymus 
Lietuvoje ir taip trukdė so
vietų valdžiai kurti gerą savo 
įvaizdį užsienio šalių akyse. 
„Pagrindinis stimulas pulti di
sidentus buvo sovietų valdžios 
autoriteto griovimas”, — tei
gė istorikas, savo pranešime 
apžvelgęs antibažnytinę poli
tiką Lietuvoje iki pat Sąjūdžio 
laikų. Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, SJ, savo kalboje 
apžvelgė nūdien Bažnyčiai ir 
Lietuvai kylančius iššūkius. 
„Gyvename pasaulyje, kuria
me jau nebegalima apsitverti 
spygliuotomis vielomis ir at
siriboti nuo tų procesų, kurie 
vyksta ne tik Europoje, bet ir 
visame pasaulyje. O tie proce
sai nėra vienareikšmiai”, — 
sakė arkivyskupas. Jis aptarė
šiandienės visuomenės krizes, 
su kuriomis ypač susiduria 
jauni žmonės — tai vertybių, 
sąžinės, gyvybės ir pagarbos 
žmogui, šeimos, laisvės krizės, 
alkoholizmo ir narkomanijos 
metamas iššūkis. Ganytojas 
visus kvietė „prisiimti atsa
komybę už tai, kas vyksta 
aplinkui mus”, įveikti egoizmą 
ir baimę. „Šiandien mes, kata
likai, privalome paliudyti, kad 
tikrai tikime Kristų, kad ban
dome gyventi remdamiesi De
kalogu, o ne pasaulio pri
metamomis taisyklėmis. Tik 
šitoks liudijimas gali keisti 
visuomenę”, — sakė arkivys
kupas S. Tamkevičius.

Minėjimo dalyviams koncer
tavo „Tutučio” studijos nariai 
bei lietuvių liaudies muzikos 
puoselėtojų Stulgų šeimyna.

Tą pačią dieną Kauno arki
vyskupijos muziejuje (M. Va
lančiaus g. 6) atidaryta „Kro
nikos” 30-mečio jubiliejui skir
ta paroda.

Kovo 21 d. „Kronikos”
30-metis paminėtas Vilniuje, 
miesto savivaldybės salėje. 
Minėjime kalbėjo arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius, SJ, 
mons. Alfonsas Svarinskas, 
sesuo Gerardą Elena Šuliaus- 
kaitė, Algis Volungevičius ir 
Albinas Vaičiūnas. „Kronikos” 
leidėjus ir bendradarbius svei
kino Vilniaus meras Artūras 
Zuokas. Giedojo Vilniaus ar
kikatedros bazilikoš choras.
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SUSIKAUPIMO VALANDOS VILNIAUS 
AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Gavėnios metu Vilniaus ar
kivyskupijos aukštosiose ir 
aukštesniosiose mokyklose vy
ko susikaupimo valandos dės
tytojams ir studentams. Vil
niaus akademinės sielovados 
centro padedami, šiuos rengi
nius organizavo krikščionys 
dėstytojai, besiburiantys į 
aukštųjų mokyklos sielovados 
grupeles. Vienijanti susikau
pimų valandų tema buvo 
„Kryžiaus kelias tęsiasi... žmo
nių kančioje”. Kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, ragino giliau 
pažvelgti į šiandien įvairiuose 
žemės kampeliuose žmonių 
nešamą kryžių bei apmąstyti 
Gyvojo Kristaus kančią, Kris
taus, kuris ir šiandien kenčia 
greta mūsų: nuo bado ištinu
siuose vaikuose Afrikoje, šilu
miniame mazge besišildančia- 
me vilnietyje ar Vokietijoje

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” 30 m. minėjimas 2002 m. kovo mėn. Kaune. Algimanto Žižiuno nuotr.

Prieš 30 metų Sovietų są
jungos okupuotoje Lietuvoje 
išėjo pirmasis pogrindžio leidi
nio „Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronika” numeris. LKBK 
informavo pasaulį apie Lietu
vai daromas skriaudas ir gy
vavo iki pat Atgimimo 1989 
m. Spausdiname moksleivės 
Liepos Gustaitės interviu su 
kun. Robertu Grigu apie šį 
unikalų naujųjų laikų knyg
nešystės reiškinį.

— Suprantu, kad Jūs ne
sijaučiate esantis „pagrin
dinis” „Kronikos” veikėjas. 
Bet man atrodo, kad „Kro
nika” galėjo atsirasti ir 
buvo tokia galinga kaip tik 
todėl, kad daugeliui įvairių 
žmonių ji buvo reikalinga. 
Ir tai labai įdomu.

Esu 16 metų, gimiau ir 
užaugau Amerikoje, tai tik
rai daug ko nežinau. Rašau 
rasto darbą gimnazijai, pa
sirinkau temą — pogrindi
niai tekstai, jų platintojai. 
Žadu rašyti apie Lietuvos 
knygnešius spaudos drau
dimo metų, Belgijos po
grindinę spaudą nacių 
okupacijos metu, ir „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios 
kroniką”. Noriu pasvarsty
ti, ką bendro šiose situaci
jose jautė žmonės, kas juos 
skatino imtis pogrindinės 
veiklos, taip pat, kas sky
rėsi, ypač keičiantis lai
kams ir techninėms gali
mybėms. Taigi, pirmiausia 
norėčiau paklausti, kaip 
Jūs sužinojote apie Kro
niką?

— Labai džiaugiuosi Jūsų 
susidomėjimu pogrindžio Lie
tuva ir Jūsų gražia, taisyklin
ga lietuvių kalba. Dievas tepa
deda Jums visada išsaugoti 
šitą šviesų patriotizmą ir jau
natvišką savo tautos meilę!

Apie „Kroniką” sužinojau 
apie 1975 metus — tada man 
buvo 15 metų, panašiai kaip 
Jums dabar! Ji pasiekė, ma
nau, beveik tuo pat metu tri
mis šaltiniais: per Vatikano 
radiją, kurio, kaip ir kitų Va
karų radijo stočių, mūsų šei
ma nuolat klausydavosi, per 
Eucharistijos bičiulių pogrin
džio būrelius, į kurių veiklą 
tuo laiku įsijungiau, ir per 
tremtinę Juliją Oselytę. Tai 
buvo nepaprasta asmenybė. Ji 
gyveno netoli mano tėviškės, 
Leipalingio miestelio (Dzūki
joje). Būdama studentė, buvo 
išvežta į Sibirą, ten susirgo er
kiniu encefalitu ir buvo para
lyžiuota — iki pat mirties ne
galėjo vaikščioti, tik gulėti 
arba judėti invalido vežimė
lyje. Tačiau savo tikėjimo ir 
valios dėka ji, kai vėliau grįžo 
į Lietuvą, buvo išsiugdžiusi 
gilų žmogaus orumo jausmą, 
savišvietos būdu pasiekė pui
kaus išsilavinimo, buvo labai 
kūrybinga. Savo sielos jėga 
gaivino plačią apylinkę, ne
palūžo po iškentėtų kančių, 
nepataikavo sovietams. Pas ją 
apsilankydavo kun. Juozas 
Zdebskis, kiti pogrindžio kovo
tojai, palikdavo „Kroniką", ki

prostitucija besiverčiančioje 
lietuvaitėje. Skaidrės įr gies
mės padėjo giliau pažvelgti į 
Lietuvos nueitą ir tebeeinamą 
kančios kelią: jis paženklintas 
Kražiais, „LKB kronikos” 
bendradarbių lageriais, 1963 
m. sukilėliais, pokario laiko
tarpiu išniekintais partizanų 
kūnais miestelių aikštėse.

Vilniaus pedagoginiame uni
versitete giedojo Jaunesnio
sios choro studijos merginos, 
vadovaujamos V. Tavoro, Vil
niaus universitete — senovės 
kaimo lietuvių kantičkas pa
mėgę Šv. Jonų bendruomenės 
folkloro ansamblio nariai, Vil
niaus dailės akademijoje bei 
Pedagogikos mokykloje gyvos 
muzikos akimirkomis pasida
lijo J. Kuodytė. Susikaupimo 
vakaruose dalyvavo per 130 
krikščionių dėstytojų.

ŽODŽIO REZISTENCIJA
tų leidinių, ir taip uždraustoji 
spauda paplisdavo apylinkėje, 
tarp Bažnyčiai ir Lietuvai iš
tikimų šeimų ir asmenų, ku
riais platintojai pasitikėjo.

— Kokiu būdu Jūs daly
vavote Kronikos rengime, 
leidime, platinime?

— „Kroniką” gaudavau, 
skaičiau, platinau tarp savo 
aplinkos jaunimo ir šeimų. 
Vienu metu (baigęs vidurinę 
mokyklą ir pradėjęs studijuoti 
Vilniaus valstybiniame peda
goginiame institute) iš pogrin
dininkų buvau gavęs rašomąją 
mašinėlę ir tėviškės namo pa
lėpėje pats perrašinėjau — 
dauginau pogrindžio spaudą.

— Kodėl jūs nusprendėt 
padėti „Kroniką” rengti, 
leisti, platinti? Ar jūs jau
čiatės laimingi šiandien, 
kad taip darėte? Kuo jūs ri
zikavote? Ar apie savo 
veiklą pasakojote artimie
siems (draugams, gimi
nėms)?

— Nusprendžiau prie šio 
darbo prisidėti, kadangi kata
likų tikėjimas man sakė, kad 
turiu priešintis akivaizdžiai 
neteisybei — Lietuvos okupa
cijai ir religijos persekioji
mui. Galvojau, kad pogrindžio 
spaudos leidyba yra labai kil
nus ir efektyvus pasiprie
šinimo būdas. Tai buvo kova 
už laisvę dvasinėmis prie
monėmis — per tiesos žodį, 
per kultūrą ir per rezistencinį 
lietuvių tautos ugdymą. Iki 
šiol manau, kad tai buvo vie
nas pačių prasmingiausių ma
no gyvenimo pasirinkimų. Lai
kau didele Apvaizdos dovana, 
kad galėjau laisvosios lietuvių 
spaudos darbe dalyvauti. Ri
zikavau, kaip ir visi, ryžęsi 
veikliai priešintis totalitariz
mui — už šią veiklą mažiau
siai galėjai būti diskriminuo
jamas visose sovietinio gyveni
mo srityse, areštuojamas, įka
linamas, daugiausia — nužu
dytas (kaip daugelis paslap
tingomis aplinkybėmis auto
avarijose ar panašiai žuvusių 
antisovietinio sąjūdžio daly
vių). Mes, jaunimas, vyres
niųjų, labiau prityrusių rezis
tentų, buvome pratinami be
reikalo niekam nepasakoti 
apie slaptąją veiklą, pagal tai
syklę — jei ko nežinai, tai ir 
neišduosi, netgi netyčia nepra- 
sišnekėsi. Tėvai, artimieji tik
riausiai daug ką nujautė, bet 
paslapčių, svarbių detalių (ad
resų, pavardžių ir t.t.) — ir 
jiems nepasakodavau.

— Kas nusprendė, koks 
bus „Kronikos” turinys? 
Kaip „Kronikos darbai” 
buvo organizuoti?

— „Kronikos” turinį, matyt, 
lėmė redaktoriai, jų vizįja, ko
vos už tikėjimo ir tautos laisvę 
poreikiai ir okupantų valdžios 
veiksmai. Pvz., „Kronika” pa
rašydavo apie katalikų vaikų 
žeminimą, išjuokimą mokyk
loje. Po to mokinius iškvies
davo KGB ir tardydavo, kaip 
tie faktai pateko į „Kroniką”. 
Po kurio laiko „Kronika” ap

rašydavo tą tardymą, įvykį 
laidose „Užsienio spauda apie 
Lietuvą”, pakomentuodavo 
kun. Vyt. Kazlausko tuomet 
vadovaujamas Vatikano radijo 
Lietuvių skyrius. Sovietai tuo 
metu (kitaip, negu Stalino lai
kais) jau bijojo Vakarų vie
šosios nuomonės, nes griūvan
čiai jų ekonomikai labai rei
kėjo Kanados kviečių ir JAV 
paramos. Taigi vaikus daž
niausiai palikdavo ramybėje, 
dar išbardavo savuosius per
daug uolius kolaborantus, kad 
nemoka „subtiliai dirbti ideo
loginio darbo”. Taip žingsnis 
po žingsnio drąsių pogrindi
ninkų, „Kronikos” ir jos ryšio 
su Vakarais dėka ir plėtėme 
vidinę laisvės erdvę.

Šių darbų organizavimas 
buvo „Kronikos” redaktoriaus 
— kun. Sigito Tamkevičiaus, 
SJ, ir jo suburtų pasišventu
sių seserų vienuolių, kunigų 
ir pasauliečių iš tiesų didelio 
pasiaukojimo ir pasitikėjimo 
Dievu rezultatas. Manau, kad 
tam padėjo ir realiai dar buvu
si Lietuvoje, sovietų nesu
naikinta Katalikų Bažnyčios 
struktūra, ir Lietuvos „mažu
mas” — „mažo kaimo” arba 
„šeimos”, „genties” tikrovė, 
kur visi vieni kitus pažįsta, 
kunigai ir tikintieji parapijose 
vieni apie kitus žino, „kas kuo 
kvėpuoja”, kuriuo žmogum ga
lim pasitikėti, kuriuo nelabai, 
kam ir kokio pavojingumo už
duot' galima pavesti... Tai, 
kad išgarsintasis sovietų KGB 
iki pat Atgimimo, 17 metų, ne
galėjo susekti ir užgniaužti 
„Kronikos”, įrodo jos jėgą ir 
šaknis tikinčiosios tautos pa
grinduose. Praktiškai kiekvie
nas sąmoningai Dievą tikintis 
ir Lietuvai gero linkintis žmo
gus buvo potencialus „Kro
nikos” rėmėjas, platintojas, 
daugintojas.

— Ar tam reikėjo daug pi
nigų? Kas „Kroniką” iš
laikė?

— Be abejo, „Kronikos” gy
vavimui reikėjo ir piniginių 
resursų. Juos sutelkdavo, kaip 
suprantu, dvasinio pasiprieši
nimo prasmę matę kunigai ir 
tikintieji, jų laisvanoriškos au
kos. Vėliau slaptais kanalais 
pasiekdavo ir išeivijos lietuvių 
bei Vakarų pasaulio parama.

— Kaip praktiškai „Kro
nika” buvo išleista (kaip 
dauginama) ir išplatinta 
per visą Lietuvą, ir kitas 
valstybes?

— „Kronika” buvo platina
ma, kaip minėjau, per vieni 
kitais pasitikinčių tikinčiųjų 
faktiškai jau realiai egzis
tuojantį pogrindinio veikimo 
tinklą, per Eucharistįjos bi
čiulių būrelius, o užsienį pa
siekdavo per mums pritarusių 
Maskvos disidentų ryšius, 
užsienio žurnalistus ir amba
sadas, paskui ir per užsienio 
lietuvius, atvykstančius į Lie
tuvą kaip turistus.

— Kaip „Kronika” pa
veikė žmones Lietuvoj, ku
rie galėjo skaityti ją? O 
kokia buvo jos įtaka už

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS 1 SIŪLO DARBĄ

TAISOME
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS

TEL. 773-585-6624.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.
VVindou VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. VVill train. Mušt 

have valid driver's license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English.
L A. McMahon Window VVasning. 

Chicago and Milvvaukee area.
Tel. 800-820-6155.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSTYTOJAI 

Skokie kraustymo 
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.AUIOMOBB JQ NAMU, SVEIKATOS
IK GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

Companion live-in for elderly 
disabled women w/small dog.

Assist in shopp'g, clean’g and ca- 
ring. Mušt be good natured. VVill 

train. No exp. needed. Mušt speak 
English. Tel. 773-479-3334.

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 582-0184. Kalbame lietuviškai.

VVanted live-in housekeeper
who speaks English, has a uni- 

versity degree, preferably 
advanced, and is under 35. Great 

compensation.
Call 847-217-9700 for appointmenL

IŠNUOMOJA
VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 

su šiluma ir baseinu butas.
$795 per mėn.+ „security".

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security”. 

Tel. 630-415-2405.

Išnuomojame

4 kambarius Brighton
Park. Tel. 773-847-1695.

Prie 66 St. ir Kedzie Avė. 
išnuomojamas 3 kambarių 

butas su visais virtuvės 
įrengimais. Kaina $420.

Tel. 708-425-7160.

Apartment for rent
2341 W. Superior - available 

imme-diately efficiency 
apartment

1 bedroom, bath, kitchen (cook- 
ing gas & heat included). 

Laundry room in basement. 
Rent $550/mo. (plūs security 
deposit). Call 773-929-9276.sienyje? Ar Jūs tai supra

tote iš karto, ar tik vėliau
tapo aišku?

— „Kronikos” ir kitos po
grindžio spaudos buvimas Lie
tuvoje davė naujos drąsos pa
vergtai tautai su viltimi pa
kelti galvą. Tai iš tiesų buvo 
gaivaus laisvės vėjo gūsis, ku
ris stiprino patriotus ir baugi
no prisitaikėlius. Jos įtaką 
užsienyje labai greitai pąju- 
tome, nes sovietai buvo pri
versti švelninti represįjas, vis 
mažiau galėjo nesislėpdami 
persekioti Bažnyčią ir lietuvy
bę. Bet visą užsienyje išeivijos 
lietuvių nuveiktą milžinišką 
darbą, kunigų Kazimierų — 
Pugevičiaus ir Kuzminsko — 
„Kronikos” vertimus į daugelį 
pasaulio kalbų, „Kronikos” 
platinimo Vakaruose tarptau
tinę įtaką, ko gero, suvokiame 
tik dabar, kai tapo prieinama 
anuomet mažai žinoma infor
macija.

— Ar sovietų valdžia rea
gavo į „Kroniką”?

— Sovietų valdžia į „Kro
nikos” pasirodymą reagavo re
presijomis, kaip ir į bet kokį 
kitą laisvesnį okupuotų vals
tybių piliečių knistelėjimą. 
„Kronikos” pirmasis numeris 
datuotas 1972 m. kovo 19 d., o 
jau 1973 m. dėl jos buvo suim
ta ir nuteista grupė žmonių, 
visoje Lietuvoje sovietų saugu
mo tarnybų nuolat vykdomos 
kratos ir suėmimai — iki pat 
1988 m. Bet tai nepajėgė su
stabdyti „Kronikos" leidybos.

— Koka buvo Kronikos 
svarbiausias laimėjimas?
’ — Svarbiausias „Kronikos” 
laimėjimas — tai Lietuvos ka
talikams ir visiems tautos 
idealams neabejingiems žmo
nėms vėl sugrąžinta laisvės 
viltis ir drąsa dėl tos lais
vės aukotis. Istorįjai dešimt 
„Kronikos” tomų — 81 nume
ris — bus neišsenkantis religi
nių, teisinių, politinių ir ap
skritai žmogiškųjų tyrimų bei 
svarstymų šaltinis. Tai nenu
ginčijamas, kai kam gal ne
malonus, dalies tautiečių did
vyriškumo ir ištikimybės, o 
kitos dalies silpnumo ir kon
formizmo liudijimas, kaip 
įspėjimas ateičiai...

— Kokie buvo jos pra

laimėjimai ar silpnybės?
— Į klausimą dėl „Kronikos”

pralaimėjimų ir silpnybių at
sakyčiau, palygindamas ją su 
knygnešių į Lietuvą gabentąja 
caro draudžiamąja lietuviška 
spauda. Ir ši spauda, ir „Kro
nika”, gyvendamos ir veikda
mos nelygios žūtbūtinės kovos 
sąlygomis, neišvengė (psicho
logiškai gal ir negalėjo iš
vengti) vadinamojo „apgultos 
tvirtovės” sindromo. Tai yra, 
skirstymo į „mes” (savieji, iš
tikimieji) ir Jie” (okupantų 
pataikūnai, persekiotojai). 
„Savųjų” bekompromisinė lai
kysena buvo visokeriopai ska
tinama, o „anie”, svetimųjų 
planų uolūs vykdytojai, griež
tai, kartais ir pašaipiai, pei
kiami. Matyt, tuo stengtasi 
ugdyti visuomenės ir ypač jau
nimo nuostatą — netapkite to
kie, kaip jie. Panašiai į prie
kaištus, kad caro laikais leis
toje Apžvalgoje Žemaičių ir 
Lietuvos" per mažai krikščio
niško atlaidumo prispaudė
jams, redaktorius Dėdė Atana
zas — kun. Pakalniškis at
sakė: pažiūrėkite, kaip elgiasi 
kregždutės, kai į jų lizdelį ka
tinas leteną kiša. Tie padarai 
pagatavi jam akis išdraskyti! 
Žinoma, galima tokių pasitei
sinimų nepriimti ir reikalauti 
iš Lietuvos pogrindininkų 
šventųjų atlaidumo priešams. 
Bet galima įsigilinti į to meto 
padėtį (nepalyginamai gailin- 
gesnio priešo puolamo „kregž
džių lizdo” situaciją) ir po
grindžio spaudos kovingumą 
suprasti. Be to, „Kronikoje” 
ryški krikščioniškoji pastanga 
iškelti ir pasmerkti piktus 
darbus, taiau skatinti užuo
jautą, net maldą už tuos 
darbus vykdančius suklaidin
tus žmones („priešus”). Kaip 
„Kronikos” silpnąją vietą, 
nuo jos, beje, nepriklausiusią,
galėčiau įvardinti leidinyje 
pasitaikiusias klaidas, atsira
dusias dėl labai sudėtingų po
grindžio darbo (medžiagos su
rinkimo, perrašymo ir t.t.) 
sąlygų- Tai kai kur netiksliai 
užrašytos pavardės ir pan.

— Dėkoju Jums už atsa
kymus.



LAIŠKAI IR NUOMONĖS
KAIP ČIA DABAR?

Šių metų gegužės mėn. 7-tos 
dienos „Draugo” laiškų sky
riuje tilpusio laiško tariamojo 
autoriaus čikagiškio Jono P. 
Staniulio, tariamai skaitančio 
„Draugą” nuo 1949-tą metų, 
pavardės nėra nei „Draugą” 
per pastaruosius 6 metus pre
numeravusių skaitytojų sąra
šuose, nei Čikagos telefonų 
knygose. Už skaitytojų laiškų 
skyrių atsakinga vyriausioji 
redaktorė teigia, kad laiško 
originalas dingęs,

Šis neįprasta skuba parašy
tas laiškas labai nepagrįstai 
kaltina „Draugą” dėl „raudo
nosios įtakos”.

Pagal „Draugo” nusistatytą 
liniją tokio turinio laiškai iš 
viso nespausdinami „Drauge” . 
(„1. 'Draugas’ nespausdina [ir 
nespausdins] straipsnių bei 
kitokios medžiagos, kuri skal
do lietuvišką visuomenę, ska
tina nesantaiką tarp organiza
cijų, religinių bendruomenių, 
įvairių imigracijos 'bangų' tau
tiečių”. Iš „Draugo” vedamojo 
2002 m. vasario 6 d.)

Dr. Petras Kisielius 
Lietuvių katalikų spaudos 

draugijos direktorių tarybos 
pirmininkas

Marija Remienė 
Lietuvių katalikų spaudos 

draugijos valdybos pirmininkė

LIUDININKAS APIE R. 
KALANTOS SUSIDEGINIMĄ

Atkelta iš 3 psl.
Praėjo vos keletas minučių, 

kai į kiemą įbėgo Uzdilos duk
tė: „Tėveli, žmogus dega!”, — 
paklaikusiom akim suspigo
14-15 metų mergaitė.

„Mes tuoj šokom ant tvoros 
ir pamatėm aplink medį bė
gantį ugnies stulpą”, — pasa
kojo V. Kiserauskas. — „Žmo
gaus nesimatė, nes jis visas 
buvo apimtas liepsnos. Lieps
nodamas, bėgo ratu aplink 
medį. Bet — be riksmo, be 
šauksmų”.

Abu draugai akimirksniu 
peršoko tvorą.

Kai pribėgo artyn, žmogus 
jau buvo nukritęs ant žemės, 
gulėjo ant dešinio šono, veidu į 
pietus. Rankos iš skausmo 
ištiestos, pirštai sunerti, dra
bužiai visiškai sudegę. Visas 
kūnas — viena gyva žaizda. 
Tebeliepsnojo batai.

Pasak V. Kiserausko, J. Uz- 
dila šoko mauti batus. Tuo 
momentu žmogus suvaitojo: 
„Jėzus Marija...Pribaikit, vy
rai”.

Netoliese jie pamatė greta 
sudėtus tuščią trilitrinį stik
lainį, žaliais viršeliais užrašų 
knygutę ir rankinį laikrodį.

J. Uzdila pakėlė laikrodį. 
Laikrodis nėjo, rodė pirmų va
landą V. Kiserauskas atsi
vertė užrašų knygutę. Kali
grafiškom raidėm buvo įra
šyta: Romanas Kalanta. (Ne 
Romas, bet Romanas.) Metai 
ir adresas: Kaunas, Panerių g. 
32.

Tuo metu jau pradėjo rinktis 
žmonės iš Laisvės alėjos, pasi

NEW YORKO KULTŪROS 
ŽIDINYS

Su dideliu dėmesiu perskai
čiau Audronės Škiudaitės 
straipsnį „Draugo” 4/24 apie 
New Yorko Kultūros židinį. 
Gaila, kad tas straipsnis pil
nas neteisybių ir stebina ma
ne, kad autorė A. Š. neskaito 
„Draugo”, kuriame buvo per 
20 pasisakymų iš niujorkiečių, 
kurie tą židinį statė, jam au
kojo, jį išlaikė, juo naudojosi. 
New Yorko Lietuvių Bendruo
menei jis dar reikalingas. Tai 
nėra tik pranciškonų turtas ir 
ne vienas lietuvis niujorkietis 
rašydamas nepasisakė kitaip.

Taigi rašant straipsnius 
apie nežinomus dalykus, siū
lau pasitikrinti faktus.

Vytautas Alksninis 
Ashford, CT

PRANCIŠKONAI
NEATSISAKYS

PAGELBĖTI

Dėkoju Audronei Škiudaitei 
už išsamų straipsnį apie Kul
tūros židinį, Brooklyn. Galų 
gale viskas aišku. Aišku, kad 
pranciškonai tikrai nenori 
skriausti New York ir apylin
kių lietuvių.

O kad pranciškonai dirbo ir 
dirba mūsų visų labui, ir ža
balas mato. Gal net drįsčiau

rodė milicininkas.
„Kas atsitiko?” Milicininkas 

tuojau paėmė užrašų knygutę, 
laikrodį, stiklainį. Atvyko 
gaisrinė. Gaisrininkas apsi
dairė, suprato, kad čia jam 
nėra kas daryti.

Apdegęs žmogus ir toliau 
gulėjo tylus, visas tačiau tir
tėdamas. Atvažiavo greitoji. 
Kai pajudino, pradėjo byrėti 
pelenai. Vėl sudejavo. Sanita
rai užritino kūnų ant audeklo, 
užkėlė ant neštuvų ir išvežė.

Pasak V. Kiserausko, kol 
dar nebuvo priplūdę žmonių į 
Miesto sodelį, ant gretimo suo
liuko sėdėję senukai pasakojo 
ką buvo matę. Iš karto jie irgi 
pagalvoję, kad jaunimas kvai
lioja ir šlakstosi alumi. Ta
čiau, padvelkus vėjui, jie tuo
jau suprato, kad tai benzinas. 
Tada atsistojo eiti šalin, dar 
pasakė keletą drausminančių 
žodžių. Tačiau vaikinai neat
kreipė jokio dėmesio.

Senukai dar matė, kaip visi 
keturi jaunuoliai atsistojo, pa
davė rankas ir atsisveikino. 
Trys nuėjo į skirtingas pusės, 
o vienas pasiliko. Paėjęs kiek 
tolėliau, likusiu stiklainyje 
skysčiu susivilgė plaukus, pa
galiau apvertė stiklainį ir 
išliejo visą likusį skystį ant 
savęs.

„Tada, garsiai surikęs: ‘Lais
vę Lietuvai!’, siūbtelėjo ugnies 
stulpu”, — „Draugo” korespon
dentui pasakojo Romo Kalan
tos susideginimą savo akimis 
regėjęs kaunietis Vidmantas 
Kiserauskas.

Į Vidmantas Valiųšaitis

sakyti, kad jie yra išeivijos 
viltis. Kiek lietuviškų para
pijų Amerikoje yra be lietuvio 
kunigo! Nors pranciškonams 
darbų Lietuvoje yra begalybė, 
kuriuos jie nelengvom sąly
gom stumia į priekį, bet, ma
nau, jie neatsisakys gelbėti ir 
mums.

Aušra Barzdukaitė 
< Babickienė

Richmond Hts, OH

KREIPIMASIS Į
AMERIKOS LIETUVIUS

Lietuvos Nepriklausomybės 
Signatarų namai — kultūros 
įstaiga, propaguojanti Lietu
vos valstybingumo istoriją, 
kaupianti, tirianti, eksponuo
janti ir skelbianti medžiagą 
apie 1918 m. vasario 16-osios 
bei 1990 m. kovo ll-osios Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktų 
pasirašymo aplinkybes ir išta
kas bei signatarų veiklą.

Signatarų namų muziejus 
pristato memorialinę patalpą, 
kur buvo pasirašytas 1918 m. 
vasario 16-osios, Lietuvos Ne
priklausomos valstybės atkū
rimo aktas; 1918 m vasario 
16-osios Lietuvos Nepriklau
somybės akto signatarų por
tretų (dail. R. Žebenka) gale
riją ir parodas apie svarbiau
sius XX a. pr. Lietuvos istori
nius įvykius bei asmenybes ir 
jų veiklą.

Daug Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės ir visuomenės 
veikėjų bei jų šeimos narių ne 
savo noru atsidūrė tolimojoje 
Amerikoje. Norime kreiptis į 
tuos, kurie išsaugojo bent da
lelę savo tėvų ir senelių doku
mentų, atsiminimų, fotonuo
traukų ir daiktų, susijusių su 
Lietuvos valstybingumo istori
ja. Visa ši medžiaga galėtų 
praturtinti Signatarų namų 
muziejaus fondus, tuo pačiu 
tapdama prieinama plačiajai 
visuomenei.

Adresas: Lietuvos Respubli
kos Kultūros ministerija, Lie
tuvos Nepriklausomybės Sig
natarų namai, Kodas 
9100288, Pilies g. 26 LT 2001, 
Vilnius. Tel. (8-22) 31 44 40 
Faks. (8-22) 31 44 39

Jūratė Černiauskienė

IR MOTERYS SERGA ŠIRDIES LIGOMIS
Atkelta iš 2 psl.

Derinkite maisto produk- veikiu pasižymi biologiškai 
tus aktyvios medžiagos, esančios

Norėdamos išsaugoti savo 
kraujagysles ir nesusirgti šir
dies ligomis, turite peržiūrėti 
savo mitybą ir vadovautis to
kiais principais:

a) mažinti bendrą riebalų 
kiekį maiste. Kuo mažiau so
čiųjų gyvulinės kilmės rie
balų. Dalį jų pakeiskite auga
linės kilmės riebalais.

b) mažinti cholesterolio kie
kį maiste. Valgykite pakanka
mai daržovių ir vaisių, anti
oksidantų (vitaminų E ir C), 
polinesočiųjų omega3 riebiųjų 
rūgščių (jų gausu šaltųjų jūrų 
žuvyse), mikroelementų: kalio, 
magnio, seleno, jodo, augali
nių skaidulų. Apsauginiu po-

^5 Nuoširdžiai dėkojame visiems kurie 
savo skausmo valandą prisimindami

a. a. Stefaniją Klimienę
parėmė Lietuvos jaunimą ir Jėzuitų gimnazijas 

Kaune ir Vilniuje.
Šviesus velipnės vardas yra gyvas dėkingose vaikų 

širdutėse ir skamba jų maldose.

Jūsų gerumo ir dosnumo dėka 
mes galime skiepyti Lietuvos jaunajai kartai 

tikėjimo ir tiesos daigus

Ačiū.
Tėvai Jėzuitai

Čekius prašome rajyti: “Jesuit fethers-Baltic Project", 

2345 W. 56* St, Chicago IL 60636; Iii: (773) 737-9891 
E-mail: LithJesuit@aol.com. www.BalticJesuiLs.org

PAMINKLAS LAISVĖS 
KOVOTOJO ATMINIMUI

Pokario metai — tragiš
kiausias ir heroiškiausias mū
sų istorijos tarpsnis, įsirėžęs 
tautos atmintin drastiškais 
įvykiais, aršių kovų epizodais. 
Juos prisimename įvairiomis 
progomis (minėjimai, partiza
nų paminklų atidengimai, 
knygų apie pokarį pristatymai 
ir pan.)

Balandžio 7 d. pilnutėlėje Ig
liaukos (Marijampolės apskr.) 
bažnyčioje vietos kunigas V. 
Urbonas aukojo šv. Mišias už 
laisvės kovotoją Algimantą 
Gumauską — Balandį, gimusį 
1929 m. Liepynų kaime (Mari
jampolės apskritis), žuvusį 
1951 metų balandžio 6 d. Ig
liaukoje. Balandis buvo Tauro 
apygardos Geležinio Vilko 
rinktinės Dešinio tėvonijos 
(kuopos ir jos užimamos veiki
mo teritorijos atitikmuo) va
das.

Po Mišių didelė kolona šau
lių, jaunųjų karių, gausiai at
vykusių iš Marijampolės poli
tinių kalinių, tremtinių, buvu
sių partizanų, taip pat vietos 
gyventojų su besiplaikstan
čiomis vėliavomis nužygiavo 
prie netoliese pastatyto pa
minklinio kryžiaus.

Kunigas pašventino pa
minklą. Renginį vedė Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Marijampolės sky
riaus pirmininkas V. Raibikis. 
Įtaigiai ir jaudinančiai kalba 
dabartinis Tauro apygardos 
(iš viso 17 likusių gyvų gar
baus amžiaus buvusių parti
zanų) vadas J. Matukevičius, 
buvęs Tauro apygardos Gele
žinio Vilko rinktinės kovoto
jas, dalyvavęs ne viename mū
šyje (slapyvardis Danielius). 
Jis skelbia tylos minutę parti
zano atminimui. Kariai saliu
tuoja kovinių ginklų salvėmis. 
Kalba pažinojęs Balandį jo ko
vos draugas, Igliaukos seniū
nas, dėkoja renginio iniciato
riams. Buvęs partizano žūties 
liudininkas, anų laikų moks
leivis, smulkiau atkuria prieš

svogūnuose, česnakuose, ža
liojoje arbatoje, obuoliuose.

Ribokite alkoholį
Nepatartina išgerti daugiau 

nei 15 g gryno alkoholio per 
parą.

Nesirkite cukriniu diabe
tu!

Jeigu sergate cukriniu dia
betu, tai išemine širdies liga 
galite susirgti lygiai taip pat 
anksti, kaip ir vyrai — mote
riškasis hormonas jūsų neap
saugos. Sergant diabetu su
silpnėja apsauginis estrogenų 
poveikis, pakinta kai kurie 
krešėjimo faktoriai, vystos’ 
nutukimas, anksčiau praside
da aterosklerozė. Savalaikis

&

51 metus įvykusią tragediją.
Balandis turėjo įvykdyti 

partizanų karo lauko teismo 
mirties nuosprendį tuometi
niam Igliaukos vidurinės mo
kyklos mokytojui, aršiam 
komsorgui, sovietinio saugu
mo agentui Kapsui. Jis gru
biai versdavo moksleivius pil
dyti anketas ir stotį į komjau
nimą (tais laikais kaimo jau
nuoliui stoti į komjaunimą bu
vo tolygu savižudybei). Aršu
sis komsorgas buvo tris kartus 
partizanų raštiškai įspėtas, 
bet nekreipė į tai dėmesio.

Partizanas pasibeldė į kla
sės duris. Lyg kažką negero 
nujausdamas, komsorgas pa
siuntė mokinį atidaryti duris 
ir, išvydęs laisvės kovotoją, 
viską suprato. Klasėje prasi
dėjo susišaudymas. Nuo įsmi
gusių į sieną kulkų byrėjo tin
kas. Mokiniai spiegdami išbė
go iš klasės. Kapsas puolė į 
rūbinės kambarėlį. Balandis 
iš dešimtšūvės šaudė į kam
barėlio sienas abipus faneri
nių durų. Priešas slėpėsi už 
durų, ir tai ne tik jį išgelbėjo, 
bet pražudė partizaną, nes pro 
durų plyšį Kapsas gerai matė 
jį ir jo atsakomieji šūviai pro 
durų fanerą iš pistoleto mirti
nai sužeidė laisvės kovotoją. 
Jis, išsvyravęs į kiemą, arti
miausioje troboje greitai mirė 
nuo žaizdų. Kitą dieną kom
sorgas išsikėlė į Marijampolę 
(mirė prieš Atgimimą).

Prie gėlėmis ir žvakėmis pa
puošto paminklinio kryžiaus 
(jį pasiaukojančiai, kaip ir 
daugelį kryžių partizanų at
minimui, sukūrė kalvarijietis 
Bronius Jungaitis) pakiliai 
skambėjo Marijampolės politi
nių kalinių ir tremtinių choro 
atliekamos patriotinės dainos. 
Žuvusiojo brolis, taip pat bu
vęs partizanas, Petras Gu- 
mauskas padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie paminklo 
pastatymo ir susirinkusiems į 
jo atidengimą.

Algimantas Lelešius

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 14 d., antradienis

Mūsų mylima Mama ir Močiutė mirė 2002 m. vasa
rio 19 d. ir buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka 
pinėse vasario 23 d. šalia mūsų tėvelio a.a. Prano. No
rėtume padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į Amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, SJ, už mal 
das koplyčioje, šv. Mišių auką Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos bažnyčioje, už gražų pamokslą ir pa
guodžiančius žodžius.

Dėkojame prel. Ig. Urbonui už atsilankymą koply
čioje ir atlaikytas šv. Mišias.

Nuoširdi padėka dirigentui Egidijui Kancleriui ir 
misijos chorui už giesmes. Ypatingai dėkojame solistei 
Praurimei Ragienei už tokias jautrias ir gražias gies
mes bažnyčioje.

Dėkojame Rasai Poskočimienei už atsisveikinimo 
žodį Močiutei koplyčioje ir vargonavimą bažnyčioje.

Dėkojame visiems anūkams ir anūkėms už skaitin
ius ir patarnavimus Mišių metu.

Dėkojame karšo nešėjams, a.a. Hortenzijos anū
kams: Linui, Sauliui ir Kastyčiui Šoliūnams, Gyčiui 
Motiejūnui, Morkui Shreckengost, Pranui Morabito ir 
Antanui Falduto.

Dėkojame laidotuvių direktorui Donald M. Petkui 
už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą.

Mūsų šeimos nuoširdi padėka draugams ir pažįs
tamiems už pareikštą mums užuojautą, už gėles ir au
kas Lietuvos našlaičių globai ir užprašytas šv. Mišias 
už velionės sielą.

Ilsėkis ramybėje miela Mama.
Nuliūdę dukros: Aldona, Nijolė, Milda ir Apo

lonija su šeimomis.

PADĖKA
A. f A.

HORTENZIJA ŠAPALIENĖ

cukrinio diabeto nustatymas 
ir gydymas gali sumažinti iše
minės širdies ligos riziką. Ši 
rizika didėja ir esant metabo- 
liniam sindromui, kuriam bū
dingas pilvinis nutukimas, pa
didėjęs kraujospūdis, cukraus 
ir riebalų apykaitos sutriki
mas.

A. f A.
JULYTEI VITKAUSKIENEI

išėjus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą vy
rui ANTANUI, seseriai EMILIJAI ir artimie
siems

Balnietiė L. 
Braziai V. O. 
Dildai A. G. 

Griganavičienė D. 
Jasinskai K. A. 

Kartanienė K. 
Krasai skai M. E. 
Mikalauskai J. B. 
Rutkauskai V. A.

Šaulienė M. 
Vasikauskai V. S. 

Vizgirdai -J. J.

Florida
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„Saulutės” narei, savo širdį atidavusiai Lietuvos 
vaikų gerbūviui,

A. t A.
BRONEI SALADŽIŪVIENEI

iškeliavus į Amžiną Viešpaties globą, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą jos šeimai bei kitiems arti
miesiems.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis &

Chicago

How easy ts it to 
As easy as SAS.

From Chlcago we offer dally Service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chlcago.

Flnd out Just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can earn mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus’" frequent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavlan

» Lt

mailto:LithJesuit%40aol.com
http://www.BalticJesuiLs.org
http://www.scandlnavlan.net
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6 DRAUGAS, 2002 m. gegužės 14 d., antradienis Kas kur kada
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Lietuvių operos pavasa
rio šventė dar nesibaigė „Lu
cia di Lammermoor” spektak
liu — svečių menininkų iš Lie
tuvos atsisveikinimo koncer
tas, į kurį įsijungs ir mūsų 
solistai bei Operos choras, 
vyks šį sekmadienį, gegužės 
19 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
re. Pirmai koncerto daliai va
dovaus chormeisterė Gitana 
Snapkauskaitė, o antroje 
maestro Alvydui Vasaičiui di
riguojant publika džiaugsis 
gražiausių operų arijomis, ku
rių klausytojai visuomet tikisi 
išgirsti. Dainininkams akom
panuos koncertmeisteriai Ma
nigirdas Motekaitis ir Kristi
na Vilutytė. Būtinai pasisten
kime šį sekmadienį dar kartą 
pabendrauti su Lietuvių opera 
ir svečiais iš Lietuvos, pa
linkėkime jiems sugrįžus, kel
ti žmonių nuotaiką ir meilę 
dainai bei garsinti lietuvių 
kultūrą kitataučių tarpe. Bi
lietus į koncertą galima įsigyti 
„Seklyčioje”, 2711 W. 71st St. 
(tel. 773-476-2655), o taip pat 
ir Jaunimo centre prieš kon
certą.

Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, kaip ir kas mėnesį, 
gegužės 19 d. 1 val.p.p. Bever- 
ly Shores Šv. Onos bažnyčioje 
laikys šv. Mišias vietos ir apy
linkių lietuviams. Visi kviečia
mi.

ALRK Moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia narių susirin
kimą, kuris vyks gegužės 18 
d., šeštadienį, 3 val.p.p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus kavutė.

JAV rytinėje Connecticut 
valstijoje keli pašto skirstymo 
sandėliai yra uždaryti dėl 
juodligės užkrato. „Draugo” 
skaitytojams, kurių pašto ko
das prasideda 063 ar 064, 
mūsų dienraščio pristatymas 
kurį laiką užtruks.

Marųuette Parko Lietu
vių namų savininkų organi
zacijos narių susirinkimas 
vyks gegužės 17 d., penktadie
ni, 6:30 val.v. parapijos salėje, 
6820 S. Washtenaw. Po susi
rinkimo - kavutė. Visi nariai 
ir ne nariai kviečiami.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė gegužės 19 d., sek
madienį, 12 vai. ruošia geguži
nę Šaulių namuose, 2417 W. 
43 Str., Chicago. Dainuos ir 
gros Algimantas Barniškis, 
bus įvairaus maisto, loterija, 
veiks baras. Visus kviečia val
dyba.
Ekskursijas

‘ Daugiau kaip 150 nemo
kamų ekskursijų po žymias 
Čikagos vietas ir pastatus bus 
rengiama gegužės 18-19 d. 
„Great Chicago Places and 
Spaces” - tai vienintelė tokia 
architektūros šventė Ameri
koje. Užsisakyti ekskursijų 
knygelę ar sužinoti daugiau 
informacijos galite tel. 312- 
744-3315 arba internete 
tvivui.cityofchicago. org / 
specialevents Taip pat galima 
rašyti ei. paštu

specialevents@cityofchicago.
org

Lietuvių Skautų sąjun
gos Seserijos vadija užpra
šė šv. Mišias už savo buvusią 
narę a.a. sesę Ramunę Kvik- 
lytę-Lukienę. Mišios Palai
minto Jurgio Matulaičio misi
joje bus aukojamos sekmadie
nį, gegužės 19 d., 9 vai. ryto. 
Visos sesės ir broliai kviečiami 
savo maldose prisiminti mums 
brangią' sesę kartu dalyvau
jant šv. Mišiose.

„Sietuvos skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės su
eiga Ateitininkų namuose, 
Lemonte, vyks šeštadienį, ge
gužės 18 d., nuo 1- 4 vai. p.p. 
Visos narės prašomos daly
vauti.

Muzika, šokiai, linksmas 
pavasario vakaras! Čikagos 
miestas ruošia smagią vakaro
nę penktadienį, gegužės 17 d., 
Marųuette Parko Fieldhouse, 
67-ta ir Kedzie. Vakaronė pra
sidės su nemokamomis šokių 
pamokomis 6 vai. v. Po to Sa- 
muel Burckhardt orkestras 
pralinksmins dalyvius „Big 
Band” (1940-1950 m. laikotar
pio stiliaus) muzikos koncertu 
7 vai. v. Šis bus pirmas šių 
metų koncertas Marųuette 
Parke. Visi kviečiami atvykti 
ir maloniai praleisti vakarą' 
skambant gražiai muzikai.

Rankiniai

Skelbimai

Gera naujiena
St. Džiugas per „Trans- 

pak” siuntinių firmą šiomis 
dienomis išsiuntė didelį kiekį 
knygų ir įvairių leidinių Lietu
vos Nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai bei Moks
lo ir enciklopedijų leidybos in
stitutui Vilniuje, kuriuos jis 
remia jau kelerius metus. Šį 
kartą 4 dėžės knygų, išleistų 
išeivijoje, buvo išsiųstos ir Ba
joraičio viešai bibliotekai Šilu
tėje. St. Džiugas knygomis ir 
leidiniais taip pat remia Ra
seinių viešą biblioteką, kurioje 
yra jo knygų fondas.

Klaidos atitaisymas. Iš B.
Nainio rašinio „Rusijos vaid
muo NATO”, išspausdinto 
2002 m. gegužės 11 d. laidoje, 
laužant iškrito dvi eilutės 
teksto ir supainiojo mintį. Tu
rėtų būti toks tekstas: „Aišku, 
kad NATO pagrindas ir vado
vas yra Vašingtonas, ir ne vie
nas jo politikas klausia, kaip 
ir kiek jam padeda Europa? 
Balkanuose padėjo, bet ne 
tiek, kiek Amerika norėjo, Af
ganistane - dar mažiau. Ar 
Europa nenori, ar nepajėgi 
Amerikai talkinti, teiraujasi 
žurnalistai?” Atsiprašome.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus krašto 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $220 — Vytautas ir Val- 
demara Rašytinis. $100 — 
ALB East St Louis apylinkė 
per Vytautą Gavelį. $50 - Ire
na Kairys; Anselmo Kudulis; 
Petras Skikūnas. $40 — Dr. 
Daina Variakojis $25 — Ri
mantas ir Dalia Bitėnai; A. ir 
V. Marchertas. $20 — Petras 
Ambraziejus; Vytautas ir Da
nutė Anoniai; Jonas Jurkū
nas; Pranas ir Ona Michele- 
vičius; Marta Šarka; R. Šilba
joris; George Sved. Dėkojame 
visiems rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvy
bei”, 1394 Middleburg, Ct., 
Naperville, IL 60540-7011.

(Skelb.)
KALENDORIUS ~

Gegužės 14 d.: Šv. Motiejus, 
apaštalas; Bonifacas, Gintaras, Gin
tarė, Teisutis. Motinos diena (JAV).

Gegužės 15 d.: Šv. Izidorius, arto
jas; Algedas, Deimantė, Jaunutė, So
fija.

Orland Parko šventėje
(Orland Days), vyksiančioje 
gegužės 29 d.-birželio 2 d. 
151st Street ir 94th Avenue, 
vyks karnavalas, muzikos pa
sirodymai ir valgių fiesta. Bir
želio 2 d. 1 val.p.p. ruošiamas 
paradas.

Gurnee, IL, jau pradėjo 
veikti žaidimų ir karuselių 
parkas - „Six Flags Great 
Amerika” (važiuoti 94 greitke
liu į šiaurę iki Grand Avenue 
East išvažiavimo). Parkas 
veiks kasdien iki rugpjūčio 25 
d. Daugiau informacijos tel. 
847-249-info.

Amerikos azijiečių festi
valis ruošiamas gegužės 20- 
24 d. Daley Plaza, 50 W. 
Washington St., Chicago. Čia 
bus įvairių amatininkų dirbi
nių, etninių valgių, muzikos ir 
vaidintojų. Daugiau informa
cijos tel. 312-744-3315.

Airių festivalis (Gaelic 
Park Irish Festival) vyks ge
gužės 24-27 d., 6119 W. 147th 
St., Oak Forest. Penkiose sce
nose skambės įvairiausių lai
kų ir srovių airiška muzika, 
bus šokami airiški šokiai, 
veiks lėlių teatras, vaikus 
linksmins klounai, vyks var
žybos. Bus galima pasivaišinti 
airiškais skanėstais, prekiau
tojai prekiaus importuotais 
gaminiais. Daugiau informaci
jos tel. 708-687-9323.

WXRT-FM (93.1) radijo 
stotis gegužės 25 d. prie Mi
chigan ežero pakrantės - Mon- 
roe prieplaukoje (Lake Shore 
Drive ir Monroe Drive) ruošia 
ugnies salvių ir muzikos šven
tę. Daugiau informacijos tel. 
773-777-1700.

Scena iš Lietuvių operos pastatyto spektaklio ,,Lucia di Lammermoor”, kurio premjera įvyko gegužes 12 d Mor
ton mokyklos auditorijoje. .* Jono Kuprio nuotr

DVASINIŲ VERTYBIŲ NEGALIMA IŠMATUOTI 
PINIGAIS

JĖZUITŲ TRADICIJA VYSTYTI MOKSLĄ - SENA
} JAV vėl yra atvykęs kun. 

Antanas Saulaitis, SJ, Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų pro
vincijos provincijolas. Klau
siame jį:

- Kokie reikalai šį kartą 
atvedė į Čikagą?
- Vestuvės, krikštynos, pir

moji komunija, o svarbiausia - 
mūsų vajus: dedame pastan
gas surinkti lėšų jėzuitų gim
nazijoms Kaune ir Vilniuje, 
kitiems geriems darbams Lie
tuvoje.

- Kas naujo jėzuitų gim
nazijose?

Rengiamės naujiems 
mokslo metams. Turėsime 
šiek tiek daugiau mokinių 
negu anksčiau, nes buvo pa
keisti įstatymai. Turime prie 
to taikytis.
- Kokie tie pakeitimai?
- Mes norėjome išlaikyti 

gimnazijose po 400 mokinių, 
kad galėtume pažinti kiek
vieną mokinį. O pagal naujus 
nuostatus gimnazija turi tu
rėti 3 lygiagretes grupes kiek
vienoje klasėje. Pavyzdžiui, 9- 
oje klasėje (gimnazijos 1-oje) 
turėtų būti po 75-90 mokinių, 
jiems reikia 3 kambarių. Iš 
karto susidaro daugiau moki
nių. Mūsų mokyklose Kaune 
ir Vilniuje mokosi vaikai nuo 
5-os klasės iki 12-tos. Susida
ro 600 mokinių. Reikia įrengti 
naujas patalpas klasėms - 
statyti priestatus arba remon
tuoti senas patalpas.

Lietuvių televizįja 
Čikagoje rodė reportažą iš

Vilniaus, kuriame Jūs pa
sakojote apie bėdas dėl 
jėzuitų nuosavybės grą
žinimo.
- Tokių bėdų turi ne tik 

jėzuitai, ir ne tik Bažnyčia. 
Užuot grąžinusi sovietų nusa
vintą turtą, Vilniaus savival
dybė, galima sakyti, jį antrą 
kartą nusavino. Jėzuitų pa
statas vienuolyno kieme yra 
labai ryškiai prijungtas prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios; jis 
atiduotas kitiems (kalbama, 
kad ten bus įrengtas viešbutis 
su restoranu ar pan. Red.). Ir 
seserys benediktinės prie Šv. 
Kotrynos bažnyčios yra at- 
sidūrusios panašioje padėtyje, 
ir konventualai pranciškonai 
Trakų gatvėje. Prie pat jų 
bažnyčios yra pastatas, o jie 
turi gyventi kažkur ir jauni
mui nėra kur susirinkti. Šį 
didžiulį vienuolyną nuomoja

Kun Antanas Saulaitis, SJ

savivaldybė. Mes nusprendė
me kovoti su neteisybe.
- Miestas nesukalbamas, 

ar tiesiog yra netvarka?
- Miesto pareigūnas, tvar

kantis privatizavimą, mums 
sako: nebūkite gobšūs. Tai ne 
visai taip: ta nuosavybe Baž
nyčia naudojosi 400 metų. 
Gobšus kažkas kitas. Jeigu se
namiestyje 1 kvadratinio met
ro kaina siekia 1,000 dol., ir 
jeigu kyšis miesto ar kitokios 
valdžios pareigūnui siektų tik 
5 nuošimčius nuo pastato ver
tės, čia būtų įvelti didžiuliai 
pinigai...
- Kas naujo Jėzuitų pro

vincijoje?
- Džiaugiamės, kad rudenį, 

atrodo, turėsime 2 jėzuitų vie
nuolių kandidatus Latvijoje ir 
2 Lietuvoje; šiemet bus 4. Jei
gu taip kasmet - galim tvirtai 
laikytis. Kandidatai 2 metus 
studijuoja Šiaulių naujokyne, 
o paskui yra siunčiami kitur; 
šiemet siuntėme į Vokietiją, 
Airiją, vienas, kiek vyresnis, 
kitais metais baigs mokslą 
JAV. Užsienyje privalo studi
juoti, kad išmoktų kalbų, susi
pažintų su kitomis kultūro
mis ir sugrįžę įneštų naują pa
tirtį.
- Kaip jėzuitams sekasi 

Čikagoje?
- Čia yra vienas sveikas vie

nuolis - kun. K. Ambrasas, ir 
vienas ligonis - t. Gutauskas, 
kuris buvo labiausiai atsakin
gas už Jaunimo centro finan
savimą prieš 55 metus. Le

monte yra t. Algirdas Palio
kas. Ateityje tikimės atsiųsti 
dar vieną kunigą, nes Čikaga 
yra labai svarbi vieta, ir čia 
darbo netrūksta.

Plačiai nuskambėjo 
subankrutavusio pranciš
konų vienuolių Kultūros 
židinio istorija. O kaip jūsų 
Jaunimo centras?
- Manęs to žmonės klausia 

kiekvieną kartą, kai atvažiuo
ju į Čikagą: ar jau pardavėt, 
ar parduosit? Mes negalvo
jame nei parduoti Jaunimo 
centro, nei uždaryti koplyčios. 
Jaunimo centras turi sukūręs 
tarybą, kuri jau 22 metus 
rūpinasi pastatų išlaikymu. Ir 
kol ji pastatus išlaikys, šis 
klausimas neiškils.

- Lietuvoje Jūs dėstote 
keliuose universitetuose. 
Kokie reikalai su dvasiniu 
jaunimo gyvenimu? Pati 
turiu 3 vaikus ir žinau, kad 
žemesnėse klasėse vaikai 
labai noriai lanko tikybos 
pamokas, o vyresnėse jie 
staiga pasiduoda aplinkos 
liberalizmui ir pereina į 
etiką. O kas vyksta toliau, 
kai jie tampa studentais?
- Viena priežasčių, kodėl 

mokyklose vyresni mokiniai 
meta tikybos pamokas, yra ta, 
kad tik dabar atsiranda tikrų 
tikybos mokytojų, baigusių 
universitetą, o ne tik kursus 
(ar šiaip geros valios žmonių). 
Kita priežastis, kad aplinka 
yra nepalanki tikinčiam žmo
gui arba bažnytiniams reika-

2002 m. gegužės 12 d. Mor
ton gimnazijos auditorijoje Ci
cero, IL, įvyko didysis ne tik 
Čikagos ir apylinkių, bet ir vi
sos Amerikos vienas didžiau
sių lietuviškų renginių - Či
kagos Lietuvių operos metinis 
spektaklis. Kitose Amerikos 
vietovėse tokie susibūrimai 
jau sunkiai suvokiami (išsky
rus nebent dainų ar šokių 
šventes). Šiemet buvo pastaty
tas (rež. Eligijus Domarkas, 
dirigentas ir meno vadovas Al
vydas Vasaitis) G. Donizetti 
„Lucia di Lammermoor”. Pa
grindinius vaidmenis atliko: 
Liučija - Irena Zelenkauskai
tė, Edgardo - Audrius Rube
žius, lordas Enriko Ashton - 
Arūnas Malikėnas, Raimondo 
- Liudas Norvaišas, lordas Ar
tūro Bucklavv - Jonas Valuc- 
kas, Normanno - Julius Savri
mas ir Alisa - Genovaitė Bige
nytė. Kaip prieš spektaklį 
interviu Lietuvių televizijai 
pasakė Operos valdybos pir
mininkas Vaclovas Momkus, 
renkant repertuarą paprastai' 
atsižvelgiama į tai, kad gerai 
galėtų pasirodyti Čikagos lie
tuvių operos choras, mat savo 
solistų nedaug beturėdami, 
čikagiškiai operos entuziastai 
nori kuo geriau eksponuoti 
savo choro kolektyvą. Pasi
rinktoji šiemetinė opera iš 
tiesų leido pasirodyti ir solis
tams, ir dainininkams, ypač 
pasireikšti koloratūriniam 
sopranui - Irenai Zelenkaus- 
kaitei. Spektaklis žiūrovų bu
vo sutiktas nepaprastai šiltai. 
Nors kasmet surinkti pakan
kamą skaičių žiūrovų yra vis 
sunkiau, bet opera nuostolių, 
reikia manyti, šiemet dar ne
turės: dar yra tvirtų mecenatų 
ir netoli pusantro tūkstančio 
žiūrovų. Salėje, žiūrovų tarpe, 
galima buvo matyti ne tik vi
sus buvusius Lietuvių operos 
grandus, bet ir gražų būrį 
naujosios bangos lietuvaičių. 
Labai džiugu buvo matyti, kad 
didelę dalį choro jau sudaro 
jauni veidai (beje, choro ar
tistų tarpe yra „Draugo” ad
ministracijos darbuotojos Gra

žina Burneikienė su vyru 
Romu bei dukra Daina ir Dan
guolė Mackevičienė su vyru 
Rimantu).

Prieš spektaklį užkalbinau 
buvusį Čikagos „Lyric” ir Lie
tuvių operos bosą Joną Vaz- 
nelį:

-Ką Jums reiškia Lietu
vių opera?

- Abi operos man buvo svar
bios, - sakė jis. - Pirmoji - 
„Lyric” - buvo prestižinė, ten 
aš daug ko išmokau, antroji - 
sava. Čia aš savo įgūdžius 
galėjau realizuoti praktikoje.

- Kas Jums liko iš tų 
metų Lietuvių operoje?
- Kiekvieneriais metais 

buvo nepaprasti išgyvenimai, 
kiekvienas sezonas - nauja 
opera, nauji rūpesčiai, kurie

visuomet maloniai baigdavosi. 
Tikiuosi, kad opera gyvuos ir 
toliau.

Išgirdusi operos direkto
riaus interviu įvardintą nepa
prastai didelę sumą, kainuo
jančią pastatyti vieną spek
taklį (daugiau kaip 100,000 
dol.), paklausiau maestro Jono 
Vaznelio:

- Ar tos išlaidos vertos 
rezultato?
- Ta tema visuomet buvo 

gvildenama, bet dvasinių ver
tybių pinigais negalima iš
matuoti.

Operos entuziastai, pastatę 
46-ąjį lietuvišką spektaklį 
Čikagoje, tikisi operą išlaikyti 
iki 50-ojo spektaklio. Kuo ge
riausios jiems sėkmės.

Audronė V. Škiudaitė

Liučija - Irena Zelenkauskaitė, Edgardo - Audrius Rubežius
Jono Kuprio nuotr

lams.
1999 m., 2000 m. ir pernai 

surengėme apklausą, ar stu
dentai lankytų kokį nors ne
privalomą krikščionišką kur
są, kuris būtų įskaitytas, kaip 
ir filosofija ar kitas humani
tarinis kursas. Buvo apklaus
ta 700 studentų iš įvairių Vil
niaus mokyklų. 70 nuoš. at
sakė, kad mielai lankytų. 
Naujausioje apklausoje Vil
niaus ir Gedimino technikos 
universitetų bendrabučiuose 
buvo apklausti studentai: ar 
lankytų Šventojo Rašto kur
sus, ar priklausytų maldos 
būreliui. 5 nuoš. atsakė, kad 
lankytų, o 15 nuoš. - kad daly
vautų vasaros krikščioniškose 
stovyklose. Kai paskaičiuoji, 
kad Vilniuje yra 43,000 stu
dentų, 5 nuoš. reiškia, kad 
daugiau kaip 2,000 studentų 
norėtų dalyvauti rekolekci
jose. Mes paprasčiausiai ne

turėtume žmonių, kurie galė
tų vesti rekolekcijas tokiam 
skaičiui. Tai nėra dauguma, 
bet vis vien daug, ir darbo 
aukštosiose mokyklose yra - 
išsijuosus. Aš dėstau Dailės 
akademijoje, Vilniaus univer
sitete, Muzikos akademijoje - 
be galo įdomu su jaunais žmo
nėmis aptarti aktualius šių 
dienų klausimus - ir religi
nius, ir visuomeninius.

- Kaip vertinate bendrą 
valstybės gyvenimą?
- Žiūrėdamas į jaunus 

žmones - optimistiškai. Jeigu 
jie, sulaukę daugiau kaip 20 
metų, į gyvenimą dar žiūri 
šviesiom akim, tai gerai. Pas
kui, kai jie nueina į darbo
vietes, juos bando sutvarkyti, 
kad jie neturėtų svajonių, 
vilčių pagerinti savo profesijos 
padėtį arba pačios Lietuvos 
padėtį. Ekonomikos rodikliai 
kažkokius teigiamus poslin

kius rodo, bet eilinis žmogus 
to nejaučia.

- Mano sūnus, Gedimino 
technikos universiteto pir
makursis, sako, kad prie 
universiteto, kai į paskai
tas suvažiuoja studentai, 
nėra kur pastatyti maši
nos; kiekvienas studentas 
turi nešiojamąjį telefoną...

- Ir mokyklose dauguma 
vaikų turi nešiojamus telefo
nus. Mūsų penktokų 80 nuoš. 
juos turi.

- Bet tai nėra skurdo ro
diklis?!

- Tai tiesa.
Dėkojame už malonu po

kalbį. Sėkmės jėzuitams, 
auginantiems išsimoksli
nusius žmones, jie - di
džiausias Lietuvos turtas.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė
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