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Aiškėja trečioji Fatimos
paslaptis

seną sovietinį nomenklatūrinį
veidą".
V. Landsbergis teigė, kad
Naujoji sąjunga „savo garsiuo
j u parašų rinkimu prieš Lietu
vos kariuomenę anksti atsi
skleidė kaip kitos valstybes
strateginių interesų atstovė".
Pasak konservatorių vado
„nemažiau atvirai ir įžūliai
šneka Brazausko-Juršėno-Andriukaičio raudonasis blokas:
nacionalizuosim, išvarysim vavakariečius...". LDDP ir LSDP
paskelbė apie Seimo ir rinki
mų koalicijas. Šį žingsnį pa
rėmė kadenciją baigęs Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas.
„Gal tuo įžūlumu nori pri
blokšti, neva Lietuvos likimas
j a u nulemtas, tai būtų sena
bolševikų metodika, — bet
kairiųjų iššūkis, manau, turi
sukelti ant kojų, pažadinti vi
sus, kam brangi Nepriklauso
mybės atverta kitokia ateitis",
sakė V. Landsbergis.
J i s kvietė partijos kolegas
„rodyti žmonėms, kokie ateina
tie nauji senieji" ir telkti kuo
platesnį frontą „susivokiančių
stoti už Lietuvą".

V. Landsbergis: Tėvynės sąjunga
pradeda sveiki

Anot jo, tai nulėmė „dvi poli
tikas". Pasak V. Landsbergio,
„nacionalinių interesų parti
joje, kuri dar norėjo išsaugoti
Sąjūdžio idealizmo ugnelę,
kūrėsi
kita, šaltai
skai
čiuojanti, grupinių arba gru
puotės interesų partija".
Pasak jo, 1998 m. pabaigoje
1999 m. pradžioje „G. Vagno-
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Konservatorių vadas ragina
siekti „saugios gerovės"

V i l n i u s , gegužes 13 d.
(BNS) — Konservatorių vado
vas Vytautas Landsbergis oartijos konferencijoje už praei
ties
klaidas
triuškinamai
sukritikavo buvusio premjero
Gedimino Vagnoriaus ir jo
šalininkų praeities veiklą par
tijoje.
Šeštadienį Seime vykusioje
Lietuvos konservatorių konfe
rencijoje V. Landsbergis per
skaitė pranešimą, kurio penk
tadalį skyrė iš partijos pa
šalintojo G. Vagnoriaus ir jo
bendraminčių veiklos įvertini
mui.
Gegužės 11 d. G. Vagnorius
paskelbė Lietuvos konservato
rių sąjungos steigiamąją de
klaraciją. Savo buvimo prem
jeru laikais 1996-1999 metais
G. Vagnorius vadovavo TS
(LK) valdybai.
„Dabar atskilo ta grupuotė
buvusi vykdomoji vadovybė
plius keli asmeniškai ištiki
mieji, kuriasi lyg ir nauja eks
premjero valdininkų partija",
sakė V. Landsbergis. „Perne
lyg ilgai pasitikėjau G. Vag
noriaus sugebėjimais valdyti
valstybės finansus, formuoti
ūkio raidą. Atėjo sunkmetis,
gabumų išmėginimas, ir vado
vas nutarė finansininko gabu
mus pataupyti ateičiai", sakė
V. Landsbergis.
Jis teigė, kad G. Vagnorius
ir jo šalininkai buvusioje par
tijos valdyboje „pasiėmė ir po
litikos formavimą, ir vykdy
mą, pavirto partija partijoje".„Prie to prasidėjo autori
tarinis valdybos pirmininko
būdas, arogancija kitaip ma
nantiems ir fetišizuotas po
žiūris į patį valdymą". „Tai
tapo partijos problema, tai at
stumdavo žmones", sakė V.
Landsbergis.
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Vilnius, gegužės 13 d.
(BNS) — šeštadienį Seime vy
kusioje Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) konfe
rencijoje Seimo pirmininkas,
konservatorių vadovas Vytau
tas Landsbergis teigė, kad
konservatorių vienas rinkimų
šūkių turi būti „Europos
Sąjunga — nauda Lietuvai".
„Esame tie, kurie vedėme ir
atvesime Lietuvą į Europos
Sąjungą. Tegul mus peikia,
šmeižia, tegul pamėklėmis
žmones gąsdina, bet jie jau
mato ir visai gerai pamatys,
kad izoliacija neįmanoma, ir
tik į Europą mūsų kelias kar
tu su Lenkija, Latvija, Estija,
Suomija, o ne su Lukašenkos
ir Karbauskio Baltarusija",
sakė V. Landsbergis.
Jis pabrėžė, kad Lietuva ne
turi kitų saugumo garantijų
kaip NATO ir ragino kitas po
litines jėgas pasisakyti, „kad
rinkėjai žinotų ar jūs už na
ryste NATO, ar už saugantį
f
'meškos glėbį'".
Jis pripažino, kad po savi
valdybių tarybų rinkimų kon
servatoriai liko opozicijoje ir
įspėjo, kad „laimėjusios neva
naujos partijos iš karto rodo
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riaus grupuotė nutarė trauktis nuo atsakomybės, atiduoti
valdžią ir priūvančius finan
sinius, socialinius sunkumus
kažkuriems 'priešams', ku
riems turės nesisekti, ir tai
bus gerai".
Anot V. Landsbergio, jis taip
ir nežinąs, kodėl G. Vagno
riaus kabinetas laiku nepasi
rašė sutarčių su „VVilliams In
ternational", neįvykdė elek
tros tilto tiesimo projekto,
LDDP laikotarpio patikrini
mo,
pustrečių metų nedarė
„nė žingsnio" privatizuoti „korumpuotiems geležinkeliams,
'Lietuvos dujoms', 'Lietuvos
energijai'".
Pasak konservatorių vadovo,
per tai ir kitas G. Vagnoriaus
klaidas „praradome ištisus
metus, praradome daug dau
giau". „Gera tai, kad prara
dome auglį, ir mūsų partija
Tėvynės sąjunga
pradeda
sveikti", samprotavo V. Lands
bergis.

Nuotr.: (Iš kaires) Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Kindsbergis, Vokietijos Federacines Respublikos Bun
destago pirmininkas Vv'olfgang Thierse ir Lietuvos prezi cntas Valdas Adamkus prie Seimo rūmų pasodino
ąžuoliuką.

Paminėtas Steigiamojo Seimo
80-metis
Vilnius, gegužės 15 d.
(Elta) — Pirmadienį iškilmin
game parlamento posėdyje pa
minėtos Steigiamojo Seimo
pirmojo posėdžio ir Gegužės
15-osios deklaracijos 80-osios
metinės.
Seimo p i r m i n i n k a s , Aukš
čiausiosios tarybos — Atkuria
mojo Seimo p i r m i n i n k a s , Ne
priklausomybės akto signata
ras V y t a u t a s
Landsbergis
savo kalboje apžvelgė istorinę
Steigiamojo Seimo"reikšmę, jo
nuveiktus d a r b u s . J i s pabrėžė
Steigiamojo ir Atkuriamojo
Seimų darbo sąsajas, nepa
prastą šių Seimų reikšmę Lie
tuvos valstybingumui.
„Lietuva XX a. d u k a r t at
kūrė prarastą valstybingumą
ir nepriklausomybę. Abu kar
tus konstitucinius a k t u s pri
ėmė demokratiniu būdu iš
rinktų Tautos atstovų susirin
kimas — pirmuoju atveju Stei
giamasis Seimas, o antruoju
atveju Aukščiausioji taryba —
Atkuriamasis Seimas", sakė
Seimo vadovas.
Vokietijos B u n d e s t a g o pir
mininkas Wolfgang Thierse,
apžvelgęs Lietuvos ir Rytų Vo
kietijos išsilaisvinimo iš ko
munistinio j u n g o aplinkybes-,
palygino mūsų valstybės gyve
nimą prieš 80 m e t ų ir šian-

Konservatoriai kviečia liberalus
bendradarbiauti
Vilnius, gegužės 13 d.
(Elta) — Šeštadienį vykusios
Tėvynės sąjungos konferenci
jos nutarime sakoma, kad
„konservatoriai yra atviri kon
struktyviam bendradarbiavi
mui su Liberalų sąjunga ir
laukia jų aiškesnio apsispren
dimo".

Gedimino Vanago I Elta> nuotr

rių partijos programos princi
pus — s k a i t m e n i n ę ekono
miką, ilgalaikį „elektroninės
Lietuvos planą", modernios
pramonės, valdymo, saugumo
sukūrimą. Modernumo bruožą
A. Kubilius taip p a t išryškino
ir konservatizme, santykiuose
su kitomis partijomis. O „Nau
jas vėjas" pačioje partijoje,
anot A. Kubiliaus, turi pasi
reikšti „veiklos ir sprendimų
priėmimo
demokratizavimu,
atveriant kelių naujų suma
nymų, minčių ir veidų konku
rencijai".
Valdančiosios partijos konfe
rencijoje taip p a t patvirtinti
kandidatų į Seimą iškėlimo
principai ir t v a r k a .

Konferencija taip pat pritarė
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos bei konser
vatorių partijos vadovybių su
sitarimui į Seimo rinkimus
eiti kartu bei toliau siekti ben
dradarbiavimo su krikščionių
demokratų partija.
TS pirmininkas Vytautas
Landsbergis, kalbėdamas apie
partijos tapatybę ir atsinauji
nimą, suformulavo
naująjį
* P r e m j e r a s A n d r i u s Ku
išpažinimą — tai tikėjimas bilius penktadienio vakarą
žmdgumi, žmonių bendruo savo namų T u r n i š k ė s e kieme
mene ir Tėvyne.
lyje surengė lauko vakaronę
Seimo rinkimų programos ministrų kabineto n a r i a m s , jų
„Naujas vėjas" metmenis pa sutuoktiniams ir vaikams. Už
teikė partijos vicepirmininkas maistą ir gėrimus vakaronės
A n d r i u s Kubilius. J i s pabrėžė dalyviai susimokėjo savo lėšo
i Eltai
kelis p a g r i n d i n i u s konservato mis,

dien. Svečio teig mu, šiandien
visiškai kitaip t įstosi Lietu
vos santykiai su :aimynais. J o
nuomone, ypač reikšmingas
y r a susitaikymą- su Lenkija,
kuris k a r t a i s 1> imamas, pa
sak jo, su
Vokietijos
ir
Prancūzijos susi - ;ikymu po II
pasaulinio karo.
Kadenciją baiues preziden
tas Algirdas Brazauskas savo
kalboje daugiau-:a dėmesio
skyro šių dieJL, politinėms
naujienoms ir Seimo darbui.
Steigiamojo Seimo nario Povi
lo Spūdo anūkas. Vytauto
Didžiojo karo muziejaus sky
r i a u s vedėjas Algis Juozas
M a r k ū n a s papasakojo apie
senelio gyvenimą ir veiklą.
Šilalės rajono Kaltinėnų A.
Stulginskio vidurinės mokyk-

los mokytojas Rolandas Bag
donas prisiminė A. Stulgins
kio — Steigiamojo Seimo
pirmininko, vėliau Respubli
kos prezidento — svarbiausius
gyvenimo
siekius.
Teisės
akademijos docentas, buvęs
Konstitucinio teismo pirmi
ninkas dr. Juozas Žihs savo
kalboje įvertino Steigiamojo
Seimo 1922 m. rugpjūčio 1 d.
priimtos nuolatinės Valstybės
Konstitucijos reikšmę.

Fa t ima, Portugalija, ge
gužės 13 d. (Reuters-Elta.) —
Vatikanas šeštadienį
pra
skleidė dalį paslapties, kuri
intrigavo visą katalikų pa
saulį jau daugiau kaip 80
metų — Trečiąją Fatimos pa
slaptį. Teigiama, kad buvo nu
matyta, jog bus kėsintasi į popiepiežiaus Jono Pauliaus gy
vybę 1981 metais.
Daug dešimtmečių Vatika
nas nesutikdavo atskleisti šios
paslapties, vis sakydavo, jog ji
bus pranešta vėliau, atitinka
mai apdorojus tekstą tikintie
siems, nes jame esama ir kitų
pranašiškų spėjimų. Šimtuose
knygų, Internet'o svetainių ši
tema mėginama narplioti. Pa
slaptis net paskatino vieną
vyriškį pagrobti lėktuvą 1981
metais, mat jis norėjo, kad
Vatikanas atskleistų paslaptį.
Vatikano valstybės sekreto
rius, kardinolas Angelo Soda
no šeštadienį paskelbė šim
tams tūkstančių žmonių, susi
rinkusių Fatimoje į šv. Mišias,
kurių metu Šv. Tėvas palaimi
no du iš trijų piemenukų, ku
riems 1917 metais apsireiškė
Madona ir pasakė jiems tris
paslaptis. Dvi pirmosios jau
anksčiau skelbtos, o trečioji,
anot A. Sodano, reiškia kanki
nio mirtį ir kančią, taip pat ir
„vyskupą baltais rūbais", ku
ris „kris ant žemės negyvas,
pasigirdus šūviui". Jis pridū
rė, jog 1981 m. per turko Mehmet Ali Agca pasikėsinimą Šv.
Tėvui buvo visiškai aišku, jog
motiniška ranka
nukreipė
kulką ir neleido jam peržengti
mirties slenksčio.

Pasibaigus iškilmingam Sei
mo posėdžiui, parlamento Di
džiajame kieme Lietuvos pre
zidentas V. Adamkus, Seimo
pirmininkas V. Landsbergis,
Vokietijos Bundestago pirmi
ninkas W. Thierse, dalyvau
Jonas Paulius II nurodė
j a n t Seimo nariams ir sve
Vatikano
doktrinų departa
čiams, pasodino ąžuolą Stei
mentui
paskelbti
žmonėms
giamojo Seimo darbams prisi
trečiąją
paslaptį,
prieš
tai pa
minti.
rengus atitinkamą komen
tarą, sakė kardinolas A. Soda
no. Mat minėtame tekste esa
ma „pranašiškos vizijos", kuri
„tik šypseną sukelia oponentų primena panašius Biblijos pa
kalbos, kad reikia bijoti naujų reiškimus, todėl reikėjo pa
politikų". „Nebe jūsų valioje, aiškinti simbolių kalbą, tvirti
ponai, sustabdyti Šį procesą, no A. Sodano.
ateina nauja politikų karta",
Lemties ir tamsos spėjimai
sakė socialliberalų vadovas.
atsistojo ir geso laikui bėgant.

Socialliberalų vadas žada įveikti
susipriešinimą Lietuvoje
V i l n i u s , gegužės 13 d.
(BNS) — Naujosios sąjungos
(NS,
socialliberalų) vadas Ar
t ū r a s Paulauskas šeštadienį
Vilniuje Filharmonijoje vyku
siame NS suvažiavime per
s k a i t ė programinį pranešimą,
kuriame
apžvelgė
partijos
veiklą per dvejus metus po
įsteigimo, jos ideologiją ir už
davinius.
„Būtent socialliberalizmas,
kurio pamatines vertybės yra
laisvė, socialumas, socialinė
s a n t a r v ė , teisingumas, gali
įveikti jau dešimtmetį Lietu
voje įsivyravusį susipriešini
mą, pasiskirstymą į nesutai
komą dešinę ir kairę, į *brazauskininkus' ir 'landsbergin i n k u s ' , sakė A. Paulauskas.
Anot jo, pastovumą bei pu
siausvyrą valstybėje gali už
tikrinti ne socialinio teisingu
mo,
o socialinio kompromiso
principas, ..nes tik derinant
priešingus interesus, lenkiant
juos daryti vienas kitam abi
puses nuolaidas, galima ten
kintis santykine nauda". „Ma
no manymu, tik socialliberalizmo idėja pajėgi tapti ne ku
rios nors siauros socialines
grupės, o daugumos visuome
nės ideologija' sakė A. Pau
lauskas.
P a s a k jo. Naujoji sąjunga.
„ b ū d a m a centro kairės parti
j a , mato galimybę bendradar
biauti
plačiame politiniame
diapazone nuo kairės iki cent
ro dešinės, svarbu, kad su
taptų partijų p-incipinės prog
r a m i n ė s nuostatos".
A Paulausko, teigimu, jam

.

Buvęs prezidentas negaili
kritikos dabartinei valdžiai
Vilnius, gegužės 16 d.
(BNS) — Kadenciją baigęs
prezidentas Algirdas Brazaus
kas sukritikavo parlamentą
už jo veiklos neefektyvumą ir
nutolimą nuo visuomenės.
Pirmadienį Seimo iškilmin
game posėdyje Steigiamojo
Seimo pirmojo posėdžio ir Ge
gužės 15-osios deklaracijos 80sioms metinėms paminėti A.
Brazauskas pasakė kalbą, ku
rioje išsamiai vertino Steigia
mojo Seimo reikšmę Lietuvos
parlamentinei demokratijai.
Anot prezidento. Steigiamo
jo Seimo pradėta tradicija at
gijo kartu su nepriklausomy
bės atkūrimu ir buvo įkūnyta
1992 metų Konstitucijoje. Ta
čiau A. Brazauskas pabrėžė,
kad tiek politologai, tiek vi
suomene kalba apie Seimo
veiklos neefektyvumą. Anot
prezidento. Seimas nepakan
kamai gerai atlieka esmines
užduotis, tokias kaip vyriau
sybes darbo priežiūrą.
..Mes turime pagalvoti, ar
neverta Konstitucijos papildy
ti saugikliais, kurie neleistų
partijoms ir jų vadovams
Seime demonstruoti savo va
lią, kai kada — valstybinių in
teresų nenaudai. Ar galima
principingai vertinti vyriausy-

kol sesuo Lucia — vienintelė
likusi gyva iš trijų piemenukų
— po kokių 10 metų ėmėsi
užrašinėti prisiminimus apie
Mergeles Marijos apsireiš
kimą.
Pirmoji Madonos žinios dalis
buvo vaikams parodyto praga
ro vizija. Antrąja žinia Marija
numatė kilsiant antrąjį pasau
linį karą, kai iki jo pradžios
buvo likę dar 22 metai. Be to
ji prašė atsiduoti jos nekaltai
širdžiai bei prašė Rusijos, ku
rioje jau žadėjo kilti bolševikų
revoliucija, pasišvęsti jai (Ma
rijai). Priešingu atveju, Mado
na sakiusi vaikams, kuriems
ji apsireikšdavo kas mėnesį
1917 metais nuo gegužės iki
spalio, kad Rusija, jau pasi
rengusi tapti Sovietų Sąjunga,
„paskleis savo klaidas" po pa
saulį, ir popiežiui teksią daug
kentėti — „eiti kryžiaus ke
liu".
* Lietuvos ambasado
rius Maskvoje Zenonas Namavičius pirmadienį vykusioje
ceremonijoje
įteikė skiria
muosius raštus Rusijos prezi
dentui Vladimir Putin. V. Putin teigiamai įvertino Lietuvos
ir Rusijos santykius bei išreiš
kė suinteresuotumą tęsti gerą
kaimyninį bendradarbiavimą.
* Lietuvos žemdirbių tik
slams atstovaujantys Žemės
ūkio rūmai (ŽŪR) paprašė val
džios paskelbti Lietuvą stichi
nės nelaimės ištikta valstybe
ir atlyginti dėl šalnų ir saus
ros patirtus nuostolius. Pir
madienį ŽŪR pirmininkas Jo
nas Ramonas kreipėsi į pre
zidentą Valdą Adamkų, Seimo
pirmininką Vytautą Lands
bergį, premjerą Andrių Kubi
lių ir žemės ūkio ministrą Ed
vardą Makelį. Kreipimesi tei
giama, kad šalnos ir sausra
jau sunaikino didelę dalį pasė
lių, žalienų, sodų, uogynų.
Ypač prasta padėtis pietryčių
Lietuvoje. Pasak ŽŪR vicepir
mininko Alberto Amšiejaus,
šiame regione sušalo apie 80
proc. pasėlių. 1999 m. Lietu
voje grūdinėmis kultūromis
buvo užsėta 1.062 mln. hekta
rų: vasarojumi — 618,000
hektarų, linais — 8.800 hekta
rų.
.BNSi
* Kaune viešėjusiam Vo
kietijos B u n d e s t a g o pirmi
ninkui VVolfgang Thierse ne
buvo
pristatytas
naujasis
Kauno miesto meras Vytautas
Šustauskas, o šis savo ruožtu
savivaldybės tarnautojams už
draudė rengti svečiui vaišes
miesto rotušėje, rašo „Lietu
vos rytas" (05.15). Laikraščio
teigimu, tarp Lietuvoje dir
bančių Europos Sąjungos vals
tybių ambasadorių egzistuoja
neoficialus susitarimas vengti
susitikimų su V. Šustausku
del jo antisemitinių pareiški
mų. Tačiau Kauno mero tai
nejaudina: „Manęs tokie daly
kai nežeidžia. Visi žino. kaip
žiūriu į tautiečius, kurie lank
stosi prieš užsieniečius. Tapęs
meru supratau, kad ir be už
sienio yra krūvos problemų,
kurias reikia spręsti". „Juo
mažiau mieste bus svečių iš
užsienio, atvykstančių be rim
tų priežasčių ir konkrečių
tikslų, juo daugiau lėšų, išlei
džiamų jų priėmimui, sutau
pys Kauno savivaldybė", pa
reiškė V. Šustauskas.
Elta'

bes veiklą, jeigu tie patys asmenys yra ir Seimo nariai, ir
ministrai, ir partijų vadovai",
sakė A. Brazauskas.
Prezidentas apgailestavo,
kad nors parlamente dirba
„įtakingiausių partijų elitas
bei rinkėjų pasitikėjimą pelnę
politikai ir visuomenės veikė
jai", Seimas, „deja. dar negali
didžiuotis įstatymų kokybe".
Pasak A. Brazausko, „apie tai
byloja nauji, dažnai vienas
kitą dubliuojantys, o kartais
— ginčytini ir svarstomi Kons
tituciniame teisme įstatymai",
o „nuolatinėse pataisose nebesusigaudo ne tik piliečiai, bet
kai kada ir specialistai".
Savo kalboje jis daug dė
mesio skyrė partijų skilimo ir
vienijimosi reiškiniams. Anot
A. Brazausko, partijų įvairovė
užtikrina
demokratiškumą,
tačiau
.jėgų
išsklaidymas
gimdo politinę erzelynę, nesu
sikalbėjimą".
„Idealiai atrodytų Seime
susigrupavusios trys plačios
dešinės, centro ir kaires koali
cijos", sake A. Brazauskas.
Jis savo kalboje linkėjo par
KALENDORIUS
lamentarams „mažiau tuščia
Gegužės 16 d.: Andriejus, Bite.
žodžiavimo, arogancijos*ir gal
Inga. Jonas. Vaidmantas. Ubaldas!
kai kada atotrūkio nuo mūsų
Gegužes 17 d.: Bazile. Gailė. Pasgyvenimo realybių".
kalis. Tautmilas, Virkantas
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SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

DR. JONO ADOMAVIČIAUS
PATARIMŲ KNYGA
Vyr. redaktorius Jonas Švo
ba. Piešiniai Jūratės Jozėnienės. Viršelis — dail Jadvygos
Paukštienės. Kietais virše
liais, 455 psl. Užsakymas Nr.
193. Leidyklos adresas: „Vals
tiečių laikraštis", Laisvės pr.
60, 2056 Vilnius, Lietuva. Be
abejo, knygą netrukus bus ga
lima įsigyti ir JAV-se.
Knygoje aprašomi patys
bendriausi mitybos teorijos ir
praktikos dalykai, rupaus
maisto, vitaminų ir mineralų
svarba žmogaus mityboje, taip
pat netinkamos mitybos pa
sekmės — nutukimas. Pabai
goje išspausdintas platus B.
Šaknio straipsnis apie knygos
autorių — „Jonas Adomavi
čius: normalion gyvensenon
kvieslys".
Susipažinimui su knyga pa
teikiame vieną ištrauką iš
„Kvieslys sveikaton".

Dr. Jonas Adomavičius su pacientu „Draugo" vasaros šventėje 1999 m.

dažnai ir laimi. Paprasčiausia
mums išgerti tabletę, kad tik
nereikėtų keisti — taisyti savo
Jonas Adomavičius. „Kvies
gyvenimo būdo, kad tik išsi
lys sveikaton", I. Mityba.
suktume nuo mums būtinos
Straipsniai ir radijo paskaitos.
veiklos.
Išleido „Valstiečių laikraštis",
Todėl dabar, ne rytoj, mums
Vilnius, 2000.
pats laikas, dar net gerokai
pavėluotas, verstis ant sveiko
šono. Kaip paskata į talką
„KVIESLYS" MALDAUJA, — NEGI
ateina šis „Kvieslys sveika
ATSISAKYSIME
ton". Tik „imkime jį ir skaity
kime" ir savo gyvenimo dalimi
Todėl
visomis
išgalėmis
sten
Šis „Kvieslys sveikaton" pra
šo mus rūpintis savo sveikata. kimės būti normalesni ir ven jo nurodymus paverskime!
Sėkmės!
Tai nėra sudėtinga globojant kime žalingų įpročių.
Nelaimė ta, kad iki šiol ne
medicinos įstaigoms, dvasiš
PUIKI SVEIKATA —
kai pasirengus ir naudojantis tik bažnyčios atstovai, bet ir
BŪTINIAUSIAS
šių dienų mokslo laimėjimais. politikai su alkoholizmu, taip
ŽMOGAUS
TURTAS
Japonų išmintis sako, kad žudančiu mūsų. kraštą, nami
geras yra tas gydytojas, kuris nės gamintojais ir platintojais
Žmogus turės puikią svei
gydo žmogų — ligą; geresnis kovoja vien teisiniais meto
yra tas, kuris pasitinka ligą, o dais bei auklėjimo būdais ir katą, jei laikysis šių trijų sągeriausias tas, kuris užbėga li nesupranta, kad vienintelė lygugai už akių. Lietuvoje visi gy sėkminga kova su „pilstuku"
I. Normalus gyvenimo
dytojai išsijuosę dirba profi yra Amerikos lietuvių vaiko
laktiškai bei gydo jau sergan ugdymo draugijos, Inc. (AL būdas
a) domėjimasis šių dienų
čius. J ų darbas duoda vaisių: VUDas) veiklos patirtis: viską
mokslo, ypač higienos, pagrin
žmones pradeda rūpintis savo reikia pradėti nuo vaiko.
sveikata, nori gyventi taip,
Juk kiekvieno paprasto žmo dais ir laimėjimais;
b) meditacija ir malda — tai
idant sveikata gerėtų ir gy gaus išmintį rodo jo sugebėji
venimas ilgėtų. Daugiau žmo mas dorai gyvenant nekenkti priešnuodis įtampai, sekinan
nių mankštinasi, domisi svei sau, kitam ir aplinkai. Kai vi čiai sveikatą;
ka mityba, mažėja rūkalių, so to mumyse pagausės, tada
c) gebėjimas dirbti ir džiaug
aktyvėja dvasinis gyvenimas. jaunieji ir jaunosios šią ašarų tis darbo vaisiais;
d) normalaus kūno svorio
Dabar visų, ypač tėvų, mo pakalnę pavers „maloniomis ir
kytojų, gydytojų ir dvasiškių, gražiomis Dubysos pakalnė išlaikymas;
e) nuodų vengimas;
laukia žmogų gelbstintis (va mis".
f) gebėjimas įvairiais atve
Šitokio gėrio trokšta ne tik
lančiškas, kudirkiškas, pečkauskaitiškas) didžiulis dar lietuvija, bet ir visa Lietuva. jais gyvenime atskirti grūdus
bas — tai nuo burnelės, nuo to Todėl šis „Kvieslys sveikaton", nuo pelų;
g) vaikų auklėjimas asmeni
„pilstuko" atpratimas. Tas kaip tas maironiškas putoto
niu
pavyzdžiu;
darbas pradėtinas nuo vaikų: žirgo šauklys, kartu su šioje
h)sveika
gyvensena;
srityje
dabar
jau
stropiai
dir
be pamokslavimų ir įsakinė
i) pasitikėjimas gydytojais, o
jimų juos užimant naudinga bančiaisiais, kviečia visus lie
veikla. Tai visų suaugusiųjų tuvininkus pradėti didžiulį ne stebukladariais.
normalus elgesys. Svarbu vai profilaktinį darbą, kad būtų
Ii. Normalus maitinima
ko neišleisti iš akių, sudominti kuo mažiau kūno, proto ir as
jį atsižvelgiant į kiekvieno menybės negalavimų. Tai la sis
a) valgymas tik išalkus ir
amžių, pomėgius bei gabu bai svarbu mūsų kūno, proto
mus. Taip elgėsi ALVUDas ir ir nusiteikimo — dvasios svei atsižvelgiant į šiuolaikinės
katai, nes, jei ignoruosime medicinos patarimus;
sulaukė puikių duomenų.
b) vaisiai ir daržovės, pie
Tokį darbą mes turime atlik sveiką gyvenseną, net ir su
ti. Reikia, kad vaikas galėtų naujausiais aparatais gydomo nas ir kiaušinio baltymai yra
sekti vyresniųjų pavyzdžiu ir jo sveikata nepajudės iš vie normalus žmogaus maistas:
taip formuotų nepriklausomą tos. Tai aiškiai matyti iš da jis stiprina sveikatą, saugo
asmenybę
Tokiais pavyz bartinio gyvenimo, kai gydomi nuo ligų, stiprina imunitetą;
c) keli šaukštai sėmenų alie
džiais galėtų būti bet kuris girtuokliai, rūkoriai, persimūsų visuomenės narys, jais valgėliai ar tinginiai įvykdo jaus ar žuvų taukų kasdien
tik jo pairusiai asmenybei pri vietoj gyvulinių ir augalinių
buvo mūsų tėvai ir seneliai.
Ugdydami tokį žmogų, skie imtinus dalykus — kas jam riebalų, kurie kenkia sveika
pydami jame gėrį, turime tal patogu ir skanu. Paprastai tai;
žmogus valgo išalkęs, tačiau
d) kiaušinių trynių ir choles
kinti vienas kitam.
yra
tokių, kurie valgo, kad terolio vengimas, ribojant mė
Dvasiškai ir fiziškai sveiką
vaiką išauginsime tik tada, gardu. Blogiausia, kad sveika sos vartojimą;
e) dantų po kiekvieno valgio
kai jaunieji tėvai naują gyvy gyvensena dar netūno visų
sergančiųjų
ir
juos
gydančiųjų
valymas
ir vaikų pratinimas
bę pradės būdami visiškai
galvose.
Taigi
šioje
srityje
dar
tai
daryti.
Tada ir senatvėje
sveiki — neapsinuodiję, kai
bas
yra
be
galo
didelis
ir
labai
pajėgsime
sveikai
— vaisiais
tokią gyvybę motina išnešios
sunkus.
Visiems
čia
naudingo
ir
daržovėmis
maitintis.
sveikai gyvendama, taip besi
maitindama, kai nesužalotą darbo marios. Todėl reikia,
III. Normalus darbas ir
pagimdys ir iki subręstant sa kad į ligų profilaktinį darbą
vo normaliu išmintingu elge įsijungtų kuo daugiau šios sri pasitenkinimas darbo vai
siu puoselės jo kūną. protą ir ties entuziastų.
siais
asmenybę. Kai iki 21 metų ne
Šis darbas — tai žmogaus
a) gyvenimas atsižvelgiant į
rūkoma bei neturima kitokių būdo, asmenybės formavimas, gamtos dėsnius — su aušra
žalingų įpročių, tai ir vėliau o tam reikia didžiulių pastan kėlimasis, su saulėlydžiu ilsėpajėgiama tiesiai žygiuoti per gų ir paties asmens, ir jo ar jimasis.Visi žemės gyviai taip
gyvenimą.
timųjų. Tačiau dažnas iš mū elgiasi. Judėjimas, t.y., darbas
Toks elgesys suformuoja sų nemėgstame sunkaus dar visą dieną, gerai saugo nuo
normalų įprotį, kuris virsta jo bo: jį dažnai pavedame atlikti sklerozės.
būdu — charakteriu, o šis tei dievams, deivėms bei šventie
b) darbas turi būti laikomas
kia žmogui laimingą gyvavi siems ar pragaištingiesiems. palaima, o ne prakeiksmu;
mą. Juk kalbama, kad net Todėl ir verda ištisas praga
c) darbas su poilsiu ir tinka
Dievas vis dar ieško norma ras, kai mes savo darbo tinka ma mityba mažina cholestero
laus žmogaus, o kai tokį su mai neatliekame, o pragaiš lio perviršį, kuris žudo smege
ras, j šventuosius išaukštins. tingieji dirba išsijuosę, dėl to nis, širdį ir inkstus.

V i s ų siekių siekis

Šis „Kvieslys sveikaton"
kaip tik ir yra talkininkas tokį
siekį įgyvendinti — jį gyvu
kūnu paversti. Visi ir visos ei
kime tinkamais rūbais apsivil
kę — trejopai sunormalėję — į
mums rengiamą sveikatos su
buvimą.
APIE NORMALUMĄ
„Medical Tribūne" (1994.Nr.
17) paskelbė Connecticut uni
versiteto apsauginės medici
nos centro direktoriaus dr.
Silverstein straipsnį apie per
gausaus, per riebaus ir per
minkšto maisto poveikį krau
jagyslių sklerozei ir kitoms
ligoms. Tą straipsnį perskai
tęs išmintingas žmogus pagal
vos, kad ne^erta persivalgyti,
taukus per barzdą varvinti ir
baltą duoną valgyti.
Kunigų rekolekcijoms vado
vavęs vienuolis kartą psicholo
gijos profesoriui, kunigui An
tanui Paskui tvirtino, kad Die
vas ieško normalaus žmogaus,
o kai tokį suras,laikys jį šven
tuoju. Vadinasi, visų mūsų di
džiausias siekis čia, žemėje,
gyvenant yra tapti normaliais
žmonėmis Medicina ir psicho
logijos mokslas normalų žmo
gų laiko ir išmintingu. Mat
žmogui proto dar toli gražu
negana, kad jis taptų norma
liu asmeniu: protingi neišmin
tingieji kuria pragarą čia, že
mėje, taip pat ir mūsų Tė
vynėje.
Normalumas visiems priva
lus, ir jis yra žmoniško gyveni
mo pagrindas. Jo visi siekime
visomis jėgomis, tik tada kiek
vienas būMme saugus, ramus,
sveikas ir laimingas. To visi
trokštame sau, savo artimie
siems ir visiems kitiems. Vien
troškimo ia negana: reikia ir
tinkamų pastangų. Todėl vi
sose srit.-.se, ir medicinoje,
švieskimės.
Dr. Silverstein minėtame
leidinyje tvirtina, kad norma
lus kraujo cholesterolio kiekis
yra ne 200 mg proc. (iki šiol
tai laikyta normaliu), bet 150
ar dar mažesnis. Džiugu, kad
ALVUDas tokią tiesą jau ke
lios dešimtys metų saviesiems
perša: pataria suliesinti lietu
višką kraują iki 130 mg proc.
Dr. Silverstein mano, kad mi
tyboje žmogus turi susilaikyti
nuo:
1. Gausaus valgymo.
2. Riebaus maisto, t.y. kiau
lienos, riebios paukštienos,
riebių pieno gaminių ir vadi
namojo greitai
paruošiamo
maisto.
3. Smulkiai maltų (pikliuotų) miltų kepinių.
4. Valgių, kuriuose mažai
stambmonų.
Tokiu r,•sveiku maistu min
ta net 35-40 proc. amerikiečių,
tarp jų nemažai ir lietuvių.
Toks nesveikas maistas per
arterijų <k!erozę prikviečia ne
tik širdies infarktą, smegenų
insultą, bet ir inkstų ligas.

krūties,
storosios
žarnos,
kiaušidžių vėžį, prostatą, taip
pat sukelia cukraligę, tulžies
pūslės akmenligę ir storosios,
žarnos išgaubas. Per riebus
maistas nevienodai visiems
kenkia: vienų širdis sargdina,
kitus vėžiu marina dėl to, kad
kiekvienas asmuo turi skir
tingą prigimtį tokiems negeru
mams.
Neindustriniuose kraštuose
gyveną žmonės valgo maistą
su stambmenomis, ir jų krau
jyje cholesterolio yra 90-130
mg proc. Jiems negresia toks
pavojus susirgti širdies ligo
mis, vėžiu, cukralige, tulžies
pūslės akmenlige ir t.t.
Sveikatos apsauga (profilak
tika) besirūpinantis minėtasis
dr. Silverstein teigia, kad
žmogaus biologija puikiausiai
laikysis tik tada, kai jis pra
dės maitintis beveik vegeta
riškai, kai valgys kasdien tik
10-20 pro. riebalų, daug neap
dorotų troškintų, virtų ir žalių
daržovių bei vaisių (pupelės,
riešutai ir t.t.), kai visai mažai
vartos baltų miltų duonos ir
mažai riebių pieno gaminių.
Žinoma, žmogus neišvengs to
nesveiko, per daug riebaus,
saldaus ir minkšto maisto.
Bet jis turi atminti, kad šitaip
nesveikai misdamas rizikuoja
gauti vėžį, infarktą, smegenų
paralyžių, cukraligę ir kitas l i 
gas.
Nei gydytojai, nei tabletės
nepadės, jei mes patys apsilei
sime. Gydytojai — kardiolo
gai, neurologai, norėdami ap
saugoti pacientų širdis ir sme
genis nuo susirgimo, turi
įpiršti jiems liesą ir neapdo
rotų grūdų, sėlenų gausų
maistą. Vaistai tik kraštutiniu
atveju yra naudingi.
Kai lietuviai pradės skaniai
ir sveikai maitintis, tad ir mū
sų maisto parduotuvės taps
sveikatos šaltiniais — patieks
tik sveiką maistą. Tada ir vi
sos mūsų puotos bei šeimų
šventės bus sveikatos vers
mės, o žmonių širdys ir smege
nys tikrai atsigaus.

IEŠKOME PLK. LTN.
V. AUGUSTAUSKO
GIMINIŲ
Kulautuvoje netoli Kauno
paminėtos pik. Itn. Vytauto
Augustausko 115-osios gimi
mo metinės. Tai daug Lietu
vai nusipelnęs žmogus. Jis
buvo vienas iš Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų, daug metų
dirbo kariuomenės tiekimo
skyriuje, paraše vadovėlių
karininkų mokykloms. Apdova
notas aukštais valstybiniais
ordinais. Kulautuviškiams jis
brangus tuo, kad 1933-1944
m. buvo kurorto steigėjas ir
direktorius. Jo nuopelnu Ku
lautuva Nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvo labai lan
komas kurortas. Čia ilsėtis
atvažiuodavo net užsieniečiai.
V. Augustauskas buvo labai
darbštus ir geras organizato
rius.
Metinių proga Kulautuvoje

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Houdays, the Tuesdays
following Mooday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629-6689.
Periodical elass postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription Ratas: $100.00. Poreign oountries $115.
Postmaster. Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiun&ame. Prie
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata
galioja.

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto.
Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
K a n a i s ir kitur
(UŠi$115.00
$65.00
$45.00
Tik Šeštadienio Uida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kaiiaao^'u-'bhuiU.Š.)
$65.00
$60.00
$3800
Uisakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kuo. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ut skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nore skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

ARASZUOBA. M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower1, Suite 3 C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
166 E. Superior, Suite 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd. St.

Tel. 773-735-7709
EDMUNDAS VIŽJNAS, U.D., S.C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts 5 ir 6
Chicago, IL 60838

Tel. 773-229-9965

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 SL, Oak Lavvn, IL
Pirmas apyl. su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 706-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., HfcKory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (706) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

prie namo, kuriame jis dirbo
ir gyveno, buvo pastatyta len
ta. Gavus giminių sutikimą,
ketinama vieną gatvę pava
dinti V. Augustausko vardu.
Žinome, kad karo pabaigoje,
sovietų kariuomenei artėjant
prie Lietuvos, V. Augustaus
kas su žmona ir dukra trau
kėsi į Vakarus, tačiau Rytų
Prūsijoje žuvo. Teko girdėti,
kad žmona gyveno Čikagoje.
Augustauskienė yra bendra
vusi su prezidento K. Gri
niaus žmona.
Tokios menkos žinios apie
pulkininko artimuosius. No
rėtume sužinoti daugiau: ar
yra likę jo giminių? Gal infor
macija kulautuviškiams pa
dėtų Amerikos lietuvių bend
ruomenė, buvę pažįstami.
Bendromis pastangomis {am
žinkime šio žmogaus atmi
nimą. Mano adresas: Pušyno
1-1, Kulautuva, Kauno raj.
Mykolas Fedaravičius
istorijos mokytojas

Tai - Jūsų laikraštis
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* Nuo 2001 m. rugsėjo 1
d. turėtų ąsigalioti įstatymo
pataisos, pagal kurias tradici
nių religinių bendruomenių ir
bendrijų švietimo bei ugdymo
įstaigos gaus finansavimą ne
tik už vaiko išlaikymą, bet ir
už patalpų priežiūrą bei re
montą. Tokioms Religinių ben
druomenių ir bendrijų įstaty
mo ir Švietimo įstatymo patai
soms Seimo Biudžeto ir finan
sų komitetas pritarė pirma
dienį. Dabar tradicinių religi
nių bendruomenių ir bendrijų
švietimo bei ugdymo įstaigos
negauna lėšų už patalpų prie
žiūrą bei remontą. Seimui pri
ėmus naujas įstatymo nuosta
tas, iŠ valstybės biudžeto
šioms įstaigoms reikės papil
domai skirti apie 5 mln. litų.

Kulautuvoje partatyta atminimo lenta pik Itn. Vytautui Augustauskui

(BNS)
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DVI KONFERENCIJOS: ŠIAIS
METAIS VILNIUJE IR 1985 M.
KOPENHAGOJE

Danutė Bindokienė

ANTANAS DUNDZILA
Paskutinio mėnesio laiko- teisėjai: austras, švedas, pran
tarpyje ateina kiek daugiau cūzas ir du britai. Einamų pa
žinių apie š.m. birželio 12-14 reigų bei profesijų atžvilgiu,
d. Vilniuje ruošiamą komuniz tai teisininkai, parlamentarai
mo nusikaltimų įvertinimo ir dvasininkai. Posėdį atidarė
kongresą ir Niurnbergo-2 var Europos parlamento vicepir
du vadinamą visuomenini mininkas, buvo perskaitytas
teismą. Šios žinios skatina iš anksto paruoštas kaltina
prisiminti panašų renginį masis aktas, vyko 17 liudinin
1985 m. Kopenhagoje. Grįžtu kų parodymai. Liudijo vienas
su turimais duomenimis į anglas, penki latviai, trys es
1985-ius metus, vildamasis tai, du rusai, vienas vokietis
telkti visuomenės dėmesį šių ir penki lietuviai. Lietuviai
metų įvykiui Vilniuje ir, nors liudininkai buvo Tomas Venc
netiesioginiu badu, tuo jį ska lova, Aleksandras Štromas,
tinti. Ir dėmesio, ir skatinimo Violeta Štromienė, Afrikoje iš
reikia, nes, kaip žinia, tokiam SSSR tarnybos pasitraukęs,
kongresui mintis gimė seno Bromus Venclova ir Kęstutis
kai, 1997 m. lapkričio mėn. Jokubynas.
Vilniuje suruoštoje vienos die
Iš archyvuose turimų duo
nos konferencijoje „Komunis menų atrodo, kad žiūrovų bei
tinis genocidas Lietuvoje". Su dalyvių skaičiumi renginys
manymo vykdymas lėtai ir nebuvo gausus. Iš tikrųjų jis
sunkiai vystėsi; pvz., kongre buvo ruoštas ir taikytas žisas turėjo jau įvykti 1999 m. niasklaidai. VLIKo tais lai
spalio mėnesį, tačiau rude kais leista ELTA skelbė, kad
niop buvo atidėtas. Šį kartą, Tribunolo klausėsi daug žur
atrodo, kongresas įvyks: yra nalistų iš įvairių Europos
žmonių, kurie turi kelionės valstybių, jų tarpe net ir Tass
bilietus, o vienas iš Amerikos korespondentas.
Tribunolą
lietuvių fondų renginiui pas plačiai paminėjo Danijos,
kyrė net 20,000 dolerių. Var Olandijos, Švedįjos ir Vokieti
dan platesnio šių metų įvykio jos televizija. Į renginį reaga
supratimo, rūpi pažiūrėti, kas vo Tass savo pareiškimu, pik
darėsi prieš 15 metų vadin tai puolusiu renginį bei jame
tame Baltijos kraštų Kopen dalyvavusius u.menis. Sovie
hagos Tribunole, kaltinusia tai liepos 26 d. tribunolo tema
me Sovietų Sąjungą.
surengė spaudos konferenciją.
Štai Kopenhagos esminiai Politinėj plotmėj tai savaime
faktai: 1985 m. liepos 25-26 d. jau pasiekimas, privertęs so
lietuviai, latviai ir estai Ko vietus aiškintis ir bumbėti!
Dviejų pirštų storumo byloje
penhagoje surengė „Baltijos
Tribunolo bylą" prieš Sovietų išlikę duomenys aiškiai rodo,
Sąjungą. Tai buvo politinio kad šio renginio žvilgsnis bu
pobūdžio renginys, vienoje vo sukauptas į žiniasklaidą.
Vakarų Europos sostinių pa Tai suprantama, nes tribuno
rodęs, kad buvusių nepriklau las vyko svetimoje valstybėje,
somų valstybių okupacija ir kur lietuvių, latvių bei estų
aneksija tapo nusikaltimo pa didesnės minios nebuvo gali-,
vyzdžiu, pažeidusiu tarptauti ma sutelkti. Renginiui buvo
nę teisę bei sutartis, kurias kruopščiai pasiruošta, tai liu
Sovietų Sąjunga buvo ratifika dija specialiai žiniasklaidai
vusi. Išklausęs patyrusius liu paruošta informacinė medžia
dininkus iš daugelio gyveni ga — reikšmingi valstybinio
mo bei teisės sričių, Baltijos lygio pasisakymai, žinios apie
Tribunolas priėjo (iš anksto disidentų judėjimą bei prieši
turbūt visiems žinotos) išva nimąsi už geležinės uždangos
dos, kad Sovietų Sąjunga yra (ar dar ją atsimename?), pog
padariusi ir tebedaro didelę rindžio spauda, liudininkų
neteisybę šioms trims tautoms pareiškimai, didelės reikšmės
ir tuo būdu kenkia taikos bei turėję tuo metu Helsinkio su
laisvės galimybėms Europoje sitarimai ir kt. Tribunolo
bei pasaulyje. Tuo tikslu iš posėdžiai buvo vieši, tačiau,
leistas, Europos spaudoje nu rūpinantis posėdžių tvarka
skambėjęs, vadintas Kopenha bei saugumu, dalyviai buvo
skatinami registruotis.
gos Manifestas.
Ryšium su šiuo renginiu Ko
Tribunolą suorganizavo Washington priemiestyje "veikusi penhagoje vyko sovietinių nu
Baltų Santalka, Baltic World sikaltimų paroda bei demonst
Conference, kurią sudarė lie racija. Taip pat liepos 26 d.
tuvių VLIKas, latvių World vakare iš Stokholmo uosto į
Federation of Free Latvians ir Helsinkį išplaukė „Taikos ir
estų Estonian World Council laisvės laivas". (Tribunolo
Tribunolo sudėtyje buvo penki programa skelbė, kad norin-

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS
ZARASŲ APSKRITYJE
RUSŲ IR VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS
PETRAS MATEKUNAS
(Tęsinys)

Nr.3.

Norint išvengti nesklandumų, kol
Laikinoji Lietuvos vyriausybė tuo reikalu paskelbs
įstatymą, štabas išleido potvarkį, kad žemė, kuri rusų
bolševikų buvo atimta, sugrąžinama seniems savinin
kams, o naujakuriai ja naudojasi nuomininko teisė
mis. Gautas derlius dalinamas pusiau. Abi pusės tuo
potvarkiu buvo patenkintos ir jokių nesusipratimų ne
buvo.
Partizanų būriai provincijoje
Greičiausiai partizanų būriai susiorganizavo Duse
tose, Antazavėje ir Svėdriikėse, o vėliausiai Zarasų
mieste, nes buvo labai nepalankios sąlygos.
Dusetų partizanu būrys. Tai buvo vienas ii di
džiausių partizanų būrių. Jam vadovavo kultūrtechnikas K. Žukauskas. Jų štabas buvo įsikoręs Vytauto
gatvėje Nr. 1. Į itabą įėjo būrio vadas K. Žukauskas,
P. Leleika, Petras Kesylis ir Jonas Lingė. Būriui pri
klausė apie 100 vyrų. Ginklais jie apsirūpino rusų
bolševikų karius paėmę į belaisvę. Ii viso buvo paimta

Mamos išėjo

kariauti

Ar motinų pastangos nebus sukelia pasibaisėjimų ir pro
tiek pat bergždžios, kaip kitų, testo bangas, nuskriejančias
mėginusių susiremti su galin per visą kraštą. Reakcija vi
gąja National Rifle sąjunga suomet ta pati: prezidentas
(NRA), kuri iki šiol labai siūlo griežtesnę ginklų kontro
sėkmingai sugebėjo „nugalėti lę, žmonės reikalauja naujų
priešus", mėginusius vienaip įstatymų, apribojančių ranki
ar kitaip apriboti šaunamųjų nių ginklų pardavimą, NRA
atremia, kad įstatymų jau ir
ginklų prekybą?
Toks ir panašūs klausimai taip per daug, tik niekas ne
aidėjo ir prieš Motinos dieną, prižiūri jų vykdymo, Kongrese
kai Amerikos mamos organi respublikonų dauguma bal
zavo „milijono motinų" de- suoja prieš prezidento pasiū
monstracįjas Washington, DC. lymus ir viskas pasilieka „po
Verta pastebėti, kad pastaruo senovei". Iki kito karto, kai
ju metu tokie milžiniški, vie smurto veiksmas vėl sukrečia
nos ar kitos Amerikos gyven gyventojus...
Tiesa, motinos, ypač prara
tojų grupės organizuojami,
Iš pavasarines medžių žalumos kyla Gedimino yi.'m... Priekyje — arsenalas. Nuotr. V. Gulevičiaus (Elta)
sąskrydžiai sostinėje jau yra dusios vaikus dėl šaunamųjų
nenaujiena. Tiesa, niekam iš ginklų (tyčiniais ar tik nelai
JAV PARAMA BALTIJOS VALSTYBĖMS
dingą iš arčiau susipažinti su esmės nepavyko surinkti mili mingais atvejais), visuomet
jono dalyvių, bet keliasdešimt garsiai reikalavo teisybės, liuAmerikos Baltų laisvės ly nės pagalba prekybos skatini Lietuva, kuri, atsikračiusi so tūkstančių tikrai suskrido į dįjo Kongreso sesįjose, krei
gos ir kitų Amerikos baltiečių mui ir antikorupcijos aktui vietų okupacijos, padarė dide Vašingtoną ir garsiai išreiškė pėsi į prezidentą, apeliavo į
lę pažangą ir dabar stovi ant
skatinamas ir prašomas, ge 2000-ais".
savo norus vyriausybei bei NRA vadovybės sąžinę (jeigu
tvirtų
demokratijos pamatų.
gužės 9 d. JAV Senato
Lėšų paskirstymo komiteto
tokią ji turi), bet viskas buvo
Sen. Durbin pabrėžė Lietu prezidentui.
Užsienio lėšų paskirstymo ko nurodyta suma yra beveik 2
veltui.
Pagaliau nuspręsta
Tai ne 60-ojo ar 70-ojo
mitetas (Senate Approprea- mln. doleriu didesnė negu pre vos siekius įsijungti į vakariešaukti
kartu,
nes pavienių mo
tions Committee) rekomenda zidento FYOI prašyti 18.2 tišką-demokratišką Europą, dešimtmečio kruvinos demon tinų balsas nebuvo išgirstas.
stracijos
su
vandalizmu,
areš
vo 20 mln. dolerių užsienio ka mln. dole.nų. Komitetas dar siekiant narystės Europos Są
Tad ir suorganizuotos „mili
rinio finansavimo (UKF) pa siūlo 3 mln. dolerių Baltijos jungoje ir NATO. „Lietuva tais, net gyvybės aukomis. Da jono motinų eitynės" į JAV
ramą Baltijos valstybėms, 3 valstybių vidaus saugumo tar nori būti laikoma Vakarų val bar elgiamasi kur kas ramiau, sostinę. Kurios motinos ne
mln. dolerių jų vidaus saugu nybų lavinimui ir FBI įstaigos stybe. Niekas to geriau nepa išskyrus galbūt neseniai Seat- galėjo vykti, keliolikoje kitų
rodys, kaip apsilankymas pa tle, WA, ir Washington, DC,
mo tarnybų paruošimui ir to Lietuvoje atidarymui.
vykusias demonstracijas, at Amerikos miestų buvo taip
čioje Lietuvoje".
bulinimui ir FBI įstaigos Lie
Per praėjusius trejus metus
pat ruošiamos panašios de
Toliau laiške sen. Durbin liepusias „senuosius laikus".
tuvoje įsteigimui.
Senato lėšų paskirstymo ko
Paprastai tokie sąskrydžiai monstracijos. Visur aidėjo tie
Senato Užsienio santykių mitetas, Amerikos Baltų lygai rašo, kad jo motina gimusi
patys skaudūs motinų išgyve
pakomitečio pirmininkas sen. skatinant ir sen. McConnell nedideliame Lietuvos kaime, naudingi, nes atkreipia pla nimai, skundai, prašymai:
Mitch McConnell vadovavo šių vadovaujant, tiksliai nurody kad ji, atvykusi į Ameriką, tesnį dėmesį į kurį svarbų šio „Dėl Dievo meilės, darykite
lėšų rekomendavimo Baltijos davo užsienio karinio finansa visuomet buvo lojali jos pi krašto gyventojams (ar net pa kažką, kad mūsų vaikų krau
valstybėms UKF įstatymo pro vimo sumas Baltijos valsty lietė, bet nepamiršo savo kil saulinio masto) reikalą. Jeigu jas nebūtų nuolat liejamas!"
jektui, kuriame sakoma: „Ko bėms. Pernai vyriausybė išlei mės krašto ir ta kilme di konkrečių pasekmių ir nema
Deja, tuo pačiu metu Va
mitetas toliau remia UKF pa do Baltijos valstybėms 3 mln. džiavosi. „Aš didžiuojuosi, bū tyti, tai vis tik žiniasklaidą šingtone vyko ir kitokio po
įvykį
komentuoja,
o
jo
dalyviai
damas
imigrantės
sūnus
ir
tu
galbos Lietuvai, Latvijai ir Es dolerių mažiau, negu buvo pa
būdžio eitynės — prieš bet
tijai programą".
skirta jų 15 mln. dolerių Sena rėdamas garbę tarnauti JAV namo išsiveža pasitenkinimą, kokį šaunamųjų ginklų kon
kad
jie
nevieni,
kad
yra
ben
Senate.
Tūkstančių
lietuvių
Laikantis praeitų metų ly tui pateiktoje biudžeto sąma
kilmės amerikiečių vardu, aš draminčių visame krašte, to trolės suvaržymą ar apribo
gio, komitetas rekomenduoja toje.
prašau atkreipti rimtą dėmesį dėl ilgainiui — kaip tas lašas jimą! Jų dalyviai, kaip bylojo
Dabar tiksli nuoroda apsau
20 mln. dolerių sumą Baltijos
į šį mano prašymą", baigia po lašo į akmenį — bus pa plakatai ir garsūs šūkiai, kar
valstybėms. Ši pagalba pagrei gos paskirtą pagalbos sumą
tojo NRA posakius, kad įsta
savo laišką senatorius Ri- siektas laimėjimas.
tina jų įstojimą į NATO, sut nuo pakeitimų. Sis įstatymas
Nepaisant, kokius argumen tymų jau pakanka, reikia tik
chard Durbin.
virtina jų demokratijas, page dar turės būti svarstomas ir
tus NRA vartoja, besistengda juos vykdyti. Juk- JAV Kon
rina jų karinių pajėgų tobu priimtas Senato pilnaties.
ma įrodyti, kad „ginklai vieni stitucija garantuoja kiekvie
lėjimą, pasiekiant NATO stan JAV Atstovų rūmuose panaši
patys dar nėra nieko nužudę, nam amerikiečiui teisę turėti
įstatymo versija numatoma
dartus — reikalavimus.
ar suleidę, kad tik žmogaus ir nešiotis šaunamąjį ginklą...
Praėjusį mėnesį Užsienio svarstyti Lėšų paskirstymo
Kokie buvo pagrindiniai mo
rankose jie neša mirtį", statis
santykių komitetas paskyrė komitete šių metų birželio
tinų
reikalavimai? Gan pa
tika rodo priešingus faktus.
20.5 mln. dolerių UKF ir 4 mėnesį.
Kaskart jaunesni ir jaunesni prasti ir tikrai nieko nevar
mln. dolerių IMET pagalbos
Angelė Nelsienė
asmenys pasinaudoja šauna žantys. Prašyta, kad kiekvie
Baltijos valstybėms — „techniAmerikos Baltų laisvės
muoju ginklu, norėdami „su nas, norintis pirkti šauna
lygos direktorė
vesti sąskaitas" su tariamai mąjį ginklą (nepaisant kur —
juos įžeidusiu ar paerzinusiu. parduotuvėje, turguje, mugė
tieji suspėti į laivą iš Kopen
Čia jau nebekalbama apie ra je), būtų patikrintas, ar nėra
hagos privalo išskristi ne
SEN. DICK DURBIN
finuotus nusikaltėlius, užpuo nusikaltėlis; kad visi šauna
vėlesniu, kaip SAS oro linijos
RAGINA PREZIDENTĄ
lančius gatvėje, apiplėšiančius mųjų ginklų savininkai turėtų
#418 skrydžiu...) Apie šią ke
APLANKYTI UETUVĄ
bankus,
atliekančius kitus būti suregistruoti; kad visi
lionę specialiu reportažu in
smurto
veiksmus.
Tai dau ginklai turėtų saugiklius; kad
formavo Viktoras Nakas 1985
Kadangi JAV prezidentas
giausia jaunimas, net vaikai, niekas negalėtų mėnesio lai
m. „Lituanus" Nr. 4 laidoje. Bill Clinton š.m. birželio mė
akimirkai išvesti iš pusiausvy kotarpyje pirkti daugiau kaip
Keleivių skaičiai laive čia ste nesį ruošiasi lankytis Rusijoje,
ros, paveikti kokių kitų paša vieną ginklą. Amerikietės ma
bina: net 70 žurnalistų plaukė kur susitiks su naujuoju jos
mos savo meile stengėsi ap
linių
bei vidinių priežasčių.
kartu su 3,000 pabaltiečių!
prezidentu Vladimir Putin,
globti
visą kraštą, ne tik savo
Žvelgiant iš 15 metų per senatorius Diek Durbin (D-IL)
Šaunamaisiais
ginklais
šeimą,
tam net paaukojusios
spektyvos, reikia pasakyti, praėjusią savaitę parašė JAV
įvykdyti nužudymai, ypač, kai
joms
pagerbti
skirtą šventę.
kad Tribunolui buvo gerai pa prezidentui laišką, raginda
juos įvykdo jaunamečiai (juo
Tikėkime,
kad
jų
pasiaukoji
siruošta, jis atitiko rengėjų mas pakeliui užsukti į Lie
labiau mokyklose, kas pernai
mas
duos
vaisiu
Dick
Durbin
(D-IL)
tikslus, pastangos pasiteisino. tuvą. Prezidentui būtų naubuvo gan dažnas reiškinys).

į belaisvę apie 60 rusų karių, kuriuos vėliau perdavė
vokiečiams. Žuvo tik vienas partizanas — per su
sišaudymą prie Lungelių kaimo. Toje vietoje buvo ap
supti trys rusų kariai, iš jų vienas politrukas. Jie buvo
gerai apsiginklavę ir pasiduoti partizanams nenorėjo.
Buvo pranešta vokiečiams. Į tą vietą, kur jie buvo ap
supti partizanų, atvyko du vokiečių kariai. Rusai, pa
matę vokiečius, nesipriešino ir pasidavė į nelaisvę, o
politrukas nusišovė.
Vėliau, kai vokiečiai užėmė visą Zarasų kraštą, par
tizanų sumažėjo. Būry liko apie 30, jie ėjo sargybą prie
rusų belaisvių stovyklos ir palaikė vidaus tvarką, kol
buvo suorganizuotos vietos įstaigos.
Švedriikių partizanu būrys. Švedriikių jauni
mas, kaip ir dusetiškiai, karui prasidėjus susiorgani
zavo į stiprų partizanų būrį. Jam vadovavo atsargos
leitenantas mokytojas J. Preibys. Vieni partizanai į
būrį įstojo su savais ginklais, o kitus aprūpino būrio

Matas,
Švedriikių partizanų būrio vadas J. Preibys, suži
nojęs, kad Salake vyksta vykdomojo komiteto pirmi
ninkų pasitarimas dėl ūkinės rekvizicijos, kuriame
daugiausia dalyvavo Zarasų apskrities pirmininkai, ir
norėdamas juos įbauginti, paskambino į Salaką, kur
vyko posėdis. Atsiliepė Salako vykdomojo komiteto
pirmininkas Nenėnas. Tarp jų įvyko aitrus pasikalbė
jimas, įvaręs daug baimes ne tik Nenėnui, bet ir ki
tiems apylinkės komiteto pirmininkams. Posėdį tuojau
nutraukė ir paprašė ii Zarasų pagalbos. Apie 4-tą va
landą vakare ii Zarasų atvažiavo keli enkavedistai,
milicįja ir būrys gerai apginkluotų vietos komunistų.

*Si

Jie tuojau apsupo Švedriškės bažnytkaimį. Įvyko stip
rios kautynės. Partizanai iš apsupimo prasilaužė ir
pasitraukė. Nuostolių partizanai, išskyrus vieną leng
vai sužeistą, neturėjo, o komunistų buvo keli sužeisti
ir vienas partietis užmuštas. Kitą dieną partizanai
užėmė Salaką ir čia atkūrė visas įstaigas, kurios veikė
nepriklausomybės metais.
Antazavės partizanų būrys. Pirmomis karo dieno
mis partizanai, vadovaujami Kairiūno, įsitvirtino An
tazavės šile. Kad sutrukdytų pakrikusiems rusų ka
riuomenės daliniams, kurie traukėsi per Antazavės
apylinkes Daugpilio link, Antazavės šile ant kelio, jun
giančio Rokiškį su Zarasais, nuleido didelį medį. Ant
to kelio jie sulaikė rusų armijos generolą, kuris su pa
lyda važiavo Zarasų link. Pasiduoti partizanams ne
norėjo. Tarp partizanų ir jo palydos įvyko susišau
dymas. Generolas buvo sužeistas j ranką, paimtas į
nelaisvę ir atiduotas vokiečiams, kurie žygiavo pro An
tazavės apylinkes. Taip pat pro tą vietą Zarasų link
važiavo rusų uniforma apsirengęs generolas Jonas
Černius. Jis. važia%o su kažkokia misija į Rygą, bet
pakelyje jį užklupo karas. Partizanai aprengė jį civi
liais drabužiais ir paėmė į savo globą.
Vokiečiu kariai neįvertino lietuvių partizanų
Po dviejų dienų karui prasidėjus, Zarasų apskritis
buvo jau lietuvių partizanų rankose, išskyrus tik Za
rasų miestą ir kai kurias vietas prie plento, kuriuo
traukėsi Daugpilio link pakrikę rusų armijos likučiai,
komunistai, o jų tarpe su savo svita ir „prezidentas" J.

Paleckis.
Vokiečiai lietuvių partizanų visai neįvertino. Apsvai
gę nuo laimėjimų tuojau nuginklavo Antazavės parti
zanus, kurie ne vienam vokiečiui išgelbėjo gyvybę, vi
sų akivaizdoje juos sunaikino. Tai buvo didžiausias ne
susipratimas, kuris sukėlė ne tik partizanų, bet ir
žmonių pasipiktinimą. Partizanų štabai po šio įvykio
tuojau kreipėsi į vietos karo komendantus, kurie par
tizanus pripažino ir kiekvienam išdavė leidimus gink
lus laikyti.
Lietuvių partizanų kovos su lenkų partizanais
ir jų išformavimas
Vėliau Antazavės ir Švedriškių partizanų būriai ko
vojo prie Tilžės bažnytkaimio, esančio prie šiaurinio
Drūkšių ežero kranto, su lenkų partizanais, atvyku
siais iš Breslaujos. Lenkų partizanai buvo sumušti.
Breslaujos vokiečių komendantas, kuris pataikavo len
kams, jų įkalbėtas suėmė 13 lietuvių partizanų. Juos
vėliau išvadavo Vincas Tamošiūnas, įgaliotas Laikino
sios Lietuvos vyriausybės.
1942 m. kovo mėn. visi partizanų būriai buvo išfor
muoti.
Rezistencijos sąjūdis vokiečių
okupacijos metais
Zarasų apskrityje vokiečių okupacijos metais veikė
šie slapti rezistenciniai sąjūdžių junginiai: Lietuvos
aktyvistų frontas, (LAF), Lietuvos frontas (LF) ir Lie
tuvos laisvės armija (LLA).
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BESIRUOŠIANT XV
PASAULIO JAUNIMO
DIENOMS

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

ELEKTROS
(VEDIMAI-PATAISYMAI
Didžiojo Krikščionybės jubi
Turiu Čikagos miesto leidimą
liejaus metais rugpjūčio 15-20
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
d. Romoje vyks XV Pasaulio
garantuotai ir sąžiningai.
jaunimo diena.
773-779-3313
Pagrindiniai PJD 2000 mo
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
mentai: Jubiliejinė piligrimys
tė" prie Šv. Petro kapo, susi
IR GYVYBES DRAUOMA&
tikimas su popiežiumi, Vigilija
Agentas
Frank Zapots t Off. Mgr. Auka*
ir Eucharistijos šventimas
S. Kana kafca Bstuvtikai.
kartu su šventuoju Tėvu. Romoje
FRANK ZAPOUS
32081«WMt9bh8tr«*
laukiamas itin gausus jauni
M (708) 4244664
mo būrys iš viso pasaulio.
(773)SB1-a6S4
Kiekviena grupė paeiliui at
liks Jubiliejinę piligrimystę"
TAISOME
pro „Šventąsias duris" ir prie
SKALBIMO MAŠINAS,
Šv. Petro kapo. Jubiliejinės pi
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
ligrimystės diena skirta Atgai
SISTEMAS, VIRYKLAS,
lai ir Susitaikinimui. Kitomis
ORO VĖSINTUVUS.
dienomis, atskir > e Romos
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
bažnyčiose, vyks katekezės
įvairiomis pasaulio kalbomis
Reikalinga moteriškų Ir
(taip pat ir lietuvių kalba).
vyriškų rūbų siuvėja; 4412
Iš visų Lietuvos vyskupijų į
W. 59 StTeL 773-735-5667.
XV Pasaulio jaunimo dienas
Kalbėti angliškai arba j
Romoje ruošiasi keliauti apie
lenkiškai.
3,000 jaunųjų maldininkų.
Š.m. gegužės 6 d. — 10 vai.
Kauno arkivyskupijos jaunimo
Reikia 200 asmenų. Galima uždirbti viii
$1000 i savaite. Darbas pirmd teitd
centre (Vilniaus g. 7, Kaunas)
Sekrod. dirbo neprivaloma Patirtis nebūtina.
vyks Lietuvos vyskupijų jauni
Reikia: mokeo Sek tiek angUikai. turėti savo
mo centrų vadovų ir XV Pa
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose.
saulio Jaunimo dienų Romoje
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1
koordinatorių
susitikimas
d. Tel. 6M-724-97M, 1*9 Unlvtrsity
Lane, L'nit F, Latle Ogdcn iki Yaekky;
„Pasirengimas XV Pasaulio
važiuot į pMu iki Okio; tada i rytai iki
jaunimo dienai". Susitikimo
Araaiaiy; karta Ud Uatmssty Laae.
svečiai: vysk. Rimantas Norvi
lą bei mons. Domenico Sigalini (Italijos Vyskupų konferen PASKIR S NEW YORKO
ARKIVYSKUPAS •
cija).
Lietuvos Vyskupų
Čikagos arkidiecezijos arki
Konferencijos
vyskupas Edvvard Egan pas
2000 metų Jubiliejaus
kirtas naujuoju New Yorko ar
komitetas
kidiecezijos, turinčios 2.4 mln.
tikinčiųjų, arkivyskupu. Jis
JUBILIEJINIO
užims neseniai mirusio kardi
KOMITETO POSĖDIS
nolo John O'Connor vietą.

ATSKLEISTA TREČIOJI FATIMOS
PASLAPTIS
1917 m. Fatimoje, Portu
galijoje, trim* jaunameciams
piemenėliams pasirodė Mer
gelė Marija. Tų metų gegužės
13 d. Dievo Motina vaikams
pasakiusi tris ateities įvykius
ir raginusi žmoniją melstis,
ypač kalbėti rožančių, kad
Dievas būtų jai gailestingas ir
per daug skaudžiai nebaustų.
Pirmieji du įvykiai-pranašystės buvo: Pirmojo pasauli
nio karo I kuris tuo metu vyko)
pabaiga, o taip pat Antrojo
pradžia: komunizmo įsigalė
jimas ir jo žlugimas, tačiau
trečioji pranašystė nebuvo ati
dengta. Metams
slenkant,
daug speiiota. ką Marija dar
sakė vaikams Jacintai. Liuci
jai ir Pranciškui.
Daugelis tikėjo, kad ji
išpranašavo pasaulio pabaigą
arba bent branduolinio karo
pradžią. Ir tik šįmet, gegužės
13 d., popiežiui Jonui Pauliui
U lankantis Fatimoje, 60,000
maldininkų miniai Vatikano
Valstybės sekretorius kardino
las Angelo Sodano atidengė
trečiosios pranašystės paslaptį

— Marija buvo perspėjusi apie
atentatą prieš popiežių 1981
m. Šv. Petro aikštėje.
Popiežius Jonas Paulius II
tą pranašystę jau žinojo nuo
pat savo popiežiavimo pra
džios. Kadangi atentatas įvy
ko gegužės 13 d., jis tiki. kad
Dievo Motina išsaugojo jo gy
vybę, todėl 1991 m. gegužės
13 (dešimt metų po atentato)
ir šįmet jis nuvyko į Fatimą
Marijai padėkoti. Popiežius
taip pat paskelbė palaimintai
siais du vaikučius — Jacintą
ir Pranciškų Marto, kurie
anuomet matė Mergelę Ma
riją. (Vaikai mirė influenza,
keletui metų praslinkus po
regėjimo, o Liucija de Santos
yra karmelite vienuolė, jau 93
m. amžiaus, ir buvo susitikusi
su popiežiumi.)

Kodėl taip ilgai laukta prieš
atidengiant trečiąją Marijos Neseniai pastatyta Šv. Onos vardo koplyčia Kačerginėje. Projektas archi
pranašystę? Vatikanas sako, tekto Vytauto Žemkalnio (Landsbergio), jo žmonos Onos atminimui.
>.
Nuotr Leonardo Surgailos
jog buvo svarbu „neužbėgti jai
už akių", t.y., žinant, kad bus mų nebūdavo priimtas. Tik po
1978-1984 metais
Jonas
atentatas prieš popiežių, ne trylikos metų atkaklių p a s  Kauneckas buvo tikinčiųjų tei
tangų, 1972 metais, Jonas sėms ginti komiteto nariu.
paskatinti jo vykdyti.
Kauneckas įstojo į Kauno Nuo 1990 metų yra Telšių vys
tarpdiecezinę kunigų semina kupijos kunigų tarybos narys,
NAUJAS VYSKUPAS
riją, kurią baigė 1977 metais. nuo 1994 metų priklauso Tel
Kunigu įšventintas Kauno ar šių vyskupijos konsultorių ko
2000 metų gegužės 13 dieną
kikatedroje 1977 metų gegu legijai. 1993 metų spalio 8 die
popiežius Jonas Paulius II
žės 22 dieną.
ną Šventasis Tėvas Jonas
Telšių vyskupu pagalbininku
Paulius II kunigą Joną Kau1977
metais
buvo
paskirtas
ir tituliniu Forkonijo įForconecką paskyrė savo kapelionu
Telšių
katedros
vikaru
ir
šias
1
nio vyskupu paskyrė Telšių
— monsinjoru. Nuo 1994 m.
pareigas
ėjo
iki
1983
metų.
kunigų seminarijos dvasios tė
1983-1990 metais buvo Skaud sausio 6 d. Telšių ateitininkų
vą monsinjorą Joną Kaunecvilės
ir Adakavo parapijų kle dvasios tėvas. Nuo 1996 m.
ką.
bonu. 1990 metų liepos 23 sausio 15 d. Telšių vyskupijos
Vysk. J. Kauneckas gimė
dieną buvo paskirtas Telšių atstovas „Bažnyčių žinių" re
1938 metų birželio 6 d. Pasva
kunigų seminarijos vicerekto- dakcijoje.
lio rajone. Krinčino parapijoje,
riumi ir seminarijos dėstytoju.
Trajoniškio .kaime, valstiečių
Nuo 1992 metų gruodžio 11
Lietuvos V y s k u p ų
šeimoje.
dienos — Telšių seminarijos
konferencijos
1945-1949 metais mokėsi
dvasios tėvas.
sekretoriatas
Sintautų pradžios mokykloje,
1949-1953 metais — Krinčino
PAMINĖTA KATALIKŲ MOKYTOJŲ
septynmetėje
mokykloje.
1953-1954 metais — Pasvalio
SĄJUNGOS 80 METŲ SUKAKTIS
vidurinėje mokykloje. Dar be
Kovo 24 d. Pal. J. Matulaičio lyčioje aukojo kun. V. Pabrinsimokydamas
mokykloje.
namuose
Kaune Lietuvos ka kis.
Naujai
paskirtas
Lietuvos
vysk.
Jo
1952-1954 metais dirbo Pasva
BŽ, 2000, Nr. 7
nas Kauneckas. Nuotrauka iš 1979 talikų
mokytojų
sąjungos
lio rajono .Artojo" kolūkyje.
m., kai kun. J. Kauneckas priklau
1954-1958 metais mokėsi Pa sė Tikinčiųjų teisėms ginti komite (LKMS) Kauno skyrius šventė
PAŠAUKIMUI
nevėžio
hidromelioracijos tui ir buvo vienas aktyviausių jo Lietuvos katalikų mokytojų
sąjungos 80 metų jubiliejų.
KUNIGUS KRIZĖ
technikume. Jį baigęs. 1958- narių.
Sąjunga įsteigta 1920 m. prof.
BAIGIASI
1959 metais dirbo Tauragės
Vatikano dvasininkijos kon
Melioracijos mašinų stotyje studijavo Maskvoje Aukštuo Prano Dovydaičio iniciatyva.
techniku. 1959-1963 metais siuose užsienio kalbų kursuo 1922 m. veikė 27 skyriai, vie gregacijos prefektas kardino
dirbo Alytaus Melioracijos sta se vokiečių kalbą. Juos baigęs, nijantys per 2,000 narių. Nuo las Dario Castrillon Hoyos,
tybos valdyboje darbų vykdy Vilniaus universitete studija 1921 m. sąjunga leido perio pristatydamas popiežiaus laiš
dinį leidinį „Lietuvos mokyk ką kunigams Didžiojo ketvir
toju, o 1963-1972 metais Aly vo lituanistiką.
la", rengė mokytojams vasaros
taus. Sausinimų sistemų val
Nuo 1959 m. kasmet mėgin kursus, steigė knygynėlius ir tadienio proga, spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad pasi
dyboje vyr. inžinieriumi. Dirb davo įstoti į Kauno tarpdiece
damas šiose įstaigose inžinie zinę kunigų seminariją, tačiau skaityklas. 1940 m. okupavus baigė pasaulio mastu buvusi
sovietams,
LKMS kunigystės pašaukimų krizė.
riumi, neakivaizdiniu būdu dėl civilinės valdžios trukdv- Lietuvą
veikla buvo nutraukta. Sąjun Anot
kardinolo
Castrillon
ga atkurta 1990 m. Šiandien ji Hoyos, šiemet pasaulyje kuni
vienija per 200 narių.
gystei rengiasi 109,828 semi
Pasak Kauno skyriaus pir naristai. Tai yra daugiau, pa
mininko V. Zuzevičiaus, vie lyginti su 108,517 kunigystės
nas pagrindinių LKMS užda kandidatų 1997 metais, ir kur
vinių — skatinti mokyklose kas daugiau nei 1975 m. (tuo
dorinį ugdymą. Šį procesą met seminaristų buvo —
švietimo įstaigose stabdo per 60,142). Pasak Dvasininkijos
mažas dorinio ugdymo pamo kongregacijos prefekto, šian
kų skaičius, integruotų tokio dienos seminaristai vidutiniš
ugdymo programų stoka, mo kai vyresni negu ankstesnių
kyklų vadovų abejingas požiū kartų jų pirmtakai.
ris į šį procesą, nepakanka
1999 m. Katalikų Bažnyčioje
mas pedagogų ir tėvų ryšys. dirbo 404,626 kunigai. Kardi
Prelegentas apgailestavo, kad nolas Castrillon Hoyos paste
nė viena mokykla nepasirenka bėjo, jog kai kurie kunigai,
dorinio ugdymo profilio ir iš anksčiau palikę kunigiškąją
reiškė viltį, jog katalikai mo tarnybą, vėl grižo į ją. Tarp
kytojai prisidės prie dorinio 1970 iki 1995 metų kunigiš
ugdymo atnaujinimo mokyk kąją tarnybą buvo palikę apie
lose ir šeimose. Jubiliejaus 10,000 kunigų. Iš jų penkta
proga katalikų mokytojų są dalis (apie 20 proc.) vėl grįžo į
jungos narius pasveikino Sei kunigiškąją tarnybą. Mažėja
mo narys K. Kuzmickas. Kau ir paliekančiųjų kunigystę:
no miesto švietimo skyriaus, anot kardinolo, 1975 m. kuni
visuomeninių organizacijų ats gystę paliko 3.314 kunigų, o
tovai. Šventės dalyviams me 1997 m. — 1.006 kunigai.
ninę programą parodė Kauno Dvasininkijos
kongregacijos
„Rasos" gimnazijos skautai ir prefektas primine, kad per po
mokytojų sakralinės muzikos piežiaus gimtadienį, gegužes
ansamblis „Celebro". Minėji 18 d. Vatikane bus švenčia
mas baigėsi šv. Mišiomis, ku mas Kunigų jubiliejus.
rias pal. J. Matulaičio kop?, 0:i'-~ K"i)l\i*!' - K I.'IT>_'!I ••!<• vidus Nuotr L. Surgailn*
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Kovo 30 d. Kaišiadorių vys
kupijos kurijoje įvyko vyskupi
jos jubiliejinio komiteto posė
dis, kuriame taip pat dalyvavo
Pastoracinės tarybos bei Li
turginės komisijos nariai. Po
sėdyje svarstyti pasirengimo
Eucharistiniam
kongresui,
maldingų kelionių į vyskupi
jos jubiliejines bažnyčias orga
nizavimo klausimai, aptarta,
kaip rengiamasi Jubiliejinei
žemdirbių dienai, kuri bus
švenčiama rugpjūčio 13 dieną.
Numatyta suaktyvinti parapi
jų šeimų pasirengimą Eucha
ristiniam kongresui, koordina
cinius reikalus pavedant para
pijų dekanams. Taip pat ap
tarti maldingų kelionių į Kai
šiadorių Kristaus Atsimainy
mo ir Pivašiūnų Švč. M. Mari
jos Ėmimo į dangų jubiliejines
bažnyčias organizaciniai rei
kalai. Nuo Gavėnios pradžios
Kaišiadorių katedroje kasdien
12 vai. aukojamos šv. Mišios,
o Pivašiūnuose kiekvieno mė
nesio 15 d. vyksta pamaldos.
Šių metų rugpjūčio 13 d., per
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų atlaidus, Pivašiūnuo
se bus sykiu švenčiamas Lie
tuvos žemdirbių jubiliejus, o
visose bažnyčiose aukojamos
šv. Mišios už žemdirbius.
Žemdirbių jubiliejinės dienos
organizavimo projektą rengs
kun. J. Sabaliauskas ir kun.
V. Cukuras.

Ruošiasi kunigystei: Jo
nas Delinkaitis iš Buenos Ai
res, Argentina,
studijuoja
Holy Apostles seminarijoje
Cromvvell, Connecticut. Brolis
Raymondas
Burkauskas,
OFM, iš Toronto taip pat stu
dijuoja Holy Apostles semi
narijoje Cromwell, CT. Vytau
tas Staškevičius iš Missisaugos, studijuoja Romoje,
Bedas pontifikalinėje kolegi
joje. Šių metų gegužės mėnesi
bus įšventintas į diakonus.
Brolis Juozas Žukauskas,
OFM, iš Lietuvos studijuoja
anglų kalbą Toronte. Šių
metų rudenį atliks amži
nuosius įžadus, bus įšven
tintas į diakonus ir vėliau į
kunigus.
Kun. Dainius Vaineikis,
OFM, noviciatą atlikęs Kennebunkport pranciškonų vie
nuolyne, dabar paskirtas Kry
žių Kalno vienuolyno Lietu
voje vyresniuoju.
Kun. Edmundas Putri
mas, Toronto Prisikėlimo pa
rapijos vikaras ir oficialus
vysk. P. Baltakio sekretorius
bei Sielovados tarybos jauni
mo sekcijos direktorius, per
nai gruodžio 26-31 d. Daina
voje
talkino
ateitininkų
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GREIT PARDUODA

RIMAS LSTANKUS
•Granas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Kalame visų rūšių „skfings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti §
Romui teL 630-774-1025. '
Careeiven aeeded — 24 hour Ii ve* in.
work 12 days and off two days. Most
jobs in southern Wisconsin and nocthem ūlinois. Requirtd:raustspeakEnglish. expenence, references, driver s
IntcmattMiat, 1-2A2-7&2415. Eam
$85 to $150 per day. Need someone for
a qu*druplegic (Male-legal). Need 3
women for Ahzneimer pafient. WU1 interview oo Wcdne>day.
Wladow VVaahen Needed!
40,000 per year. We need 100 crew».
No exp. necessary. WU1 train. Mušt
have vaiki driver* s license and transpottation. Mušt befluentin English.
L^McMabooVViiidowVVa»Uas.
TeL «©-82©-al55.

žiemos kursuose, o š.m. sausio
mėnesį vadovavo Urugvajuje
vykusiai Pietų Amerikos jau
nimo stovyklai. Kun. E. Putri
mas taip pat yra pagrindinis
steigėjas Klaipėdoje, prie Šv.
Juozapo parapijos, veikiančio
„Dvasinės pagalbos" centro,
kuriam vadovauja dr. Lisaus
kas iš Hamiltono Kanadoje.
Vilniaus
arkivyskupas
Audrys J. Bačkis pranešė,
kad kun. G. Stanevičiui davė
leidimą aptarnauti Maskvos
ir Sankt Peterburgo lietuvius.
Maskvos lietuvių bendruo
menė yra gerai organizuota,
turi ir nuolat veikiančią bei
Rusijos valdžios išlaikomą
„Šaltinėlio" mokyklą.
Kunigas,
psichologijos
profesorius emeritas dr.
Antanas Paikus, šalia pa
grindinio darbo - religinių ir
psichologinių knygų kūrybos,
skaito paskaitas Lietuvos ku
nigų seminarijose. Anksčiau
talkino Kearny, NJ, lietuvių
parapijai. Pensijon išėjus kle
bonui emeritui prel. Antanui
Bertašiui, aptarnauja Paterson, NJ, Šv. Kazimiero lietu
vių parapiją.
Kunigas,
psichologijos
daktaras Kęstutis Trima
kas, keletos religinių - filoso
finių knygų autorius (.Asme
nybės raida gyvenime", „Žmo
gaus aukščiausi skrydžiai",
„Tikint bręsti"), rengia naują
studiją - „Jaunimas: patirtis
ir įžvalga". Kun. Trimakas
dalį laiko praleidžia Čikagoje,
talkindamas Cicero lietuvių
Šv. Antano parapijai, o kitu
laiku dėsto Kauno kunigų
seminarijoje, Vytauto Didžiojo
ir Klaipėdos universiteto teo
logijos fakultetuose bei Kre
tingos religinių studijų insti
tute.
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Gieda Nekaltai Pradėtos Marijos seserų chorelis Putname Ii k Bernadeta. Arkadija, Paule, Natalija, Tercirija,
Pranute, Eugenija ir talkininke Marija Noreikiene Prie pianino Aldona Prapuolenyte.
Nuotr. Aurelijaus
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Lygos garbės mecenatui
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Akimirka ii „La Traviato*". IS kairės (sėdi) Sigutė Stonyte (Violeta); stovi. Kazys Skaisgirys, Albinas Smolinska8, Virginija Savrimiene. Nuotr. Jono Kuprio

LAIŠKAI IR

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai VANDAI, dukterims,
sūnums, giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.

čių dvaru atvažiavęs į Kro
kuvą, atvežė koldūnų receptą.
Malonu, kad mūsų kaimynai
nesisavina Jogailos atvežtų
koldūnų.
A. Masiulionienės žodžiais,
koldūnai daromi iš žalios mal
tos avienos. Taip rašoma in
„The World Atias of Food". Ta
čiau mes, lietuviai, dažniau
siai koldūnus darome iš žalios
jautienos. Kiti primaišo kiau
lienos ir avienos mėsos. Dar
reikėtų paminėti Tiškevičiaus
vardu pavadintus koldūnus.
Jų įdarui naudojami džiovinti
grybai, šviežias kumpis ir kiti
priedai. A. Masiulionienė ma
nanti, kad koldūnai yra senes
ni už ispaniškame pasaulyje
pagarsėjusias empanadas. Ka
žin? Teigiama, kad jau 12-ame
šimtmetyje buvo valgomos empanados. Tai liudija bemaž
prieš aštuonis šimtus metų staty
toje Santiago de Compostela
katedroje esanti empanadą
valgančio vyriškio statula.
Jeigu lenkai koldūnus vadi
na „kolduny Litewskie", gal,
sakau, mums juos reikėtų va
dinti lietuviškais koldūnais?
Petras Petrutis
Chicago, D,

Jis pasirinko baudą ir, pasi zidentūros kolektyvo elgesio,
tyčiodamas teisėsauga, atvežė jų aprangos ir pažeidė tautie
baudą automobiliu su prieka čių pagarbą aukščiausiai Lie
ba, kurioje visa bauda buvo tuvos institucijai.
supilta smulkiomis metalinė
Šis humoristų pasirodymas
mis monetomis. (Už ką buvo prezidentūroje juokingas ne
baustas — neatsimenu, tik ge buvo, buvo skausmingas lietu
rai atsimenu patį faktą ir ro viui patriotui. Spauda, žino
domą TV-joje — pylimą su ma, nekomentavo šio įvykio už
kastuvu pin.gų į priekabą.)
„nepagarbą" prezidentui, kaip
Pereitų m-.-tų balandžio 1 d. komentavo Nijolės Sadūnaitės
„Dviračio šou" kolektyvas bu padarytą „žalą" prezidentūrai.
Tik vienas politikos apžval
vo „karališkai" priimtas prezi
gininkas
Artūras Račas išdrį
dentūroje (su raudonu kilimu)
so
pastebėti:
„Nors ir manau
ir krėtė šposus: „atėmė" val
turįs
šiokį
tokį
humoro jaus
džią iš prez:dento, vienas ar
tistas tapo .rezidentu ir „val mą, stebint balandžio 1-osios
dė" visus prezidentūros tar 'Dviračio Šou' juoktis kažkodėl
visai nesinorėjo... man vis tik
nautojus.
Šiemet ir vėl užgriuvo prezi atrodo, kad prezidentūra ne
dentūrą. Be: šiemet, būdami turėtų virsti šou filmavimo
jau drąsesr.. įsismagino per aikštele, kad valstybės vado
nelyg papiktinančiai. „Prezi vui ir jo žmonai nederėtų tapti
dente" buve „išrinkta" vienin šio šou antraplanio vaidmens
telė moteris vaidinanti kolek atlikėjais, o prezidento pata
tyve. „Prezidentė" pradėjo eiti rėjams — pajacais. Man atro
savo pareiga-, dalindama ordi do, nei Kremliuje ir Baltuo
nus savo kolektyvui, o dėžę su siuose rūmuose taip nebūna
ordinais laike, patarnavo mū net ir balandžio 1-ąją". (Paim
sų prezidemas, pats V. Adam ta iš „XXI amž." perspausdin
kus. Prezidento patarėjai dė to vedamajame 04.07. J. D.)
Jadvyga Damušienė
vėjo įvairiai.-, kažką vaizduo
Vilnius
jančiais, rūiais. Staniulis ir
Kuolys dėv jo beisbolininkų
rūbus, Gaižauskaitė kažką pa
AČIŪ PEDAGOGEI
našaus į uniformą, o visi liku
A. MIŠKINIENEI
sieji, tai arabų aprangą ar kit
ką. Buvo „cirkas".
Daugelis skaitė rašinius
„Prezidente/-, dalindama or „Draugo" dienraštyje apie
dinus kiekv;enam kolektyvo Amerikos lietuvių - ameri
nariui, tardavo komišką žodį, kiečių mokytojų pastangas
kurį buvo sur.ku pagauti per dirbti Lietuvoje su tenykščiais
jos žodžių skubą. Mūsų prezi mokytojais. Buvo įsteigta or
dentas labai atsakingai laikė ganizacija, pavadinta A.P.dėžę.
P.L.E vardu. Pradėti ruošti
Vienas kolektyvo vaidintojas vasaros seminarai Lietuvoje.
visada būna kariška uniforma Daugelis skaitytojų neįsivaiz
ir vaizduoja Lietuvos laisvės davo, ką Amerikos mokyklose
kovų savanorį. Kai ordinai bu dirbantys mokytojai gali duoti
vo išdalinti, jis pareiškė pro Lietuvos mokytojams, nes ir
testą; „kam anas gavo ordiną, pati Amerikos mokykla turi
jo nemėgstamas, todėl jis grą sunkumų. Aš pats esu kėlęs
žina gautą ordiną", nusiėmė klausimą dėl A.P.P.L.E nau
ordiną ir grąžino prezidentei, dingumo Lietuvai. „Draugo"
o tuo metu Staniulis (vaikš vyr. redaktorė Danutė Binčiojęs visą laiką su beisbolo dokienė viename iš vedamųjų
lazda) užsimojo su lazda sava straipsnių buvo sakiusi, kad
noriui. Atrodo, kad šis farsas „A.P.P-L.E atlikti darbai jau
buvo specialiai surežisuotas dabar duoda gerus vaisius,
Lietuvos kovų kankinei Nijo bet gal didžiausias prie
lei Sadūnaitei pašiepti, kurios kaištas, kokį šiai bendrijai ga
veiksmą prezidentūroje š.m. lime padaryti, yra informaci
Vasario 16 d. minėjimo metu jos stoka". Galiausiai infor
spauda „išpūtė" ir komentavo macija apie A.P.P.L.E moky
kaip prezidento ir prezidentū tojų darbą buvo pateikta ge
ros nepagarbų įžeidimą.
gužės 5 d. „Draugo" laiškų
Taigi, Viešpaite Dieve, ar skyriuje, pedagogės Aldonos
galima gretinti šituos du įvy Miškinienės straipsnyje, pa
kius prezidentūroje? Tą, ką vadintame „Ruošiamės dešim
matė sąmoningas, doras lietu tai A.P.P.L.E seminarų vasa
vis žiūrovas TV-joje balandžio rai". Autorė aprašė, ko Ameri
1-ąją, tapo užgautas viso pre- kos pedagogai moko Lietuvos
mokytojus. Jos nuomone, šių
kursų dėka Lietuvos pedago
gai keitė pažiūras į vaiką. A.
Miškinienė pabrėžė, kad A.P.
P.L.E mokytojai nevažiuoja
mokyti, bet dalintis patirtimi,
metodais, pagalbinėmis prie
monėmis ir nauja technologi
ja. Kursų vadovai stengiasi
dėti demokratinės švietimo
sistemos, kurios centre yra
vaikas, pagrindus. Sovieti
niais laikais visko centre bu
vo valstybė. Šiuolaikinės mo
kyklos esminis tikslas yra šil
tas mokinio ir mokytojo ben
dravimas.

EILINIO OPEROS
vams, kurie mums pateikė šį
LANKYTOJO NUOTAIKOS spektaklį! Tai režisieriui Eligijui Domarkui, dirigentui Alvy
Keliolika kartų mačius „Tra dui Vasaičiui, chorui, solis
viatą", su Marijošium, Pet tams, orkestrui. Visiems valio!
rausku, Kardeliene, Šukyte, Gaila, kad kitos lietuviškos
Sodeika, taip vis dar kutena operos pasirodymo teks laukti
paširdį nuotaikingiausi jos ištisus metus.
prisiminimai. Žavėjo ir šioje
Rimantas Juozas
„Traviatoje" maestro su sam
Sabataitis
dytu orkestru, operos choras,
Chicago, II
baletas, Flora ir Violeta, iš
UŽBADOME
skyrus duetą ir garsiąją ariją
— kas išblaškytai praėjo.
Teisingai — reikia užbaigti,
Žermonas šnypštė, rėkė, ne
ir
užtikrinti mūsų .vienintelio
suprantamai tarė žodžius ir iš
dienraščio
leidimą saugiai.
kampo scenos kvietė sūnų į
Siunčiame
Draugo
fondui 400
namus. Jokio pasigėrėjimo
dol.
gražiausioje
arijoje,
kuri
Bet skaudu, kad aukotojų
įprasta girdėti iš ramiai užsi
sąrašuose
matosi beveik tos
laikančio, už sūnaus pečių sto
pačios
pavardės
aukotojų:
vinčio tėvo. J a u A. Brazis su
Draugo
fondui,
Almos
fondui,
dabartiniu savo balsu būtų
Karaliaučiaus
krašto
lietuvy
.buvęs priimtinesnis Žermo
nas. Nesėkme didino ir reži bei, partizanams pagelbėti,
našlaičiams, Religinei šalpai
sūra.
ir daug, daug kitų...
Alfredas — aiškiai per jau
Būtų gražu, kad mūsų bro
nai atrodąs ir nėjo rolės'balsu
liai
atvertų savo širdis ir rem
dainuojąs: jo balsas, užuot
tų
—
remtinus fondus ir kt.
bangavęs, šaudė. Tarsena ne
Gaila,
kad žmonės nepagalvo
suprantama. Garsiojo dueto,
ja,
kad
laikas artinasi, kad
tokio, koks jis buvo, galėjo ir
reiks
palikti
šią žemę ir grau
nebūti. Neaišku, kur jis gavo
du
žiūrėti,
kad
lieka nesusi
„DVIRAČIO ŠOU"
pinigų lošimui dėl sėkmės
tvarkę
savo
palikimų,
lieka
PREZIDENTŪROJE,
azarte ir nesėkmės meilėje.
miesto malonei, o pastarieji
LIETUVOJE
Paskutiniame veiksme neiš nesiteikia net tinkamo grabo
ryškinta tragiką: pinigų stoka duoti palaidojimui.
Kabutėse paimtas dvižodis
ir Paryžiaus linksmybės girdi
yra
pavadinimas humoristinės
Linkiu
Dievo
palaimos
vi
mos pro pravertą langą. Dar
programos,
einančios Baltijos
siems,
kurie
atlieka:
kaip
fon
niekada nematyto grožio buvo
televizijos
kanalu
Lietuvoje.
dai
ir
kiti
labdaringi
darbai..
mirtinoji akimirka. Ačiū reži
Tai
nuolatinių
vaidintojų
vie
F.
Radis
sūrai.
netas,
humoristine
forma
pa
Hot
Springs,
AR
J o n a s Adomavičius, MLD.
teikiantis
savaitinius
įvykius
Chicago, IL
iš politinio ir buitinio žmonių
KOLDŪNAI IR
gyvenimo. Pasižymi labai vul
EMPANADOS
gariomis
frazėmis ir pajuoka,
GERAS KOMPLIMENTAS
Aldona
Masiulionienė užgaunančia valstybės parei
Neiškenčiu
nebrūkštelėjęs „Draugo" gegužės 2 d. „Laiš gūnus.
Tos programos finansuotojas
keletą žodžių apie vakarykščią kai ir nuomonės" skyriuje ra
ir
globėjas yra žmogus, kuris
šo,
jog
Krokuvoje
išleistoje
vi
lietuvišką „Traviatą". Juk tai
turbūt unikalus atvejis pasau rimo knygoje parašyta, kad už kažkokias „nuodėmes" bu
ly, kai mažos tautos saujelė koldūnai yra lietuviškas val vo nubaustas kalėjimu arba
tėvynainių, atskirtų nuo toli gis. Girdi, Jogaila, su žemai pinigine 120,000 Lt. bauda.
mos tėvynės, stato klasikinę
operą savo lietuvių kalba. Ir
dar tokio lygio! Tiesiog profe
sionalus atlikimas.
Dabar šiek tiek iš „kitos ope
ros". Mūsų mažoj kompanijoj
buvo pirmojo Lietuvoje Alfre
do Kipro Petrausko duktė
Aušra Petrauskaitė. Mudu se
ni prieteliai dar iš tų laikų,
kai jos tėvas buvo gyvas. Daž
nai lankydavausi svetinguose
jų namuose. Su pačiu maestro
bendraudavau
epizodiškai.
Operos scenoje jį mačiau tik
tyrtą Š. Guno operoje „Romeo
iif Džiuljeta", jau sulaukusį
garbingo amžiaus. Deja, „Tra
viatoje" neteko. Tiek scenoje,
tiek gyvenime buvo žavus.
Taigi spektaliu Aušra nepapiastai patenkinta, džiaugėsi
galėjusi jį pamatyti. Labai ge
rai įvertino operos pastatymą,
solistus, chorą, nepaisant keletos nesklandumų. Ar ne pui
kus komplimentas Čikagos
Akimirka ii .La Traviatos" II veiksmo O n ė Bigonytf (Flora), Vaclovas Momkus ir kr Nuotr J. Kuprio
operos atlikėjams ir vado

Pagarba visiems A.P.P.L.E
mokytojams už pasiaukojimą,
o pedagogei A. Miškinienei už informacinį straipsnį, ku
ris ne vienam „atvėrė" akis ir
gal paskatins aukomis prisi
dėti prie tolimesnės A.P.P.L.E
veiklos.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

A. t A.
FELIKSAS PUMPUTIS
Mirė 2000 m. gegužės 13 d. 4:45 vai. ryto, sulaukęs 94
m.
Gyveno Lemont, IL. Gimė Lietuvoje, Šiauliuose.
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Nuliūdę liko: žmona Sofija Skripkutė, dukra Eugenija
Sychra, žentas dr. Jerry, sūnus Klaudijus, marti dr. Birutė,
sūnus Virginijus, anūkai Diana, Aušra, Jazminą, Mykolas,
Bernadetta ir Diana bei kiti giminės Lietuvoje.
Velionis buvo rėmėjas daugelio organizacijų.
A. a Feliksas buvo pašarvotas sekmadienį, gegužės 14
d. nuo 3 iki 8 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo
namuose, 12401 S. Archer Ave., arti Derby Rd., Lemont,
IL. Laidotuvės įvyko pirmadienį, gegužės 15 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto Velionis buvo atlydėtas į Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios
už jo sielą. Po Mišių Velionis palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

A. t A.
EVELYN KOPP GRIM
Mirė 2000 m. gegužės 14 d., 7:57 vai. ryto, sulaukusi
70 metų.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Cicero, IL. Gimė
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: vyras Adolph, dukros Ruth Rutka, Lily
Mugnaini, Diane Bolec, sūnus Richard Bolec; anūkai:
Joseph Bolec, Richard Bolek ir Anthony Mugnaini;
proanūkai: Cody Marąuette, Silvana Bolec; sesuo
Martha Bosnic ir kiti giminės.
Velionė buvo motina a.a. Alexander Bolec ir a.a.
Nancy Bolec.
Velionė Evelyn pašarvota antradienį, gegužės 16 d.
ir trečiadienį, gegužės 17 d. nuo 3 iki 8 v .v. Petkus
Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
Laidotuvės ketvirtadienį po 10:30 vai. ryto religinių
apeigų laidojimo namuose, kurias atliks kun. J.
Juozapaitis. A.a. Evelyn bus palaidota Fairmont Wilow
Hill kapinėse, Wilow Springs, IL.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, darugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: vyras, dukros, sūnus, anūkai,
proanūkai, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. D. M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

Mūsų brangiam

A.tA.
ZENONUI PETKUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai VANDAI,
dukroms MILDAI ir ASTAI, sūnums TOMUI,
SAULIUI ir GYČIUI, seseriai ALDONAI, broliui dr.
ROMUI ir jų šeimoms.
Nuliūdę: Aldona ir Antanas Lipskiai
Irena ir Juozas Rasiai

„Kur Dievo žemė — ten mūs namai"
Pasaulio lietuvių centro mecenatui

ZENONUI PETKUI
iškeliavus į Amžino Poilsio vietą, nuoširdžią užuojautą
reiškiame liūdinčiai žmonai VANDAI, dukroms
MILDAI ir ASTAI ir jų šeimoms, sūnums TOMUI,
SAULIUI. GYČIUI bei jų šeimoms.
Nuoširdi užuojauta visiems giminėms ir artimiesiems.
PLC taryba ir valdyba
Pasaulio lietuvių centras
Lemont, IL

Mielam jaunystės ir klasės draugui

A. t A.
ZENONUI PETKUI
per anksti iškeliavus į Amžinybę, liūdinčiai žmonai
VANDAI ir visai jos šeimai liūdesio valandoje
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Vytas ir Marytė Petruliai
Livonia, MI

Prenumeruokime ir skaitykime DRAUGĄ
DRAUGĄ
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DRAUGAS, 2000 m. gegužės 16 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
S e k m a d i e n į , g e g u ž ė s 14
d., istorikas visuomeninin
k a s J o n a s D a i n a u s k a s savo
namuose buvo ištiktas insulto
(stroke). Šiuo metu jis yra li
goninėje — daugiau žinių apie
jo sveikatos būklę kol kas ne
turime.
Aktorė Irena Leonavičiū
tė, asmeniškai pažinojusi poe
tę Janiną Degutytę, supažin
dins su poetės kūryba lite
ratūros vakare, vyksiančiame
Dainavoje Mokytojų kursų
metu rugpjūčio 6-13 d.
Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" gegužės 17
d., trečiadieni, 2 val.p.p. šven
čiant Motinos dieną programą
atliks Pasaulio lietuvių centro
renginių komiteto ansamblis
„Sugrižki, jaunyste", kuriam
vadovauja Stasė Jagminienė.
Tai - nepaprastai graži ir
džiugi eilių, dainų ir muzikos
pynė - dovana ne tik ma
mytėms, bet ir kiekvienam
klausytojui. Maloniai kviečia
me mamytes, močiutes, prose
neles ir visus, kurie džiaugiasi
pavasariu, meile ir muzika. Po
programos bus bendri pietūs.
Atvykite!

w
• „Saulutė", Daytona
B e a c h . FL, našlaičiams ir pa
ramos reikalingiems remti sky
rius, dėkoja už $100 auką D. B.
Klubui ir už $ 7 5 auką D. B.
Liet. Bendruomenei; A. ir D.
Šilbajoriams už $80 auką auk
sinio jubiliejaus proga. Dėkoja
me ir linkime ilgiausių metų.w»
S m i l i 11 I I . I I
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Pradedant šiais metais,
Šeštinės
nebebus
šven
čiamos ketvirtadieni: pagal
vyskupų nutarimą, pakeista
Šeštinių data — Illinois, In
diana, Wisconsin valstijų ka
talikai, taip, kaip Kanadoje ar
kai kuriose kitose Amerikos
valstijose, Kristaus Į Dangų
Žengimo šventę švęs sekma
dienį, birželio 4 d.
Ar dar nebalsavote? Pra
ėjusį savaitgalį, gegužės 13-14
d., daug šio krašto lietuvių ati
davė savo balsą už patinka
mus asmenis, kandidatuojan
čius į JAV LB tarybą ir PLB
seimą. Jeigu neturėjote progos
savo lietuviškąją pareigą at
likti, tai bus galima padaryti
šį savaitgalį, gegužės 20-21 d.
O jeigu negalite asmeniškai
balsavimuose dalyvauti, bal
suokite paštu, kad pasirink
tume tinkamiausius žmones
vadovauti JAV Lietuvių Ben
druomenei ir mums atstovauti
PLB seime. Kandidatų pavar
dės ir balsavimo vietos j a u
daug kartų buvo skelbtos, t a d
atlikime savo pareigą!

Naujovė! Lietuvoje populia
rusis poetas Juozas Erlickas
bus supažindintas Čikagoje
Poezijos vakare gegužės 19 d.
7 val.v. Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Visuomenė
nuoširdžiai kviečiama daly
vauti.
Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos
seselių rėmėjų metinis narių
susirinkimas šaukiamas bir
želio 4 d., sekmadienį.
fi*j**ja
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„Skautų aidas", 2000, kovas-balandis. Birutė Banai
tienė, pradėdama antrąją LSS
Tarybos pirmininkės kaden
ciją, rašo, kad reikia dar di
desnių
pastangų
jaunimą
įtraukiant į skautiją, kurios
tikslas vesti jaunimą Dievo,
Tėvynės ir Artimo keliu.
Bostone buvo pristatyti nauji
LSS vadovybės nariai. Rūta
Sušinskienė, „Gintaro" vado
vių mokyklos vedėja, pasakoja
apie 1999 m. vasaros stovyklą
Rako stovyklavietėje Michigano valstijoje, kur dalyvavo 19
kursančių iš Kalifornijos, IIlinojaus, Michigano ir Ohio.
Prisiminti trys „Skautų aido"
redaktoriai: Antanas Krausas,
D a i l i n i n k ė Rasa S u t k u t ė Stepas Kairys ir Juozas To
kuria scenos dekoracijas kon liušis. 4613 W. 106th Place,
certui „Šypsenėlė", kuris vyks Oak Lawn, IL. 60453-5246.
Čikagoje sekmadienį, gegužės
LAIKAS NEPAJĖGUS
28 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
UŽGYDYTI 1941-ŲJŲ
re, 5620 S. Claremont. Prog
TREMTIES ŽAIZDŲ
ramoje dainuos trylikmetė
dainininkė Neringa NekraDanutė K l u m b y t ė „Mažos
šiūtė, jos mokytoja, Marijam žvaigždės
kurčioj
sute
polės muzikos mokyklos choro moj". 1999 m., Šiauliai. Iš
„O lia Ha" vadovė Laima Lap- taisyklingos kalbos ir gilių
kauskaitė ir Jaunimo centre humanistinių pažiūrų galima
repetuojantis vaikų ansamblis justi, kad autorė - pati peda
„Lakštutė", kuriam vadovauja gogė ir dviejų pedagogų vai
muz. Dalia Gedvilienė. Visus kas, net ir žiaurioje tremtyje
maloniai kviečia „Saulutė", sugebantis rasti priežasčių
Lietuvos Vaikų globos būrelis. džiaugtis gyvenimu, žmonių
Bilietai iš anksto gaunami gerumu,
gamtos
grožiu.
„Seklyčioje".
Veiksmas prasideda Vandžio

galoje, mažame Kauno apskri
ties miestelyje, iš kur buvo
ištremta pradines mokyklos
vedėjo Klumbio, dar Lietuvoje
atskirto nuo žmonos ir vaikų,
šeima. Autorė, II gimnazijos
klasės mokinė, su mama, vy
resniu broliuku ir sesute atsi
duria Altajaus krašte. Po
metų, o tuo metu vyko karas,
tarp tremtinių pasklido gan
das, kad Amerikos lietuviai
pareikalavo išlaisvinti savo
tautiečius ir per Aliaską nu
gabenti juos į Ameriką. Bet
lietuvių vežimai nudardėjo ne
į Aliaską, o į Jakutiją, naują
tremtį, nuo kurios mūsų hero
jus išgelbėjo tik vieno iš vaikų
liga. Mažamečiai vaikai išeina
dirbti - 11-metis broliukas
vežioja paštą, kad užpelnytų
šeimai dirbančiojo maisto da
vinį. Po darbo ž:emą grįždavo
toks sušalęs, kad nepajėgdavo
nulipti nuo arklio ir verkda
mas prašydavo mamos nukel
ti. Įdomu, kad šioje tremtinių
grupėje buvo daug Lietuvos
žydų - fabrikantų, rabinų, ku
rie vietiniams valdininkams
prisistatė darbininkais. J i e
lietuviams buvo labai drau
giški ir autorė apie juos atsi
liepia labai palankiai, su
įdomumu stebi jų gyvenimą.
Žydai buvę apsukresni ir la
biau mokyti,- kai kurie moks
lus baigę užsienyje,- todėl iš
sirūpindavo lengvatų, padė
dami ir lietuviams, ypač už
jausdami autorės motiną su
trimis nepilnamečiais vaikais.
Susispietusios katalikės mo
tinos sprendžia moralės prob
lemą: vogti iš kolūkio, ar ne?
Nevogsi, vaikai liks alkani,
nes valdiško davinio neuž
tenka. Nusprendžia: ims (ne
vogs), tik jokiu būdu į ėmimą
neįtrauks vakų, o parva
žiavusios į Lie:uvą apie nuo
dėmę prisimins per išpažintį.
Aukšta doroves ir idealizmo
gaida skamba per visą beveik
200 psl. knyga.

Maironio lituanistinės mokyklos 5 skyriaus mokiniai (iš kairės) Vilius Palionis, Vytas Kapacinskas, Andrius
Aukštuolis, Algis Grybauskas prie lietuviškos sodybos Balzeko muziejuje ieškojo žinių apie muziejaus ekspona
tus.

IŠKYLA Į BALZEKO MUZIEJŲ
VAIKŲ AKIMIS

Man labai patiko Balzeko
muziejus. Buvo labai smagu.
Aš pamačiau daug įdomių da
lykų — gintarą, senoviškų pi
nigų ir senų laikų ginklų. Aš
mačiau garsių žmonių pa
veikslus. Aš išmokau daugiau
apie Mindaugą, Gediminą ir
kitus kunigaikščius, apie ku
riuos mokomės klasėje.
Mes matėme margučių mar
ginimo klasę. Uršulė Astrienė,
labai žymi margučių specia
listė, vedė pamokas muziejuje.
Aš norėjau dažyti kiaušinį, bet
nebuvo laiko. Po muziejaus
važiavom į .,Mabenką" resto
raną pavalgyti skanius pietus.
Justina Stukaitė

Š.m. b a l a n d ž i o 8-ąją L e m o n t o M a i r o n i o l i t u a n i s t i n ė s
mokyklos p e n k t o s k y r i a u s m o k i n i a i a p l a n k ė Čikagos
Balzeko lietuvių k u l t ū r o s muziejų. Štai ką j i e p a m a t ė ir
sužinojo...
sriubą ir blynelius su sūriu.
t , t
Labai buvo linksma. Kadangi
Balandžio 8 d. mano visa
tą dieną buvo Dainos Varnaipenkto skyriaus klasė važiavo
tytės gimtadienis, mes irgi ga
į Balzeko muziejų. Man buvo
vome torto. Man labai patiko
jau antras kartas, bet beveik
mūsų iškyla.
visiems kitiems buvo pirmas.
K r i s t i n a Bacevičiūtė
Mus pasitiko Sigita Balzekienė ir jos uošvis S. Balzekas.
Sigita paruošė mums ieškoji
Balandžio 8 d. mūsų penk
mo lapą, kuriame turėjome tas skyrius išvažiavo į Balzeko
užsirašyti, kai radome įdomių muziejų. Nuvažiavę mes pa
žinių apie Lietuvos istoriją ir matėm daug įdomių dalykų.
meną.
Mano mėgiamiausias daiktas
Kai susirinkome į vaikų mu buvo dideli šarvai. Taip pat
ziejų, Sigita paaiškino mums, ten matėm ietį ir strėles iš
Šeštadienį, balandžio 8 d.,
kodėl jis susideda iš dviejų da viduramžių laikų. Mes matėm penktas skyrius išvažiavo į
lių. Viename yra senoviška ir gintaro, kuris turėjo viduje Balzeko muziejų. Pirmiausiai
lietuviška sodyba. Perėjus per vabalų. Tas gintaras buvo 60 S. Baizekas ir Sigita kalbėjo
tiltą įeini į pilį, kurioje matė milijonų metų senumo. Toliau su mumis. Po to mes galėjom
me kunigaikščių portretus, matėme paveikslų, žemėlapių eiti apžiūrėti eksponatus dvie
šarvus, rūbus. Galėjome ir ap ir lietuviškų rankdarbių. Man juose kambariuose. Vienas iš
sirengti jais. Mes padarėme buvo labai smagu pamatyti tų kambarių buvo apie Lietu
nuotrauką, kur įkišome savo tiek daug istorijos ir kultūros vos kunigaikščius ir riterius.
galvas į riterio, žirgo ir mer dalykų.
Buvo riterio sudėtas galvosū
gaitės nupieštus paveikslus.
Sigita P o s k o č i m a i t ė kis. Aš atspėjau riterio įvai
rius rūbus.
Viename dideliame kamba
* * *
ryje buvo labai daug senų
Vaikų muziejuje radome lie
Balzeko muziejuje man la
knygų, nes ateina daug ameri
tuvišką ūkį ir trobą. Ten buvo
kiečių, kurių proseneliai buvo bai patiko todėl, kad mes iš ir kankles. Kitame kambaryje
lietuviai ir jiems yra įdomu mokome ir matėme daug da mes matėme po stiklu senus
sužinoti apie savo šaknis. Ten lykų, apie kuriuos aš dar ma pinigus ir senus ginklus. Mes
irgi matėme labai gražių ir žai žinojau. Man labiausiai matėme ir papuošalus, auska
senų gintarų ir pinigų. Mums patiko paveikslai, kurie buvo rus ir apyrankes, padarytus iš
parodė iš Vilniaus „McDo trečiam aukšte. Kada aš už gintaro. Man labai patiko gin
nald's" restorano servetėlę, ir augsiu, aš būtinai nuvešiu sa taro gabalai su įvairiausiais
man buvo juokinga išgirsti, vo vaikus į Balzeko muziejų.
vabalais viduje. Visi gintarai
R ū t a Garkevičiūtė
kaip Lietuvoje visi tie maistai
buvo 60 mln. metų senumo.
vadinasi.
Sigita parodė m u m s reklamą
Dar daug dalykų matėme,
Balzeko muziejuje man 'la iš Vilniaus pirmo „McDo
bet aš negaliu visko papasako biausiai patiko drabužiai ir nald". Man buvo įdomu su
ti. Buvo labai įdomu ir smagu. ginklai. Man taip pat patiko žinoti, kad yra ^McDonald's"
G i n t a r ė R a d v i l a i t ė paveikslai. Bet man labiausiai valgykla Vilniuje. T a m e kam
baryje irgi buvo lėlės, apreng
patiko valgyti bulvinius bly
tos tautiniais rūbais. Kitame
nus „Mabenka" restorane, kur
Mūsų iškyla prasidėjo Balze važiavome pietų. Aš labai no mažesniame kambaryje mes
rankom
išdrožtas
ko muziejuje. Ten mes matė rėčiau nuvažiuoti į Balzeko matėm
klumpes
ir
krepšį.
Praėjus
pro
me gintarų, tautinių rūbų, se muziejų dar kartą.
muziejaus
duris
į
vidų,
mes
nų knygų, lietuviškų senų pi
Vesta Zavistauskaitė matėme paveikslus, padarytus
nigų, šautuvų. Vaikų kamba
* **
iš šiaudinukų.
ryje matėme lietuvišką ūkį,
apie kurį rudenį mokėmės
Aš mačiau daug senoviškų
Mums leido eiti pažiūrėti
klasėje. Ten buvo ir įvairūs lietuviškų ,dalykų. Ten buvo margučių marginimo pamoką,
kunigaikščių paveikslai. Man daug lietuviškų medalių ir pi bet nebuvo laiko m u m s moky
geriausiai patiko gintarai.
nigų. Ten irgi mačiau senus tis. Po muziejaus mes važia
Po muziejaus mes važiavo kalavijus. Man patiko Balzeko vom valgyti lietuviškus pietus
me į „Mabenka" restoraną. Tai muziejus, nes ten buvo daug ..Mabenka" restorane. Man
yra lietuviškas-lenkiškas res įdomių dalykų.
buvo labai smagu iškylauti.
toranas. Aš valgiau kopūstų
Vilius Palionis
Daina Annarino

„Saulė leidžias".
kauskas atliko 1992 metais,
Solistai Nyolė Penikaitė pa kai šią operą Čikagoje statė
Saulėta sekmadienio, gegu- j a m pavyko, programą užra- dainavo S. Šimkaus „Pamylė Lietuvių opera. Nijolė Peni
žės 14-osios, popietė neatbaidė syti, kad dėl vienokios ar kito jau vakar", o Arvydas Mar kaitė padainavo ariją iš B.
gausaus (galėjo būti ir dau kios priežasties koncerto ne- kauskas ir Vaclovas Momkus Dvariono operos „Dalia", o K.
giau) Lietuvių operos bičiulių girdėjusieji matytų, kiek daug padainavo A. Raudonikio due Alčauskis atiko W. A. Mozartą „Kur balti keliai" ir liaudies to Mitridatn ariją iš operos
būrio. Klausytojai
pripildė nedalyvaudami jie prarado.
Jaunimo centro salę, norėda
Po smagios koncerto įžangos dainą „Augau aš pas tėvelį". „Mitridatas — Ponto kara
mi dar kartą išgirsti ir pasi skambėjo ne mažiau smagi Genutė Bigenytė solo padaina lius".
grožėti svečių solistų iškiliu choro arija iš prieš savaitę vo Juozo Tallat-Kelpšos „Ma
Solistai G Bigenytė padai
dainavimu. Su jais koncerte girdėtos „Traviatos". Dainavo no sieloj šiandien šventė" ir su navo ariją ii Vincento Bielinpasirodė publikos pamėgtas solistai Genutė Bigenytė, Vac K Alčauskiu to paties kom nio operos .Puritonai". A. Ru
operos choras ir pavieniai jo lovas Momkus ir operos cho pozitoriaus duetą „Oi, berneli bežius atliko R. Leonkovalio
nariai.
ras, o prie jų prisijungė ir vientury". Po to skambėjo A. „Aušrinę" i-r bisui ariją iš G.
Koncertą pradėjo solistas šokėjai, pašokę smagų čigonų Rubežiaus atliekama arija iš Verdi operos „Makbetas".
Audrius Rubežius smagia Ba- šokį — tai Juozas Vansevi- Balio Dvariono operos „Da
Koncertas didingai
buvo
rinkajaus arija iš Johann čius, Virginija Ragauskienė, lia". Pirmos dalies pabaigai iš baigtas
„Traviatos"
pirmo
Strauss operos „Čigonų -baro Gitana Snapkauskaitė ir Auš Jurgio Karnavičiaus operos veiksmo ištrauka „Pakelkim
nas". J a m dainuojant į sceną ra Dumašienė. Chorui akom „Gražina" ariją padainavo Si taurę". Dainavo operos choras
Stonytė-Karnavičienė, ir solistai S. Stonytė bei A.
susirinko ir į jo dainavimą panavo Manigirdas Motekai- gutė
įsijungė operos choras. Spaus tis, dirigavo maestro Alvydas kompozitoriaus anūko pianis Rubežius. Plojimams netilsdintos koncerto programos ne- Vasaitis. Kitiems solistams to žmona.
tant, arija buvo pakartota bi
buvo. tad kiekvieną jo dalį po akompanavo Gintė ČepinskaiAntrąją koncerto dalį pra sui, įsijung-ant visiems solis
įžanginės arijos profesionaliai tė.
dėjo pianistė Gintė Čepinskai- tams.
pristatė „Traviatos" režisie
Pavienių solistų pasirodymą tė, paskambindama F. Liszto
Plojimam- aprimus, valdy
rius Eligijus Domarkas. Jis pradėjo Kęstutis Alčauskis, at romansą „Meilės svajos". Po to bos pirmininkas V. Momkus
taip pat pasveikino ir visas likdamas Nemorino ariją iš G. Jago ariją iš G. Verdi operos padėkojo i isiems prisidėju
koncerte dalyvaujančias ma Donizetti operos „Meiles gėri „Otelas" dainavo A. Markaus siems prie šio koncerto suren
mas. Rašantysis bandė, kiek mas" ir Juozo Indros dainą kas. Jago rolę solistas Mar- gimo, taip pat ir dalyviams,
įsijungusiems į 2000-ųjų metų
Lietuvos opi ros šventės užbai
gimą.
Po koncerto svečiai, operos
nariai ir talkininkai rinkosi į
Jaunimo centm kavine vaka
rienei, kari trumpai pabend
rautų su išvykstančiais į Lie
tuvą nulini i j j . o taip pat pa
sidalintu K ncerto bei spek
taklio įspu :/.iais.
Porą vai.i.-.dų kartu netruko
prabėgti. Buvo tariamas dar
vienas k.r.is atsisveikinimo
žodis, kal:,nčių atsirado ne
mažai, ne.- vis dar norėjosi
kažką pa- *yti, kažką vienas
kitam pai;r <ėti. Ratu sustojus
buvo sudainuota ir viena kita
daina, tapo kažkaip lyg liūdna
prieš išsi>K.riant, nes per tre
jetą sava u i tapome lyg viena
šeima. Bet ne su visam atsiskiriam. Prieis kiek laiko ir vėl
susitiksime čia ar ten. To visi
Scena iš Lietuviu operos pasatatytoa G Verdi „Traviatos" Violetos partija atliko Sigute Stonyte. Alfredo - ir linkėjo.
Vaikų kambaryje Balzeko muziejuje joja raitelis 'Daina Annarino ir Am|rijn Radick;
Audrius Rubežius. jiems pritarė puikiai susidainavęs Lietuvių operos choras
Nuotr J. Kuprio
J u o z a s K o n č i u s vilaite mojuoja.

ĮSPŪDINGAS POOPERINIS KONCERTAS

lietuvaitė (Gintarė Rad-

