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Lietuva apleido pasiruošimo \
Europos struktūras reikalus
Vilnius, sausio 6 d. (BNS)
— „Esu Įsitikinusi, kad vy
riausybė ir prezidentas turi
nedelsiant paskirti vyriausiąjį
derybininką deryboms su Eu
ropos Sąjunga", sakė buvusioji
Europos reikalų ministrė, Tė
vynės liaudies partijos (TLP)
pirmininkė, Seimo narė Lai
ma Andrikienė. Jos teigimų,
„padėtis, kuri dabar susiklostė
Europos integracijos srityje,
yra netoleruotina". Todėl ji ra
gina valstybės vadovus nedel
siant paskirti vyriausiąjį dery
bininką būsimajam dialogui
su Europos Sąjunga.
Vyriausybė pernai gruodžio
15 4 sudarė derybų dėl na
rystės ES delegariją, kuriai
vadovaus užsienio.reikalų mi
nistras, tačiau kol kas tebėra
neaišku, kas tikrai ves dery
bas, nes tai darysiantį vyriau
siąjį derybininką turi paskirti
prezidentas vyriausybes teiki
mu.
Narystės derybas Lietuva
pakviesta pradėti šiemet va
sarį.
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(RemUnas BNS, Reuter. DPA. AP, taleriu. ITAR-TASS,
BelaPAN, R1A ir ELTA žinių. «ntntūru prane*m»a)

L. Andrikienė taip pat at
kreipia dėmesį, kad po anks
tesniojo Europos komiteto
generalinio direktoriaus Petro
Auštrevičiaus paskyrimo vy
riausybės kancleriu, komite
tas turi tik laikinąjį vadovą.

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II
ketvirtadienį paskyrė 12 naujų vyskupų visa
me pasaulyje. Tai įvyko netrukus po to, kai
valstybinė Kinijos Katalikų Bažnyčia savava
liškai įšventino 5 vyskupus, tuo paneigdama
popiežiaus autoritetą ir suduodama smūgį
Lietuvos Užsienio reikalų
bandymams pagerinti santykius su Šventuoju
ministerijoje ES integracijos
Sostu. Auksine mantija vilkintis popiežius
klausimams vadovavęs Pasi
pilnoje žmonių Šv. Petro bazilikoje pareiškė,
rengimo deryboms su E S de
kad naujieji jo vyskupai, išsiunčiami į pasau
legacijos vadovas Gediminas
lį, atstovauja visuotinei Katalikų Bažnyčiai.
Šerkšnys neseniai paskirtas
Jis neminėjo savavališkų Kinijos įšventinimų. Popiežiaus, kaip 1
Lietuvos ambasadoriumi Jung
mlrd. narių turinčios Romos Katalikų Bažnyčios vadovo, autorite
tinėse Tautose.
tas iš dalies grindžiamas jo išimtine teise skirti vyskupus ir kar
Pasak L. Andrikienės, dar
dinolus. Kinija tai laiko valstybinio suverenumo klausimu ir nuo
iki pernai gruodį įvykusios ES
1957 m. skiria savo vyskupus pati. Tarp 12-os naujųjų Vatikano
viršūnių susitikimo
„buvo
vyskupų nėra nė vieno kino.
aišku", kad pradėti įstojimo
Jeruzalė. Pirmasis Rusijos prezidentas Boris Jelcin pareiškė
derybas bus pakviestos visos
esąs „laimingas apsilankęs Šventojoje žemėje. Prieš daug šimt
likusios kandidatės, taip pat
mečių rusai atvažiavo čia atgaivinti šio
ir Lietuva, ir laiko apsispręsti
krašto". B. Jelcin atvyko į Jeruzalę atsiim
dėl vyriausiojo derybininko, Nuotru Sausio 6-ąją iv. Angelo varpelio skambesy! ir Trys Karaliai pakvietė vilniečius ir sostines svečius i ei
ti jam sTurto Viešpaties Karsto Ordino
pasirengti laukiamam spren seną nux> Aušros vartų, kuri vainikavo visų didtiųjų sventhj pabaigą Uetuvoje
.
(Elta)
Kavalieriaus Žvaigždės ordino, kuris yra
dimui „buvo pakankamai".
labai senas krikščionių apdovanojimas, įs
teigtas IV amžiuje. Į ordiną įmontuota
A. Bačiulis teigė, kad prem
„Kaip galima tikėtis sėkmin
mikroskopinė Kryžiaus, ant kurio buvo
jeras
Andrius
Kubilius
premi
gos derybų pradžios ir pačių
nukryžiuotas Išganytojas, dalis. Šiuo ordi
jų išsidalijimo faktą vertina
derybų, šitaip dirbant?", reto
nu Bažnyčia apdovanoja už nuopelnus
riškai klausė TLP vadovė.
Vilnius, sausio 6 d. (BNS) ketvirtadienį į vyriausybę bu neigiamai, tačiau kartu paste
krikščionybei
ir taikos stiprinimą. B. Jel
— Konservatorių frakrijos va vo atvykęs LTB vadovas Ro bėjo, kad LTB yra pelno sie
cin
sakė,
kad
ordiną
jis priima kaip apdo
dovybė ketvirtadienį pareiškė mualdas Visokavičius, kuris kianti įstaiga, kuri 1999 m. vanojimą už jo indėlį į Rusijos demokratizavimą ir dvasinio gyve
apgailestavimą, kad vyriausy informavo, kad viių LTB sky gavo 16.5 mln. pelno, ir ban nimo atgaivinimą. Po apdovanojimo iškilmių B. Jelcin, be kita ko,
bei paskelbus visuotinio tau rių valdytojai bei vyriausieji kas turėjo tam tikrą teisę iš sakė, kad kovos su terorizmu operacija Čečėnijoje truks dar maž
VUniua, sausio 6 d. (Elta) užsiimti vėliau; teigė atstovas pymo programą, valstybės finansininkai
savanoriškai šių nebiudžetinių lėšų skirti daug du mėnesius. Pasak jo, „taika ateis, ir virš Čečėnuos suple
premijas.
— Prezidentas ir Seimo pirmi spaudai. „Bus pasitarta ir de kontroliuojamo
valstybinio grąžins gautas prenūjas.
vėsuos Rusijos vėliava. To nori visi Rusijos gyventojai, tarp jų ir
ninkas ketvirtadienį kalbėjosi rybininkas bus surastas", tvir Lietuvos taupomojo banko
čečėnai". „Tai bus respublika be nusikaltėlių, o pats veiksmas
apie vyriausiojo Lietuvos dery tino A. Bačiulis.
(LTB) valdyba darbuotojams
vyks be taikių gyventojų nuostolių", įsitikinęs B. Jelcin. Labai
bininko s u Europos Sąjunga
Jau buvo skelbta, kad da išmokėjo premįjas.
svarbu, mano jis. kad patys čečėnai „savo rankomis" išvaduoja sa
skyrimą. Tačiau ir po šio su bartinis užsienio reikalų mi
Spaudoje pasirodžius pra
vo
kraštą- „Mes padėsime Čečėnijai greičiau atsistoti ant kojų",
sitikimo netapo aiškiau, kada nistras Algirdas Saudargas nešimams, kad premijoms iš
VUniua, sausio 6 d. (BNS) švaistymo ir pasisavinimo
sakė
buvęs Rusijos prezidentas.
šis derybininkas galėtų boti gruodį siūlė savo kandidatūrą dalinta 130,000 litų, banko — Generalinei prokuratūrai stambiu mastu akcinėje bend
Deli. Indija ketvirtadienį paskelbė, kad suimti 4 asmenys — du
paskirtas.
į vyriausiojo derybininko su skyrių valdytojai bei finansi leidus, Valstybės kontrolės, rovėje „Baltic-SHEM" bei dėl
Po susitikimo su prezidentu ES postą, tačiau vėliau šį tei ninkai premijas žada grąžinti. Valstybės saugumo departa aplaidumo bendrovės „Lietu pakistaniečiai, nepalietis ir indas — susiję su „Indian Airlines"
Valdu Adamkumi Seimo pir kimą atsiėmė, kadangi prem
Pasak konservatorių frakci mento ir Specialiųjų tyrimų vos energija" komercinėje ir lėktuvo bei įkaitų pagrobimu. Nusikaltimo tyrimas reikšmingai
pasistūmėjo į priekį, žurnalistams sakė Indijos vidaus reikalų
mininkas Vytautas Landsber jero patarėjai įžvelgė teisinę jos spaudos tarnybos praneši tarnybos pareigūnai trečia ūkinėje veikloje.
Lietuvos bendrovė ,3altic- ministras. Po šių suėmimų buvo įrodytas Pakistano dalyvavimas
gis žurnalistams gana opti painiavą, jog vyriausiuoju de mo, ypač stebina tai, kad pre dienį atliko 14 kratų bendro
SHEM"
buvo tarpininkė „Lie pagrobime. Savaitę trukusi įkaitų drama baigėsi Indijai už 155
mistiškai tvirtino manąs, „kad rybininku paskyrus dabartinį mijos išmokėtos prieš Naujuo vių „Lietuvos energija" ir
bus išspręstas tas klausimas". diplomatijos vadovą, jis bent sius metus, kai kitų valstybės ,3altic-SHEM"
tarnybinėse tuvos energįjos" ir Baltarusi įkaitus iš kalėjimų paleidus tris Kašmyro ginkluotų grupuočių na
Jo žodžiais, prezidentas nenu jau iki rudens būtų pavaldus institucijų darbuotojai, atsi patalpose bei jų buvusių ir da jos „Belenergo" sandėryje dėl rius. „Pasitvirtino spėjimai, kad visi 5 pagrobėjai buvo pakistanie
rodė jokių asmenų, kuriuos sau kaip derybų delegacijos žvelgdami į premjero ragini bartinių vadovų bei kitų dar elektros energįjos tiekimo Bal čiai, kad tai buvo Pakistano operacija ir kad ją rengti padėjo *Hartarusijai. Baltarusija liko sko kat-ul-Ansar' bei Pakistane įsikūrusios Kašmyro separatistų gru
norėtų matyti vyriausiojo de vadovui.
mą, išėjo neapmokamų „soli buotojų butuose.
rybininko poste.
Valstybės kontrolė pranešė linga Lietuvai už 1998-1999 m puotės", pareiškė Indijos pareigūnai.
Vyriausiasis derybininkas darumo" atostogų.
Bagdadas. Irako prezidentas Saddam Hussein ketvirtadienį
Premjero atstovas spaudai
Konservatorių frakrijos va kratų metu aptikusi doku patiektą elektros energiją
turėtų nepriklausyti nuo pasi
daugiau
nei
300
mln.
litų.
pareiškė,
kad Irakui taikomos niokojančios sankcijos žlunga. Jis
Audrius Batiuhs sakė, kad
keitimų politinėje valdžioje ir dovybės nuomone, šiuo nelen mentų, svarbių tiriant bylas Skolai nemažėjant, sutartis ir ragino Irako gyventojus nesitikė
ministras pirmininkas kol kas
dėl
turto
išvaistymo
tiekiant
gvu metu valstybės institucijų
nesirūpina vyriausiojo derybi dirbtų visą derybų su ES lai vadovai turėtų visomis išgalė elektros energiją Baltarusijai. elektros tiekimas buvo nu ti, kad Jungtinės Tautos panai
ninko klausimu, nes turi svar kotarpį — kaip spėjama, apie mis taupyti lėšaa, o atsakingi
Po keiis mėnesius trukusio trauktas praėjusių metų vasa kins prekybos embargą, kuris be
3-5
metus.
veik dešimtmetį smaugė šią vals
besnių reikalų. Tuo jis ketinąs
kontroliuojančių įstaigų parei elektros ūkio ir jo finansų tyri rą.
Įtariama, kad „Baltic- tybę. „Mes esame su įsitikinimu
gūnai atidžiai stebėti ir bausti mo Valstybės kontrolės Kvo
visus prasižengusius.
tos skyrius šią savaitę iškėlė SHEM", tarpininkavusi dviejų sakę, kad embargas nebus panai
Premjero atstovas spaudai dvi naujas baudžiamąsias by energetikos bendrovių tarpu kintas Saugumo Tarybos (ST) nu
Audrius Bačiulis sakė, kad las — dėl patikėto turto iš- savio atsiskaitymuose, galėjo tarimu, o savaime sunyks nuo se
Vilnius, gausio 6 d. (BNS) mui bei Lietuvos energetikos
pasisavinti arba iššvaistyti be naties", sakė S. Kussein kalboje
— Užsienio reikalų ministras ūkio pertvarkymui pirmai
veik 3.5 mln. litų vertės jai pa Irako ginkluotųjų pajėgų 79-ųjų
tikėto „Lietuvos energįjos" metinių proga. Irakas niekad nev Algirdas Saudargas užtikrino, siais šios programos metais
kad susitarimas dėl Europos skiriama 10 milijonų eurų. Di
turto.
pakeis savo politikos ir toliau priešinsis „blogio jėgoms", sakė Ira
Komisijos finansinės pagalbos džioji teikiamos pagalbos dalis
ko prezidentas, turėdamas galvoje Vakarus. Sankcijos Irakui buvo
* Daugiausia pajamų i i paskelbtos po 1990 m. įsiveržimo į Kuveitą. Tačiau Hussein ne
Vilnius, sausio 6 d. (Elta) bendrininkais laiko Centro są
Ignalinos atominės elektrinės teks pradiniams IAE uždary
(IAE) uždarymui buvo pasira mo darbams, taip pat naujų — Lietuvos liberalų sąjungos jungą, dešiniojo centro jėgas, privatizavimo Lietuva šie minėjo gruodžio 17 d. priimto ST nutarimo, pagal kurį JT sankci
konservato met tikisi gauti, pardavusi jos būtų sustabdytos, jeigu Irakas bendradarbiautų su JT gink
šytas savaite vėliau, nei pla energijos šaltinių paieškoms narių skaičius, kai ją papildė moderniuosius
valstybei priklausančias „Lie luotės tikrintojais. Bagdadas pasmerkė šį JT nutarimą, sakyda
nuota tik dėl techninės klai bei energetikos ūkio pertvar buvusio premjero Rolando rius.
Pakso šalininkai, padidėjo du
A. Medalinskas pastebėjo, tuvos telekomo", Žemės ūkio mas, jog sutiks tik su visišku embargo panaikinimu.
dos, kuri jau ištaisyta.
kai.
kartus,
ir
joje
šiuo
metu
yra
kad tarp norinčiųjų stoti į Li banko, „Lisco", „Geonaftos"
Varšuva. Trečiadienį Lenkijos mieste Gdanske buvo surengta
A. Saudargas spaudos kon* Generalinis prokuroras
akcijas. Privatizavimo komisi spaudos konferencija, kurioje buvo atskleistos Lenkijoje jau
apie
2,000
žmonių.
beralų
sąjungą
yra
valdi
fersncUoje ketvirtadienį pa Kasys Pėdnyčia pakvietė
Seimo nario, Liberalų sąjun ninkų, konservatorių partijos jos pirmininkas Eduardas Vil spėjusios pagarsėti ginklų kontrabandos bylos detalės. Bylai pra
tvirtino ankstesnius BNS pra JAV Teisingumo departamen
gos
vicepirmininko Alvydo narių, dešiniojo centro politi kas spėjo, kad pardavus šiuos džią davė 1996 m. Latvijos ir Estijos pasienyje sulaikyta 1,600 pis
nešimus, kad iš Briuselio per to pareigūnus atvykti į Lietu
Medalinsko
teigimu, tai rodo, nių jėgų atstovų ir nepartinių. objektus, galima būtų gauti toletų siunta. Po ilgų sekimo ir tyrimų mėnesių buvo nustatyta,
nai gruodį gautame susitari vą ir betarpiškai susipažinti,
kad
išaugo
pasitikėjimas šia „Norėčiau matyti didėjančią apie 1.5 mlrd. litų. Vien 35 jog ginklų kontrabandos vadu buvo lenkų papulkininkis, prieš tai
mo tekste buvo klaidingai tei kaip Generalinė prokuratūra
kokybę, kuri nebūtinai turi proc. „Lietuvos telekomo" ak tarnavęs Lenkijos Ekonominio bendradarbiavimo su užsieniu mi
giama, kad Lietuvos naciona tiria genocido bylas. Jis taip partija.
Ketvirtadienį spaudos kon būti siejama su didėjančia kie cijų paketas, jo nuomone, gali nisterijoje. Jis buvo susipažinęs su Jemeno ir Alžyro Gynybos mi
linė energetikos strategija nu pat pakvietė JAV teisininkus
būti vertas apie 1 mlrd. litų. nisterijų atstovu Monzer Al Kassar, kuris tapo tarptautinės nele
mato IAE pirmąjį reaktorių Lietuvoje padirbėti kartu su ferencijoje jis sakė, kad Libe kybe", sakė A. Medalinskas.
Jis pabrėžė, kad Liberalų Pernai, pardavusi 703 objek galios prekybos ginklais tarpininku, vėliau areštuotas Ispanijoje
sustabdyti iki 2005 metų, o Lietuvos prokurorais bei pa ralų sąjunga savo būsimais
tus, Lietuva iš privatizavimo
antrąjį — 2009-siaie.
sidalinti sukaupta patirtimi, viešoji informacija panašiais sąjunga lieka ištikima savo gavo 573 mln. litų pajamų. už terorizmą. Į prekybą ginklais įsivėlė estų ir latviųfirmos.Gink
lai iš Gdansko buvo siunčiami laivais į Rygą makaronų pakuotėje.
ankstesniems principams, ku
Ministrui atkreipus dėmesį, tiriant «genocido bylas ir pa atvejais būtų santūresnė ir tu
*
Per
„solidarumo"
atos
Iš ten jie patekdavo į Estiją. Už kiekvieną siuntą lenkai gaudavo
rie
numato
absoliučią
žmo
kaltinamuosius rėtų kuo daugiau valstybinės
kad a—rgstikos strategus iš traukiant
togas prezidentūra
su po 30,000 dol. Lenkijoje už vieną pistoletą buvo mokama po 48
gaus
laisvę
stoti
į
šią
organi
baudžiamojon
atsakomybėn.
nuovokos, sakoma trečiadienį
tiesą numato tik I reaktoriaus
taupė 15,531 litą- I valstybės dol., tuo tarpu Rusijoje ir Estijoje — 190 dol. Estijoje jau įvyko
uždarymą, o n reaktoriaus li Tokį žodinį pakvietimą JAV išplatintame Seimo valdybos zaciją.
biudžetą
pervesta beveik kontrabandininku teismas, kur 16 asmenų nuteisti kalėti nuo 8
Liberalų sąjungos vicepirmi
kimas) bus sprendžiamas 2004 dirbantiems kolegoms K. Pėd pareiškime, kurį pasirašė Sei
9,000
litų,
beveik 5,000 litų iki 12 metų. Latvijoje byla užsitęsė, nes į ją ivelti aukšti Latvijos
metų strategijoje, Europos Ko nyčia perdavė per JAV amba mo pirmininkas Vytautas ninkas A. Medalinskas sakė,
biudžetas
sutaupė
už nemoka gynybos ministerijos pareigūnai.
Lietuvoje
Keith Landsbergis. Jame, be kita ko jog ši partija turės gerai ir
misus* atstovai sutiko pasira sadorių
mas
darbuotojų
atostogas,
dar 1
šyti susitarimą su šia pataisa. Smith.
pažymima, kad JAV pareigū tvirtai veikiančią Etikos ir
1,800
litų
paaukota
labdarai.
* Žymu baltistą, profeso
Tai ir buvo padaryta Vilniuje
* Seimo valdyba neko- no, Lietuvos nepriklausomy mandatų komisiją. „Jeigu gau
KALENDORIUS
pernai gruodžio 31 dieną, pra mentuoja JAV Kongreso bės ir narystės NATO rėmėjo sime informacįjos, kad vienas Per „solidarumo" atostogas be rių* akademiką Zigmą Zin
Sausio 7 d.: Šv. Raimundas ii
ėjus savaitei po planuoto pasi nario Tom Lentos pasikarš T. Lentos vizitas Lietuvoje tu ar kitas partijos narys turi atlygio dirbo prezidentas Val kevičių-garbingo 75-mečio pro Penjafort, Julius, Liucijus, Raudvilė,
das
Adamkus,
jo
patarėjai,
ga
antradienį
pasveikino
pre
rašymo.
čiavimo per oficialų susitiki rėjo didelės politinės reikšmės tam tikrų problemų, nedel
Ru3tenis, Rūtenis
dauguma prezidente os tar
Pagal PHARE specialiąją mą Vilniuje su Lietuvos gene dviejų valstybių parlamentų siant reaguosime", sakė jis, nautojų. 1$ viso prezidentūroje zidentas Valdas Adamkus ir
Sausio 8 d.: Apolinaras, Ginte,
premjeras Andrius Kubilius.
paraamoa programą, Ignalinos raliniu prokuroru Kasiu Pėd ryšiams ir tarptautinėms komentuodamas partijos na dirba 128 asmenys.
Nemira,
Severinas, Teofilis, Vilintaa.
<BNSI
'F.ltal
<BM8> rių skaičiaus didėjimą.
atominės elektrinės sustabdy nyčia, tačiau pageidauja, kad nuostatoms stiprinti.

Vieni ..solidariai" atostogauja,
kiti — gauna premijas

Neaiškumai dėl vyriausiojo
derybininko su ES išlieka

Kas „priglaudė" Baltarusijos
grąžinamą skolą už elektrą?

Susitarimą su EK dėl Ignalinos
AE uždarymo suvėlino klaida

Gausėja Liberalų sąjungos
gretos

*
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Redaktorė Irena Regienė

2000-JŲ METŲ ŠALFASS-GOS
VARŽYBINIS KALENDORIUS
Pateikiame 2000-jų metų
ŠALFASS-gos metų ŠAL
FASS-gos varžybinį kalendo
rių pagal Visuotinio ŠAL
FASS-gos suvažiavimo, įvyku
sio 1999 m. lapkričio 13 d.
Clevelande nutarimus bei vė
lesnius papildymus. Dalis var
žybų dar tebėra planavimo
stovyje, jų datos bei vietos dar
nenustatyta. Visų varžybų iš
samios detalės pribrendus lai
kui, bus pranešamos klubams
ir, sutraukta forma, skelbia
mos spaudoje. Šis kalendorius
apima tik metines ŠALFASSgos ir Baltiecių sporto federa
cijos pirmenybes bei kitas pla
tesnės apimties varžybas.

905-829-2289; faksas 905829-5641;
E-mail: asestokas@aol.com
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1/2 metu
3 mėn.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(UJS.) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laktas
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur ( U A )
$66.00
$50.00
$38.00
Uiaakant į Lietuvą:
Oro pasta
$500.00
$250.00
Reguliariu pastų
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paku
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
Vyriausia redaktorė - Dannte BiiMtokiepe
Adminietratoriua - Vahiatluaa KruaapUa
Modaratonua-kiin. Viktoras RissAaUs
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, *«*t»Wi»nj»i« nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, instadieniaii nedirba.
• Redakcija u i įkalbintu turini "tattakft Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• rtodakcgastzaipsruustaiaoaavonuotiara. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

Tradicinės,
kviestinės
Clevelando LSK „Žaibo"
lengvosios atletikos varžy
bos, vykdomos USATF Lake
Erie Assoc. 2000 m. pirmeny
bių rėmuose, numatomos š.m.
birželio mėnesį, galbūt 17 d.,
Clevelande. Tiksli data dar Pasaulio shidokano sporto šakos čempionas „Draugo" redakcijos patalpose. Ii k.: treneris Romualdas Navickas,
nežinoma. Programoje — vy čempionas Kęstutis Arbočius, žurnalistas Edvardas Šulaitis ir Linas Kevličius.
Nuotr. J o n o K u p r i o
rų, moterų ir visos prieauglio
PATIKSLINIMAS
PORTLANDO „TRALL BLAZERS"
bei senjorų klasės. Kviečiami
visi-lietuvių ir kitų baltiecių
ČIKAGOJE
1999 metų gruodžio 17 d. kad Romualdas Navickas, la BJOBCa DECKER, DOS, P.C.
lengvaatlečiai. Informuoja —
4647 W. 103 St.OeJLLawn.IL
Sausio 3 d. Čikagoje lankėsi
Portlando komanda, šiuo „Draugo" laidos „Sporto ap vinantis gruodžio 4 d. JAV Puuiasapyl. su Noithiweatem un-to
Algirdas Bielskus (žiūrėkit
garsioji Portlando profesiona metu NBA pirmenybėse (pa žvalgos" puslapyje išspausdin vykusio shidokanu kovinio (fpiornu, istuviarne sutvarkyt dantis
žemiau).
lų krepšinio komanda, kurios gal laimėtų rungtynių skaičių) tame Ed. Šųlaičio straipsnyje sporto pasaulinėse varžybose
už prieinamą kainą. Pacientai
H Pasaulio lietuvių šau sudėtyje rungtyniauja ir ge stovi antroje vietoje iš 29 ko „Kęstutis Arbočius pasaulio nugalėtoju tapusį Kęstutį Arpriimami absoiučiai punktualiai.
2000 m. Š. Amerikos Lie dymo sporto varžybos vyks
čempionas" pasitaikė nemalo bočių,, treniruoja ir dešimtis
Susitarimu (kabėti angfcsfcai)
tuvių kalnų slidinėjimo 2000 m. liepos 21-23 d., Ha riausias šio šimtmečio Lietu mandų, žaidė „United Center" ni klaida. Nusipelnęs Kauno kitų šia sporto šaka susido
Tel. 706422-8260
vos
sportininkas
—
Arvydas
salėje,
esančioje
Madison
Ave,
pirmenybės š.m. vasario 26 miltono LMŽK šaudykloje.
mėjusių
jaunuolių.
Trenerį
.Ąžuolo"
klubo
treneris
Romu
d., Mont Garceau slidinėjimo Vykdo specialus organizacinis Sabonis. Jis pernai trejiems Čikagos vakarinėje miesto da aldas Navickas korespondento Romualdą Navicką už įvyku
DR. JOVITA KERELIS
kurorte, Saint Donat, Quebec, komitetas. Informuoja: Kazys metams pratęsė sutartį su lyje, su vietos 3ulls" penketu klaidingai vadinamas Romual sią klaidą atsiprašome ir lin
DANTŲ GYDYTOJA
Portlando klubu, už tą laiką ku, kuris po šešto čempionų ti
Kanadoje, maždaug 70 mylių į Deksnys (žiūrėkit aukščiau).
kime
sėkmės
dar
ne
vieną
jau
du
Norkumi.
Ta
pati
klaida
ir
gaudamas trisdešimt milijonų tulų, dabar yra paskutinėje
9626 8.7«h Ave., H U n y Mto, R.
šiaurę nuo Montrealio. Vykdo
paraše po nuotrauka, kurią nuolį pasauliniu čempionu pa
dolerių.
Tai
pirmas
kartas,
kai
vietoje
šioje
prestižinėje
lygo
Tel. (708) 596-6101
— ŠALFASS Kanados Sporto Toronto LSK „Jungtis" lietuvis sportininkas (bet ku je.
čia kartojame su tikslia trene ruošti.
Valandos
pagal susitarimą
apygarda ir Montrealio lietu 15-sis „3-Pitch" Softbolo riam sporte) žaisdamas gauna
rio pavarde. Reikia.pažymėti,
Red.
Pirmadienio
rungtynės
buvo
turnyras,
kuris
skaitomas
viai slidinėtojai. Informacija:
10 milijonų metams.
lyg katės su pele žaidimas,
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Rimas Kuliavas 297 Kenne- kartu su metinėmis ŠAL
tačiau
daug
čikagiečių
vis
tiek
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES UGOS
FASS-gos
pirmenybėmis,
vyks
dy AvcToronto, Ont. M6P
PRASIDEDA
SALĖS
FUTBOLO
ti
jubiliejini,
kviestiną
lau
ėjo
jų
žiūrėti,
norėdami
išvysti
2000
m.
rugpjūčio
26
ir
27
d.,
7722
S.
Kedzie
Ave.
3C4; tel. 416-766-2996; faksas
ko
teniso
turnyrą,
š.m.
rug
ryškias
krepšinio
žvaigždes,
Wasaga
Beach,
Ont.,
Kanado
Chicago,
IL
60862
PIRMENYBĖS
416-766-5537; E-mail: kuliaKab. tel. 773-471-3300
vasdcompuserve.com Taipogi je. Tai yra „Co-Ed" (mišrių ko sėjo 22-24 d. New Yorke, į kurias yra subūręs vienas tur
Ir šiemet sausio pradžioje rengiasi minėti savo 50-čio su
informuoja: Rytis ir Vilija mandų) tipo turnyras. Infor kurį kviečiami lietuviai žai tingiausių žmonių pasaulyje
DR. L PETREMS
Bulota, tel. 514-344-8256, muoja: Rimas Kuliavas (žiū dėjai ne tik iš Š. Amerikos, bet — Portlando komandos savi vyks salės futbolo („Indoor kaktį. Vėlyvą rudenį bus didy
DANTŲ GYDYTOJA
ir
iš
Lietuvos,
Australijos
bei
sis
sukakties
minėjimo
pobū
Soccer")
pirmenybės.
Jose
jau
ninkas
—
Paul
Alen,
negai
rėkit
kalnų
slidinėjimą
aukš
arba 819-424-2803; faksas
9055S.RobertsRd,HictoryHie,IL
kitų
kraštų.
Data
dar
galuti
vis,
o
prieš
tai
—
kitokie
ren
ne
vieną
dešimtmetį
dalyvau
lėjęs
pinigų
jų
įsigijimui.
Čičiau).
450-698-3159; E-mail:
1 myta į vakarus nuo Harlem Ave.
niai nenustatyta. Turnyras kagiečiai stengėsi matyti bu ja ir Čikagos „Lituanicos" fut giniai. Ankstyvą pavasarį klu
viliabulota@hotmail .com
2000 m. Š. A Baltiecių vyktų garsiajame Forest Hill vusį „Bulis" žaidėją Scottie bolo klubas.
Tei. (708) 5864055
bas kviečia Vilniaus futboli
lauko
teniso
pirmenybės
Valandos
pagal susltanmą
Teniso
klube,
kur
anksčiau,
Pippen, kuris tą vakarą buvo
2000 m. ŠALFASS-gos Vy
Mūsiškiai, užpernai laimėję ninkus į svečius pas save. Jau
rų senjorų (35 m. ir vyres vyks š.m. rugpjūčio 26-27 d., vykdavo JAV atviros pirme pagerbtas, nepaisant, kad jis pirmąją vietą „Metropolitan išsiųsti pakvietimai. Tikimasi, EDMUNDAS VONAS, MD., &C.
nių) Krepšinio pirmenybes Columbus, Ohio. Rengia lat nybės (US Open). Informuoja: atstovauja jau kitam klubui.
Soccer" salės pirmenybių I di jog jie gaus vizas. Svečių iš SpeciaK/be-Vidai* igų gydytojas
vizijoje,
jau žaidžia aukštojoje Lietuvos laukiama balandžio
vykdo Detroito LSK „Kovas", viai. Lietuvius informuoja: Pranas Gvildys, 93 WheeKafcame Betuvtsksi
Apie Portlando profesiona
Krikščiūnas, ling Ave„ Staten Island, NY
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
pradžioje.
Nors
laiko
dar
—
„Major"
grupėje.
Pernai
žie
l.m. kovo 25 ir 26 d., Detroite, Eugenijus
lus daug rašė pirmadienį
Chicago, IL 60838
Mich. Informuoja: Vytas Pol- ŠALFASS-gos lauko teniso 10309-3026. Tel. 718-356- „Chicago Sun-Times" dien mą JLituanica" pasirodė gana daug, tačiau jau dabar klubo
TeL773V
psflsjjusjjjjjrihą
teraitis, 15209 Lakev/ood, vadovas, 105 Anndale Dr., 7871; faksas: 718-356-0974; raštis, paminėdamas, jog to gerai ir šioje geriausioje Či vadovybė planuoja, kaip sve
North
York,
Ont.
M2N
2X3.
E-mail: LNAPRA@AOL.COM kių gerų ir brangių žaidėjų, kagos ir apylinkių komandų čius iš Lietuvos priimti ir ko ARASZUOBAM.D.
Plymouth, MI 48170. Tel.
Tel. 416-225-4385. Faksas:
grupėje atsistojo lentelės vidu kias varžybas jiems čia suda INDRĖ RUDAITIS, O J).
734-420-3137. E-mail:
2000 m. S. A. Baltiecių kokie šiuo metu žaidžia Port ryje.
416-787-9168. E-mail:
ryti. Apie tai, žinoma, ateityje AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
vytop@aol.com
lando
klube
neturi
joks
kitas
plaukimo pirmenybes įvyks
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
dianejk@interlog.com
Pirmosios rungtynės vyks daugiau painformuosime.
NapervMe, IL 60563
50-sios Jubiliejinės Š.
š.m. spalio 28 d., Etobicoke profesionalų klubas. Portlan
2000 m. Š. A. Lietuvių in Olympium, Etobicoke, Ont. do „Trail Blazers" atsarginiai sekmadienį, sausio 9 d. 3 vai.
EA T e ! ( 6 3 0 ) 527-0090
Amerikos Lietuvių sporto
3825 Htghland Ave.,
p.p.
prieš
„Pegasus"
klubo
at
yra
geresni,
kaip
kitų
klubų
dividualias
ir
komandines
laidynės vyks š.m. gegužės 5,
Vykdo — Baltiecių sporto f-jos
Tower 1, Suite 3 C
stovus,
o
sausio
16
d.,
6
vai.
pirmojo
penketuko
žaidėjai.
Golfo
pirmenybes
vykdo
De
6 ir 7 d., Baltimorėje, MD.
plaukimo sekcija. Informacija:
Downers Grove, IL 60515
VISOCKAITĖ
PAGERINO
p.p.
mūsiškių
varžovais
bus
troito
LSK
„Kovas",
š.m.
rug
Čikagos lietuviams sporto
Vykdo — Baltimorės lietuvių
TeL
(630) 435-0120
Modris Lorbergs, 73 North
LIETUVOS REKORDĄ 60
„Atletų" klubas. Programoje sėjo 2 ir 3 d., Fortreff golfo Heights Rd., Etobicoke, Ont. mėgėjams buvo reta proga iš „Wings" komanda. Bus rung
METRŲ BĖGIME
Frankenmuth, M9B 2T7. Tel. 416-626-7262; arti pamatyti ir sutikti Arvy tyniaujama kiekvieno sekma
— 2000 m. ŠALFASS-gos pir aikštyne,
dienio
popietę
iki
kovo
12
d.
dą,
kuris,
deja,
čia
užsuka
tik
Mich.,
maždaug
50
mylių
į
menybes šių sporto šakų: a.
faksas: 416-395-3346; E-mail:
Čikagos futbolo mėgėjai
Lietuvos bėgikė Agnė Vi
kartą per sezoną. Džiugu, jog sužaidžiant 9 rungtynes, nes
Vyru, moterų, jaunių A ir mer šiaurę nuo Detroito. Ryšys:
Modris Lorbergs@nynet.
daug
girdėję apie Virgį Ziusockaitė,
šiuo
metu
studijuo
salėje ir koridoriuose buvo gir iš viso yra 10 komandų. Rung
gaičių A krepšinio; b. Vyrų ir Vytas Polteraitis (žiūrėkit
nybe.on.ca Lietuviams papil
romską,
žinomą kaip vieną ge
janti
Jungtinėse
Amerikos
tynėms yra skiriamos 25 mi
dima lietuvių kalba.
moterų tinklinio; c. Stalo teni senjorų krepšinį aukščiau).
domai: Algirdas Bielskus
riausių
lituanicos" klubo
Vaistuose,
per
Rytų
IllinoLs
nutės,
tai
per
vieną
popietę
Pačiam Saboniui šį kartą
so; d. Šachmatų; e. Plaukimo;
2000 m. Š. A Baltiecių ir (žiūrėkit žemiau).
vyrų
komandos
įvarčių mušiuniversitetų
varžybas
pageri
galima
matyti
visas
pirme
nelabai sekėsi: jis žaidė tik 19
f. Kėgliavimo; g. Raketbolo, h. Lietuvių lengvosios atleti
ką.
Jis
yra
pasižymėjęs
žais
no
Lietuvos
60
metrų
bėgimo
nybėse
dalyvaujančias
koman
Clevelando LSK „Žaibo" minučių ir per tą laiką surin
Rankos lenkimo. Informuoja: kos pirmenybės numatomos
damas
ir
St.
Xavier
universi
rekordą.
Greitakojė
kaunietė
das.
Kadangi
yra
daugiau
Viktoras Sajauskas, 9184 š.m. rugsėjo 9 ir 10 d. Kana 8-si8 Etninis mišrių ko ko 7 taškus. Jis pataikė 3 kar
šį nuotolį įveikė per 7.33 se teto futbolo komandoje. Dabar
Windflower Dr., Ellicott doje, galbūt Oakville, Ont. Da mandų (CO-ED/6 žaidėjų) tus iš 8 bandymų bei įmetė aikščių, tai čia tą pačią dieną kundes. Tai jau ne pirmas šis vyras, jau baigęs universi
City, MD 21042. Tel. 410- ta ir vieta dar nepatvirtinta. kviestinis tinklinio turny vieną baudą iš dviejų. Taip žaidžia ir žemesnės lygos ko Agnės pasiektas rekordas. Ji tetą, dirba Tamayo Financial
416-8344. Faksas: 410-418- Pradiniai ryšiai: Irena Wil- ras numatomas š.m. lapkričio pat jis „nuėmė" 8 kamuolius, mandos.
yra greičiausia Lietuvos 100 ir Service bendrovėje, paskolų
Rungtynės vyksta Villa
5625. E-mail:
kinson, 2783 Kinnerton 4 d., Clevelande, Ohio. Data padarė tris rezultatyvius per
tvarkytojo pareigose.
200 metrų nuotolių bėgikė.
rsąjauskas@msn. com
Cresc., Mississauga, Ont. dar nėra galutiniai nustatyta. davimus, du kartus sutrukdė Park miestelyje, „Odeum" pas
Ryšys: Petras Stungys, 8243 čikagiečių metimus.
tate (Villa Ave. ir 4 blokai į
2000 m. Š. A Lietuvių LSK 2B3 tel. 905-822-0302 ir Donald Dr., Mentor, OH
šiaurę nuo North Ave.) Vieta
Sėdint
netoli
nuo
jo,
matėsi,
stendinio (Trap) sportinio Algirdas Bielskus (žiūrėkit 44060. Tel. 440-974-9736 na kad Arvydas buvo nuvargęs ir yra netoli Čikagos, lengvai pa
šaudymo pirmenybes vyks žemiau). Rengia — ŠALFASS- mų; 216-692-5918 darbo; E- tik laukė rungtynių pabaigos. siekiama iš visų pusių, ypač
i.m. gegužės 13 d., Hamiltono gos Lengvosios atletikos komi mail: stungys@en.com
Gerai, kad dabar Portlando Čikagos vakaruose, šiaurėje
LMŽK „Giedraitis" šaudyk tetas. Varžybos vyks vyrų,
Visų varžybų reikalais gali komandoje yra daug pajėgių ar net pietuose įsikūrusiems
loje. Vykdo — ŠALFASS-gos moterų ir visose prieauglio bei
senjorų
klasėse.
ma kreiptis į ŠALFASS-gos žaidėjų ir Arvydas turi dau lietuviams ji yra netoli —
sportinio šaudymo komitetas.
giau progos pabuvoti ant suo maždaug pusvalandžio kelionė
Informacija: Kasys Deksnys, 2000 m. Š. A Baltiecių centro valdybos gen. sekr. Al lelio ir pailsėti- Atrodo, kad automobiliu.
1267 Royal Dr., Burlington, šaudymo sporto pirmeny girdą Bielskų, 3000 Had- poilsio reikia, nes 35 metų vy
• * •
Ont. L7P 2G2. Tel. 905-332- bes vykdo ŠALFASS-gos šau den Rd., Euclid, OH 44117- rui, patyrusiam įvairius sužei
2122.
Tel.
216-486-0889;
fak
6006. Faksas: 905-332-7696. dymo sporto komitetas, š.m.
dimus, nelengva tęsti NBA ly „Lituanicos" klubas Šiemet
rugsėjo mėnesį, Hamiltono sas 216-481-6064.
gos varžybinės programos ma
2000 m. Š. A Lietuvių jau
Visos 2000-jų metų ŠAL
LMŽK „Giedraitis" šaudyklo
ratoną. O pirmenybims tvar
načių krepšinio pirmeny
je, šia tvarka: rugsėjo 9 d.— FASS-gos varžybos vyks 50 karaštis yra negailestingas: iš dai. Čikagos krepšininkai čia
bes vykdo Hamiltono LSK
stendinio (Trap) šaudymo; metų jubiliejaus ženkle. Ta Čikagos tą pačią pirmadienio pajėgė įmesti tik truputį dau
„Kovas", š.m. birželio 3 ir 4 d.,
rugsėjo 16 d. — smulkaus proga klubai ir pavieniai spor naktį Sabonis su savo koman giau negu 60 taškų, kas yra
Hamiltone, Ont. Varžybos
(22) kalibro šautuvų ir rug tininkai kviečiami kuo entu- da išvyko į Toronto ir ten kitą „Bulis" mažiausiojo rezultaty
vyks šiose berniukų ir mer
sėjo 23 d. — pistoletų. Smul ziastingiau ir gausiau daly dieną jau rungtyniavo su vie vumo rekordas. Gana didele
gaičių klasėse: B (1984-1985
kaus kalibro šautuvų ir pisto vauti, o varžybų rengėjai, kuo tos „Raptors". Vien tik per re rungtynių dalį pirmavo portm. gimimo), C (1986-1987 m.),
letų lietuvių pirmenybės bus geriau ir iškilmingiau jas pra guliarų sezoną komandoms landiečiai daugiau negu 30
D (1988-1989 m.), E (1990išvestos iš baltiecių varžybų vesti.
reikia sužaisti 82 rungtynes, taškų skirtumu. Net įleidę
1991 m.) ir F „molekulių"
Kalendoriaus papildymai ir dažnai rungtyniaujant kas prasčiausius atsarginius, jie
pasekmių.
Ryšys: Kasys
(1992 m. ir jaunesnių). Infor
nedaug ką atsiliko nuo geriau
Deksnys (žiūrėkit aukščiau). pakeitimai bus nuolatos skel dieną.
macija: Arvydas Šeštokas,
biami.
sios sudėties krepšininkų su
1411 Winterbourne Dr.,
New Yorko Lietuvių „At
Pirmadienio rungtynės bai kaupto kapitalo.
ŠALFASS-gos centro
OreičUusioji Lietuvos 100 ir 200 metrų nuotolių bėgike Agne Visockaite
Oakville, Ont. L6J 7B5. Tel. letų" klubas planuoja rengvaldyba gėsi 88-63 portlandiečių nauEd. Šulaitis pasiruošusi startui.

I PASKUTINIUOSIUS
ĮŽENGUS

Danutė Bindokienė

Grobia
grąžina

BRONIUS NAINYS
„2000-tieji nėra
trečiojo
tūkstantmečio pradžia, o tik
antrojo tūkstantmečio pasku
tinieji metai" — atsakingai
pareiškė Lietuvos astronomų
sąjungos prezidentas Vytau
tas Straižys Eltai atsiustame
pranešime. „XX amžius prasi
dėjo 1901 sausio 1 d., XXI —
prasidės 2001 metais sausio 1
d., todėl šie, šimtieji, yra tik
paskutinieji ir XX amžiaus, ir
antrojo tūkstantmečio metai"
— aiškiau apibrėžia šių metų
kalendorinę numeraciją auto
ritetingas jos žinovas, tad argi
mums su juo verta ginčytis?
Todėl ir nedejuokim, kad ka
ralienės Mikaldos pranašystė
apie pasaulio žlugimą neišsi
pildė, nes dar neatėjo tas lai
kas. Tačiau kodėl visas moder
nusis pasaulis per praėjusius
metus taip triukšmavo, baimi
nosi, fantazavo apie kažkokį
y2k, kai pasiruošti paskuti
niam Dievo teismui dar liko
visi metai net su vienos dienos
priedu — šiais metais vasaris
turi 29 dienas? Lyg ir nujaus
damas tokią, Lietuvos astro
nomų sąjungos patvirtintą,
tikrovę, nebandžiau savo skai
tytojų varginti kokiu nors
praėjusio šimtmečio arba net
tūkstantmečio
ataskaitiniu
pranešimu, suprasdamas, kad
tokiam uždaviniui atlikti turė
siu daugiau kaip 50 savaičių,
ir tai bus gana.

jai. Jie turi sudarę komitetą,
paruošę programą, kelis kar
tus konferencijai buvo parinkę
datas ir jas atidėję, nes nie
kaip nesulaukė norimo prita
rimo. Tačiau po paskiausio
atidėjimo praėjusį rudenį, jie
tvirtai pasiryžo daugiau nebeatidėlioti ir komunizmui
pasmerkti konferenciją šaukti
šio birželio viduryje Vilniuje.
Užmojis, be abejo, labai ver
tingas, turėjo būti įvykdytas
tuojau po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo. Uždavinį
turėjo vykdyti penkiasdešimt
metų komunizmo žiauriai
kankinta visa Lietuva — pre
zidentas, Seimas, vyriausybė,
bažnyčių
bendruomenės,
mokslo, meno įstaigos, į darbą
jungtis turėjo visos patrio
tiškos nevalstybinės organiza
cijos, iškiliausi Lietuvos pat
riotai — profesionalai. Į orga
nizacinį telkinį turėjo būti pa
kviesti visų buvusių komuniz
mo okupuotų kraštų atstovai.
Konferenciją globoti, remti, jai
padėti ir užnugarį sudaryti
turėjo pats Lietuvos preziden
tas, taip atkreipdamas pasau
lio dėmesį ir sudarydamas są
lygas joje dalyvauti viso pa
saulio nekomunistinių valsty
bių atstovams, nuo komuniz
mo nukentėjusiems iškiliau
siems žmonėms. Konferencijos
kalbėtojai — pasaulinio garso
žinomi autoritetai, 0 4 prane
Taip pat nebandžiau apibū šimų išvados skelbiamos pa
dinti nė praėjusių metų „pel- sauliui, kaip įrodomoji me
- no", nes iš tikrųjų nedaug jo džiaga tarptautiniam komu
galėjau priskaičiuoti, o nuosto nizmo teismui.
Aišku, taip padaryti galima
lius, manau, esu pakankamai
aptaręs praėjusių metų raši ir dabar. Čia paminėtus konfe
niuose ir nesinorėjo jų kartoti. rencijos apmatus organizato
Nors pažadą įvertinti bent jau riams siūliau maždaug prieš
Šiaurės Amerikos lietuvių metus. Ar jais pasinaudoti
kultūrinį bei lietuvybės išlai pasisekė? Kol kas turbūt ne.
kymo darbą dar vis žadu Bet dar yra bent penki mė
ištesėti. Bet nors keliais nesiai laiko, todėl visų čia mi
brūkšniais norisi paryškinti nėtų veiksnių vadovams suju
žvilgsnį į ateitį, į tuos tikrus dus, gal dar ką nors panašaus
paskutiniuosius, per kuriuos, ir būtų galima padaryti? Ta
jeigu karalienė Mikakia mūsų kryptimi turi eiti ir neseniai
ir nenuviltų, iki pabaigos spaudoje pasigarsinusi tą už
turėsime daug laiko atsiskai davinį remianti JAV Lietuvių
tyti su praeitimi. Pirmiausia Bendruomenė, visomis jėgo
mis į darbą turi jungtis PLB
— žvilgsnis į Lietuvą.
Gal daug kam mažai žino valdyba, o kartu su ja ir visųmas, neįdomus, kai kam gal ir kitų kraštų bendruomenės.
nereikalingas, bet iš tiesų la Visi turėtų įsisąmoninti, kad
bai svarbus ir labai jautrus šis užmojis turi pasisekti. Ne
tiesioginių komunizmo kanki pasisekęs — Lietuvą gali labai
pasaulio
nių užmojis — komunizmo sukompromituoti
akyse.
Spėčiau,
kad
yra
jėgų,
padarinių įvertinimas, o įver
kurios
to
tik
ir
nori.
Ar
mes
tinus — suruošimas jam teis
galim
leisti
joms
pasidžiaugti?
mo. Panašaus į tuojau po karo
Kitas svarbus žvilgsnis turi
vykusį nacių teismą Nuerenberge. Šį užmojį jau keleri būti kreipiamas į rinkimus,
metai svarsto Lietuvos laisvės pirmiausia — savivaldybių
kovotojų sąjunga (buvę parti (išbandymas naujų jėgų), o
zanai), politiniai kaliniai, paskui ir Seimo. Per pastaruo
tremtiniai, pogrindžio veikė sius metus Lietuvos politinėje
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Jis — komendantas. Ai — komi
saras. Įsikalkit į galvas! Kad ir kas girioje įvestų karo
padėtį, jūsų komisaras — ne Tautas Būga, ne Markas
Sabačius, o aš. Jūsų komendantas — ne Miša Kulikovtn, ne Ivas Šenkenbergas, o Zosimas. Tik jo įsakymus
privalote vykdyti neatsikalbinėdami, greitai ir sąži
ningai. Neišsigąskite. Tėvo jūs nepraradot. Tėvas, kad
ir komisaru tapęs, yra tėvas. Jo žodis — šventas. Išsiakirstykit!
Al kiūtojau ant kilimo bibliotekoje, maniau, kad Si
mnu) balsas man vaidenasi. Atrodė, tuojau visi ims
leipti ii juoko. Tačiau ausyse spengė tyla. Trinktelėjo
durys. Josina buvo teisi: Simonas per uraganą pasi
keitė — išsikraustė iš proto. Per uraganą visi išsikraustė ii proto. Vėl trinktelėjo durys, dabar jau labai
toli;
Ai užmigau.
DEVINTAS SKYRIUS
Simonas Grygas vienišas sėdi t u š č i a m e sode.
Niekas neketina tu juo derėtis.
Namie nebegalėjau būti. Įvedžiau karo padėtį tam,

Illinois gubernatoriaus žmona Lura Lynn Ryan Kalėc; proga suruošė Čikagos Shriner's ligoninėje besigydan
tiems vaikučiams pobūvį, į kurį buvo įjungtos ir kitv ::kybų bei tautų, tuo metu švenčiančių svarbias šventes
tradicijos. įvairių tautybių vaikai ifi 70 apylinkių puošr eglute savo tautiniais papuošalais. Tarp jų buvo ir lietu
viški šiaudinukai. Lietuviams atstovavo (ifi kairės) Rasa Miliūnaitė, Kristina Badaraitė, Živilė Badaraitė ir
Aušra Buženaitė. Nuotraukoje jas matome su Illino.r gubernatoriaus žmona. Visos mergaitės, pasipuošusios
tautiniais drabužiais, taip pat grojo kanklėmis — jos \ įklauso Meno mokyklėlės kanklininkių grupei.

padangėje nedaug buvo gied
ros, dažnai net perkūnai tran
kėsi, ir šiems paskutiniesiems
atiduota didelė maišatis. Spėliotojai, vos į visiškus nuosto
lius nenurašydami dabartinės
daugumos, mato naują Seimo
veidą. Kažin ar taip bus? Nors
ir apipešioti, konservatoriai į
Seimą pateks ir bent pora tu
zinų tų pačių žmonių savo
kėdes pasilaikys. Centristai
gal padvigubės, bet bent pusė
iš jų bus tie patys. Jei peršoks
kartelę, tie patys bus ir
krikščionys demokratai bei so
cialdemokratai. Taip pat ir
LDDP, irgi gal dvigubai pa
didėjusi — jie tikriausiai tikisi
geresnio derliaus — su
sigrąžins praėjusiuose rinki
muose iššluotus. Taigi daugelį
metų tarpusavy besiriejančių,
vienas kitam įsipykusių, todėl
ir mažai ką valstybei duo
dančių, Seime bus per akis ir
po rinkimų, nors Pakso vado
vaujami liberalai, manau —
tik per stebuklą, ir daugiausia
jo kėdžių užsėstų. Jie to
įsisenėjusio
erzelio tikrai
nepašalins. Ką duos naujoji
Žiemelių Tėvynės liaudies
sąjunga, dar visiškai neaišku.
Ne kažin kur nulėks ir Bobelio
krikščionių sąjunga, nes dar
nenoriu tikėti, kad prie jos
prisidėtų
kol
kas
tik
žadantieji LKDP atsiskyrėliai.
Manau — apsigalvos ir liks,
kur yra. Iš visos širdies linkiu
jiems taip pasielgti. O kokie
bus junginiai naujai daugu
mai sudaryti, vėl pagal Pupų
dėdę — tik vienas perkūnėlis
žino.
Gerai ar ne, bet labai idomi
būtų liberalų — centristų
koalicinė dauguma, kai nuo
valdžios atstumti visi kiti ir
prieš daugumą, ir tarp savęs
ūžtų kaip bičių avilys. Aišku,

sausio mėnet, sunku numaty
ti spalio mėnesį vyksiančių
rinkimų duomenis. Jie gali
būti ir kitokie, negu čia
paspėlioti, takiau, jeigu Kubi
liaus vyriausybė valstybės rei
kalų į gerą pusę nepakreips,
vargu ar geresnio Seimo ga
lime tikėtis? Jo sudėtį galėtų
pakeisti rinkimuose atsisaky
mas partijų sąrašų ir bent
trečdaliu stmažinus Seimo
narių skaičit:. bet kas norės
taip daryti? Tad tautos viltis
— tik Kubilieus vyriausybė, ir
mūsų nyksti:- tik už ją. Kitos
išeities kaip ir nėra.
Sunkus Lietuvai ir kiti Už
daviniai. Nftrukus prasidės
derybos dėl įstojimo į Europos
Sąjungą. Labai atsakinga tu
rės būti derybininkų grupė ir
profesionalus, kruopštus jų
darbas. Jų pečius slėgs didelė
našta. Paguoda tik, kad greitų
darbo vaisių^niekas nelaukia,
ir nervų muzika bus lėtesnė.
Tačiau jau dabar valdžią dir
gina valstybės skolos, deficiti
nis biudžetas, vis daugiau
nirštantis nepatenkintas kai
mas ir, paskiausiu laiku, nei
šioks, nei toks kelių aukštųjų
mokyklų subruzdimas. Greitai
sugrįš dabar1 ir lyg primirštas,
bet neišspręstas, Grūto parko
klausimas. „Jeigu kam nors
ten prireikė Šio šimtmečio di
džiojo žudiko Stalino, tai gal
šalia jo tokį pat jo bendradarbį
Hitlerį pastatyti?" — buvo ke
liamas klausimas spaudoje.
Tai vadinami „bėgamieji"
reikalai. Bet yra ir vos prade
damų ar dar visiškai nejudin
tų, bet būtinai spręstinų už
davinių. Vienas jų — išpūsta
valstybės valdymo biurokrati
ja bei joje išsikerojusi išde
rinta darbo našumo — atlygi
nimų pusiausvyra. Kitas —
butų bei gyvenamųjų namų

kad pradėjęs blaškytis tėvas „pasijustų atsidūręs la
gery", nurimtų ir nebevestų namiškių iš kantrybės,
kurios Dalia Regina suvis nebeturi. Aš nustėrau: ne
tik nusenęs tėvas — ir dukterys, ir sūnus, ir tas šni
pas Zosimas patikėjo, kad aš įvedžiau namuose karo
padėtį, ji jiems atrodė galima, įmanoma, gal net reika
linga! Prasidėjo košmaras. Namie nebegalėjau būti.
Sėdėjau sode. Lapais apkritusiais takais lakstė šu
nys. Niekur nemačiau nė vieno žmogaus. Kuo aš tu
rėjau laikyti Brauklį — ištikimu draugu, provokato^
rium ar nevykėliu Judu/kuriam už išdavystę nė tris
dešimties sidabrinių nereikia sumokėti?
Stovėdamas prie automobilio, kuriuo atvažiavo. Al
bertas Brauklys man kalbėjo: „Tu žinai, kad tavo moti
na nenusižudė. Ją nužudė Ardajevo seržantai. Palaikų
nesudegino. Palaikų pradėjo ieškoti Robertas Inozemskis, aštuoniasdešimt aštuntais, kai tapo hercogu Meklenburgiečiu. Kasinėtojai rado palaikus dviejų mer-ų
gylyje. Jie buvo suvynioti į neperšlampamą audinį. Iš
tokio audinio rusų karininkams siūdavo palapinsiaustes. Kasinėtojai apstulbo, pamatę gerai išsilaikiusius
plaukus. Kaštoniniai velionės plaukai žvilgėjo saulėje
kaip paukščių plunksnos, tai Inozemskio palyginimas,
anot jo, metafora. Palaikus katedros požemių labirin
tuose aštuonerius metus saugojo Urbšys, nuo šiol sau
gos Tumas. Tu žinai, kad Vorunėj nusišovė Ardajevas.
Niekas tikrai nežino, ko jis į girią sugrįžo. Aš netikiu,
kad nusišaut. Aš tau norėjau pasakyti štai ką: Bezobralovas įsakė Perui, o Peras — Anai Liubkai Ardajevai
slapta pagrobti palaikus iš katedros. Peras neleis Ar
dajevai palaidoti tėvo tol, kol į sutartą vietą neatga

statyba. Jeigu po dešimties
nepriklausomybės metų šei
mas sukūręs jaunimas turi gy
venti viename kambaryje su
tėvais, tauta gali žengti tik j
kapus — be karalienės Mikal
dos pranašysčių. Tad visiškai
nedovanotina, kad dar nė vie
na valdžia šio uždavinio spręs
ti net nepradėjo.
Taigi paskutiniaisiais šio
tūkstantmečio metais Lietu
vos valdžioms darbo daugybė,
tik reikia gerų, supratingų są
žiningų darbininkų, jeigu no
rim, kad žingsnis į trečiąjį
tautos lūkesčių būtų vertas.
Nemažiau jo turi ir užsienio
lietuviai, ypač Vakaruose, ku
riems irgi reikia suprasti, kad
ne kalbomis bei tuščiu savigyrišku politikavimu apie. NA
TO, bet tik didelėmis pastan
gomis bei nuolatiniu kietu
darbu bus galima išsaugoti
lietuvybę, išlaikyti gyvą lietu
vių kalbą, tautos kultūrą, pa
pročius, tradicijas ir į naują
tūkstantmetį žengti kartu su
Lietuva.
•Federalinė
aviacijos
agentūra (FAA) ištyrė, kad
o r o judėjimo kontroliuoto
j a i kartais nutyli paskutinę
minutę išvengtų lėktuvų su
sidūrimų atvejų. Per pasta
ruosius 18 mėn. buvo keli to
kie įvykiai. Pagal įstatymus,
yra būtina pranešti visus at
vejus, kurių metu grėsė pavo
jus lėktuvų susidūrimams,
nes tokiu būdu aplinkybės
būna ištirtos ir naujos apsau
gos įvestos. Spėjama, kad tik
slus raportavimas nevyksta,
nes darbuotojai bijo pabaudų,
nužeminimų. Tuo tarpu euro
piečiai praneša, kad reikės
kuo greičiau pertvarkyti jų oro
judėjimo kontrolės sistemą.

kilometrais^
milimetrais

JAV paramą ir palankumą.
Jeigu ir pasitaikydavo, kad iš
Vašingtono pasigirsdavo ne
pasitenkinimo gaida dėl pernelyg agresyvaus Izraelio elge
sio su kaimynais ar kitų
tautybių gyventojais savoje
teritorijoje, ji bematant bū
davo nuslopinama.
Vis tik keli pastarieji Ame
rikos prezidentai dėjo daug
pastangų, kad taikos derybos
tarp žydų, palestiniečių, arabų
ir kitų, ta mūsų planetos sriti
mi besidalinančių, .pagaliau
baigtųsi tvirta sutartimi, už
kertančia kelią tolimesniems
neramumams. Vieno tokio su
sitarimo buvo pasiektą Camp
David vietovėje 1978 m., kai
Izraelis pasirašė sutartį su
Egiptu. Kitas svarbus įvykis
— 1998 m. pasirašyta sutartis
tarp žydų ir palestiniečių, taip
pat Amerikoje, Wye. River
Plantation, Ohio. O š.jn. sau
sio pradžioje
nedideliame
Shepherdstown
miestelyje,
maždaug 70 mylių-nu© Ameri
kos sostinės vykstįa1 Izraelio
pasitarimai su Syrija,*: o tuo
pačiu metu ir su palesti
niečiais.
Verta atkreipti dėmesį, kad
visi šie svarbieji pasitarmai
buvo suruošti labai [nereikš
mingose vietovėse, izoliuojant
juos nuo žiniasklaidos ir mi
nių dėmesio. Tvirtinama, kad
tuo būdu delegatų! 'f niekas
neišblaško, jie galf ~ ramiai
ginčytis, kalbėtis, kol pagaliau
nelieka kitos išeities, kaip tik
susitarti. Ypač tokio susitari
mo siekia JAV prezidentas
Bill Clinton, kuris, prieš
apleisdamas Baltuosius rū
mus, norėtų su * Savimi iš
sinešti šį istorinį laimėjimą ir
„didžiojo taikdario" titulą. Yra
vilčių, kad galbūt jo troškimas
bent iš dalies išsipildys.
Šiuo metu Izraelis, taip pat
ir kitų tautų delegatai^atrodo,
susėdo prie derybų stalo su
kiek kitokia nuotaika: jau pa
siekta kai kurių laimėjimų ir,
svarbiausia, visos besitarian
čios pusės tiki. kad vis tik ga
Žinoma, niekas žydų Pales lima rasti bendrą kalbą, gali
tinoje nelaukė išskėstu glėbiu: ma dirbti visų gerovei. Pagrin
kaimynų priešiškumas nuolat dinis reikalavimas Izraeliui
pasireikšdavo smurto, agresi yra okupuotų teriterijų grą
jos veiksmais, už kuriuos Iz žinimas. Tai lengviau rei
raelis nelikdavo „skolingas", kalauti, kaip įvykdyti, nes ne
smogdamas visomis sukaupto visi žydai linkę atiduoti „savo
mis pastangomis. Taip jam pa žemes". Pagaliau Izraelis suti
vyko ne tik savo sienas apsau ko grąžinti palestiniečiams ga
goti, bet ir teritoriją praplėsti balą neapgyventos dykumos.
kaimynų sąskaiton. Ne pa Pradžioje palestiniėčižli jos
slaptis, kad Izraelis turėjo nenorėjo priimti, laikė beveik
vieną ypatingą būdą visuomet įžeidimu, bet pagaliau nusilei
išeiti laimėtoju — nuolatinę do. O tai jau vis tik pradžia...

Istorija ne kartą parodė,
kad agresoriai, svetimas že
mes grobdami, naudoja visai
kitus matus, negu jas grą
žindami. Retai kada klasta ar
karo veiksmų įkarštyje oku
puotos teritorijos lengvai ati
duodamos tiems, kuriems jos
priklauso. Ypač, kai jose įsi
tvirtina laimėtojai. Tik iš pra
laimėjusių visi gali tikėtis
greito nuosavybės atgavimo.
Pavyzdžių toli ieškoti ne
reikia. Tik paimkime Kara
liaučiaus miestą ir kraštą, ku
ris „laikinai" buvo atiduotas
Stalino ir jo raudonosios impe
rijos globai. Tas „laikinumas"
nusitęsė daugiau kaip pusę
šimtmečio: jau Stalino ir kau
lai baigia sudūlėti, jau ir So
vietų Sąjunga pasekė jo pė
domis į nebūtį, o Karaliau
čiaus likimas taip ir kadaruo
ja ant nežinios kablio. Nors
Rusija tvirtina, kad tai jos te
ritorija (tuo pačiu atsikvėpimu
griežtai atsiribodama nuo so
vietų imperijos palikuonės
vardo), Lenkija mielai ją
įjungtų į savo žemėlapį, o Vo
kietija — priskirtų prie savųjų
žemių. Tuo tarpu Lietuva, ku
rios istorinės teritorijos dalį
sudaro Karaliaučius ir jo apy
linkės, deja. mažiausiai pre
tenzijų į jas šiuo metu reiškia.
Kone kitoje pasaulio pusėje
kaimyninės valstybės turi
nemažai problemų su Izraelio
norais kiek galima praplėsti
savo teritoriją ir sutvirtinti
palyginti naują savo valstybę,
sukurtą iš kaimyninių valsty
bių teritorijos. Niekas neabe
joja, kad žydai turi teisę į savo
nepriklausomą valstybę, kaip
ir bet kuri kita tauta. Pakan
kamai ilgai jie klajojo po visas
pasaulio šalis, niekur visiškai
nepritapdami, dažnai perse
kiojami, niekinami, pajuokia
mi, net žudomi. Beklajodami
jie neprarado nei savo tau
tinės, nei religinės tapatybės,
sugebėjo pasisemti pakanka
mai mokslo, išminties, gyveni
mo patirties ir išteklių — o tai
jau labai svarbi medžiaga, ku
riant savo valstybę.

bens pagrobtų palaikų. Gali įsivaizduoti, kad dedasi
Ardajevos galvoj. Tu, velionės sūnus, turėtum užbėgti
Ardajevai už akių. Manau, kad tu supranti: jie neleis
tau pasiimti palaikų ir viešai palaidoti. O juk ir palai
dotus jie iškastų ir pagrobtų, kad neliktų jau ir pasku
tinio įkalčio Gelenbachų dinastijos kūrėjams. Tavimi
pasitiki ir Žemyna, ir Angelas Tumas... Neabejoju, kad
tu rasi išeitį iš padėties".
Aš paklausiau: „Ar tu esi tas žmogus, kurį jie
įgaliojo derėtis su manimi?
„Simonai, paslaptį, kurią aš tau pasakiau, jie ir vieni
nuo kitų slepia. Niekas negaus įgaliojimų tau ją pasa
kyti. Įgaliojimas yra vienas — pagrobti ir sunaikinti
palaikus. — atsakė Brauklys, lipdamas atgal į auto
mobilį, pridūrė: — Atvirai sakau. Simonai, jie suvis
neketina su tavim derėtis".
Ledijo lijundra, automobilio uodega slidinėjo į šalis,
suposi kaip sūpynės. Įsisupo plačiai, kaip vaikystėj. Iš
važiavo.
Aš vis sėdėjau sode. Nė vienas kitas žmogus į sodą
neužėjo. O kiek daug girėnų čia susirinkdavo! Lošdavo
kortom, domino, šachmatais. Šildydavosi saulutėj ar
ba mėgaudavosi pavėsiais. Gerdavo alų ir vyną. Ir
kalbėdavosi, ginčydavosi, bardavosi. Tie. kurie ateida
vo prisiskaitę knygų, filosofuodavo. Baisėdavosi, kad
numirėliai lagerių knygose būdavo pažymimi raide T,
Tot — negyvas, ir išbraukiami iš gyvųjų sąrašo. Sa
vanoriai pakaruokliai gaudavo ženklą FF-Freitod
— laisva mirtis. Nukankintuosius pažymėdavo raidė
mis Ex, o paskubinti lavonai būdavo užrašomi inicia
lais S.B., Sonder Behandlung, ypatingas apipavidali

nimas. Karaliaus Mindaugo mirties kaip Dievo ma
lonės krikščionims aprašymai buvo S.B., ypatingas
apipavidalinimas. Mano motinos sužadėtinį Endriejų
Grygą, netikrą mano brolį, reiktų pažymėt raide T, ne
gyvas, nes pakeliui į Baden Badeną Rudolf S^yringus,
„imperatoriaus" Leopoldo Bezobralovo svaįnjs,, pra
manė jam difteriją ir man netikras brolis mirė. Motiną
ištiko mirtis, žymima Ex, nukankinta, patogumo dėlei
apipavidalinta raidėmis FT, Freitod, laisva mirtis, api
pavidalinimą galėtume laikyti ir ypatingu. Jeigu ypa
tingu apipavidalinimu laikytume ir difteri^ą^.galiau
siai teisybę pasakytume Šitaip: brolį pirma ypatingai
apipavidalino, pažymėjo S.B., paskui inicialus- nubrau
kė ir parašė T; motušę ištiko ir Ex, ir T, ir ET kaip
S.B. išraiška. Visa tai reikia užmiršti. Ieškoma teisybė
klastojama, juo atkakliau ieškoma, tuo įžūlian klasto
jama. Eiguva, Vila, „Ložė", „Palmė", Pijus ir-Martinas
Gelenbachai, Bornfmanų prieangy nušautas'Kostas
Slanius (T), Perų bute nudurtas Žora Krasnovas (S.B.)
stoties perone padrėbtas negyvas Olegas BairJalovas
(Ex), į juodą maišą įgrūsta Kornelija Mrazitra (Ex,
S.B.), klarnetą prarijęs Zigmas Ilierius Brauklys (Ex,
FT), myriop nuteistas, sušaudytas, palaidotas" ir pri
keltas Talis Dvarys (BK, 227 ir S.B.), buvusioj Vorunės klebonijoj nusišovęs Levas Ardajevas (Ex, FT)),
kamine uždusinta Martiną Kareckienė, juoda, labai
graži, žvilganti kaip antracitas (Ex. T, S.B.)—' visa tai
teisybė ir ją reikia užmiršti, kad niekada nebūtų su
klastota.
'•**•
Aš vis dar sėdėjau, sėdėjau. Neužėjo į sodą nė vienas
kitas žmogus.
(B.d.)
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PARODA — KRISTAUS
GIMIMO JUBILIEJUI
Dailės paroda „Krikščionybe
Lietuvos mene" skiriama Kris
taus Gimimo jubiliejui ir Lie
tuvos karaliaus Mindaugo
krikšto i, 1251 m.) bei karūna
vimo U253 m.i 750 metų su
kakčiai.
Paroda pirmiausia sutelkia
dėmesį į krikščionybės Lietu
voje pradžią. Ji aprėpia ant
rąjį keliaujančios žemėje Baž
nyčios tūkstantmetį Lietuvoje
— nuo Kvedlinburgo analuose
aprašomos šv. Brunono Bonii'acijaus kankinio mirties Lietuvoje 1009 metais, atsklei
džiant pirmųjų misijų tragiz
mą, iki visuotinio krikščiony
bės mūsų žemėje įsitvirtinimo,
kurį pilniausiai liudija ne tik
bažnyčiose ir dvaruose su
kauptos vertingos europinės
reikšmes bažnytinio meno ko
lekcijos, bet ir XDC-XX a. pra
džios dievadirbių sukurti liau
dies meno šedevrai. Dailės pa
roda „Krikščionybe Lietuvos
mene", aprėpdama tūkstantį
krikščionybės Lietuvoje metų,
siekia įvairiapusiškai meninė
mis formomis atspindėti pag
rindinius jos faktus ir proce
sus (šv. Adalberto Vaitiekaus,
šv. Brunono Bonifacijaus, šv.
Jackaus misijos. Mindaugo
krikštas
ir karūnavimas,
pranciškonų ir dominikonų
misinė veikla, Vytenio, Gedi
mino. Kęstučio-Algirdo krikšto
projektai, 1387 m. Lietuvos
krikštas ir karaliaus Jogailos
bei Vytauto Didžiojo nuopel
nai, Žemaičių krikštas, kara
laitis šv. Kazimieras, pirmo
sios lietuviškos rašytinės mal
dos, reformacija su M. Mažvy
du ir katalikiškoji reforma su
M. Daukša, vyskupu M. Gied
raičiu. Jėzuitų ordino veikla,
1579 m. Vilniaus akademijos
įsteigi*na3 ir vyskupo Valerijo
no Protasevičiaus darbai,
1596 m. Lietuvos Brastos uni
ja, švč. Mergelės Marijos Apsi
reiškimas Šiluvoje, arkivysku
pas šv. Juozapas Kuncevičius,
Lietuvos unitai ir stačiatikiai,
palaimintasis
arkivyskupas
Jurgis Matulaitis, savarankiš-

kos Lietuvos bažnytinės organizacijos sukūrimas, Lietuvos
bažnyčios okupacijų metais ir
kita).
Paroda taps įžanga į Lietu
vos vardo tūkstantmečio pa
minėjimą.
Krikščionybės Lietuvoje lai
kas parodoje atskleidžiamas
vertingiausiais gotikos, rene
sanso, baroko, klasicizmo, is
torizmo stilių taikomojo ir
vaizduojamojo meno kūriniais
— tapybos, skulptūros, juvelyrikos, tekstilės, grafikos ir kitais darbais, religinės temati
kos liaudies meno unikumais.
Per 5,000 Lietuvos menininkų
sukurtų arba į Lietuvą pate
kusių ir parodoje eksponuo
jamų meno vertybių lankyto
jai pamatys Taikomosios dai
lės muziejuje — istoriniame
Vilniaus Žemutinės pilies Ar
senale. Paroda apims visą šio
didingo pastato erdvę ir bus
išdėstyta 3,000 kv. m plote.
Parodos centre — pirmą
kartą eksponuojamas Vilniaus
katedros lobynas — unikali
XTV-XX a. meno vertybių ko
lekcija, mūsų nacionalinė re
likvija, susiejanti garbingą ke
lių šimtmečių Bažnyčios, tau
tos ir valstybės istoriją su da
bartimi, ugdanti istorinę sa
vimonę ir pilietinį pasididžia
vimą. Per šimtmečius Vil
niaus katedros lobynas su
kaupė aukščiausio meninio ly
gio auksakalystės šedevrus,
nusagstytus brangakmeniais,
puoštus ažūriniais ornamen
tais, reljefinėmis ir emalio
kompozicijomis. XVII a. vidu
rio karų metu Vilniaus kated
ros lobynas prarado Lietuvos
ir Lenkijos valdovų dovanotus
meno šedevrus. Tačiau iki šių
dienų išliko apie. 270 bažny
tinių taurių, monstrancijų, relikvijorių ir kitokių liturginių
daiktų, kuriuos kūrė garsiausi
Lietuvos ir Vakarų Europos
auksakaliai. Juos pagrindinei
Lietuvos šventovei dažniau
siai dovanojo garsūs didikai,
aukšti bažnyčios dignitoriai —
Goštautai, Radvilos, Pacai,

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

UAUlsVaUTH.
7CTBBHnTH
IR GYVYBES

DRAUOMA&

Agentas FrankZapofcs ir OŠ. Mgr Auka*
S. Kaoe Kalba lietuviškai.

FRANKZAPOUS
32061/2 WeetWh
TeL(7Q8)'
(773) S81
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
T E L 773-585-6624
Eksponatai iš praėjusių metų gruodžio 28 d. Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje, atidarytos aprodos
„Krikščionybė Lietuvos mene** Nuotr. Eltos

Sapiegos, Tiškevičiai.
1387 m. Lietuvos krikštą
mena Vilniaus katedros dan
giškojo globėjo — vyskupo
kankinio šv. Stanislovo relikvijorius, taip pat sidabrinė
prelato kantoriaus stipula
(apeiginė lazda), 1563 m. at
naujinta Vilniaus universiteto
įkūrėjo vyskupo Valerijono
Protasevičiaus. Ypatinga loby
no vertybė, tikras taikomosios
dailės šedevras, lygintinas su
Vilniaus Šv. Onos bažnyčia, —
tai XVI a. pradžios Vilniaus
vaivados ir Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės kanclerio
grafo Alberto Goštauto goti
kinė monstrancija, vadinama
Geranainių arba
Didžiąja
monstrancija (152 cm aukš
čio). Katedros lobyne saugoma
ir kita I Lietuvos Statuto
rengėjo ir Lietuvos valstybin
gumo saugotojo A. Goštauto
unikali dovana — beveik met
ro aukščio krištolinis kryžius,
apkaustytas auksuotu sidab
ru, puoštas masyviais brang
akmeniais.
Deimantais ir
kitokiais
brangakmeniais taip pat išda
binta renesanso bei baroko
stiliaus bruožų turinti vysku
po Jurgio Tiškevičiaus monst
rancija, Vilniaus katedrai pa
dovanota prieš 1655 m. Loby
no kolekciją papildo ypatingai
vertingos ir puošnios gotikinės
bei barokinės bažnytinės tau
rės. 1854 m. Biržų ordinate
grafo Mykolo Tiškevičiaus ka
tedrai dovanota sidabrinė,
auksuota bažnytinė taurė,
puošta emalio scenomis ir tur
tingomis horeljefinėmis kom
pozicijomis, — vertingiausias
istorizmo stiliaus taikomosios
dailės šedevras Lietuvoje.
Vilniaus katedros lobynui
priklauso ir vertingi turtingai
puoštų bažnytinių rūbų pa
vyzdžiai — XVI-XX a. pra
džios arnotai, mitros, kapos,
dalmatikos, XVII-XVin a, go
Arkikatedros lobyno radiniai, eksponuojami „Krikščionybė Lietuvos belenai, sukurti garsiausiose
Briuselio dirbtuvėse.
mene" parodoje Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje. Nuotr. Eltos

Iš gruodžio 28 d Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje atidarytos parodos ..Krikščionybė Lietuvos mene".
Nuotr Eltos

Kartu su Katedros lobyno
vertybėmis parodoje ekspo
nuojama Vilniaus vyskupų
portretų kolekcija. Šiame rin
kinyje menine verte itin išsi
skiria Giovannio dal Montės
sukurtas vyskupo kunigaikš
čio Povilo Alšėniškio portre
tas.
Parodoje plačiai pristatomi
ne tik Lietuvos menininkų,
bet ir garsiausių Vakarų Eu
ropos tapybos mokyklų —
italų, flamandų — atstovų
(Francesco Soliniena, Lodovico
Carracci, Sahrator Rosa, Johann Boeckhoršt, Maerten de
Vos ir kt.). kūriniai religine
t,r
tematika.
''
Gausiai parodoje eksponuo
jamas religinis liaudies menas
— autentiškiausią, tvirtą ti
kėjimo galią liudijanti krikš
čioniškojo Lietuvos meno da
lis.
"'
Meninius parodos akcentus
papildo unikaliausių, dažnai
turinčių ir didelę estetinę ver
tę (pavyzdžiui,1 miniatiūros,
kaligrafija, antspaudai ir kita)
raštų bei spaudinių (perga
mentų, inkunabulų, seniausių
leidinių, rankraščių) teikiama

informacija. Šį parodos ekspo
natų rinkinį sudaro ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje (Vati
kane, Berlyne, Drezdene, Ry
goje) saugomos lituanistinės
vertybės.
Paroda atidaroma 1999 m.
gruodžio 28 d. Reprezentuoda
ma unikalias krikščioniškojo
meno Lietuvoje kolekcijas, pa
roda veiks iki karaliaus Min
daugo karūnavimo jubiliejinių
2003 metų ir bus uždaryta
spalio 30 d.
Tikimės, jog gražiausi, ver
tingiausi krikščioniškojo meno
kūriniai ne tik suteiks paro
dos lankytojams ypatingų es
tetinių įspūdžių, bet ir paska
tins gilesnį gimtojo krašto
istorijos pažinimą. Ir, svar
biausia, žengiant per trečiojo
tūkstantmečio slenkstį, su
stiprins kiekviename iš mūsų
glūdintį „nenykstantį amžino
jo gyvenimo troškimą" (Jonas
Paulius II).
Romualdas Budrys
Lietuvos dailės muziejaus
direktorius
„Kultūros gyvenimas"
1999, Nr. 29

KUNIGŲ SEMINARIJOJE PIRMOJI
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA
1999 m. gruočfžio 9 d. Vilka
viškio kunigų seminarijoje vy
ko konferencija „Moteris ir
Bažnyčia". Šią tarptautinę
konferenciją organizavo Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mija, Lietuvos Lenkų moksli
ninkų draugija ir Lietuvos
mokslų akademijos Moksli
ninkų rūmai. Pranešimus
skaitė teol. lic. kun. Vaclovas
Aliulis, MIC (Moters pašau
kimas Bažnyčioje), Vilniaus
universiteto dr. Aldona Vasi
liauskienė (Moterys Lietuvių
katalikų mokslo akademijoje
1922-1940), kardinolo Stepono
Vyšinskio universiteto prof.
Janina Slominska (Sekti Kris
tumi, liekant pasaulyje), Vil
niaus Pedagoginio universite
to dr. Auksė Narvilienė (Kū
rybinga dviejų stiprių asme
nybių bičiulystė) ir'Varšuvos
popiežiškojo teologuos fakulte
to dėstytoja Marija Motylinkska (Cecilrjos Pltter-Zybert mo
teriškumo idealas ir jo liudiji
mas gyvenime).
Ši konferencija —lai numa
tyto ilgalaikio ciklo apie žy
mias moteris, daug nusipel
niusias Bažnyčios istorijai, III
dalis. Ciklas pradėtas 1997 m.
Kotrynos Sėmėtės pagerbimu,
o Šiais metais vykusioje konfe
rencijoje buvo pagerbta, svar
bų vaidmenį palaimintojo Jur
gio Matulaičio gyvenime turė
jusi, grafaitė Cecilija Pliate
rytė, kurios 80 mirties meti
nės bus minimos 2000 sausio
6 d. Reikia pasakyti, kad 1999
m. gruodžio 8 d. Ii konferenci
ja vyko Vilniuje, Lietuvos
mokslų akademijos mažojoje
salėje.

Vilkaviškio kunigų semina
rijos rektorius garbės kan.
Kęstutis Žemaitis seminaris
tams ir susirinkusiems peda
gogams bei kitiems šviesuo
liams pristatė pranešėjus, ap
žvelgdamas jų tyrinėjamas
problemas.
Iš Kauno į renginį atvykęs
VDU Teologijos fakulteto de
kanas kan. Vytautas Steponas
Vaičiūnas džiaugėsi, kad tik
ką darbus pradėjusioje atkur
toje Vilkaviškio kunigų semi
narijoje vyksta pirmas toks
stambus tarptautinio masto
renginys — tai mokslinė kon
ferencija, skirta itin aktualiai
nūdienos temai — moters ir
Bažnyčios analizei. Ši tarp-

Norite kokybiškai atnaujinti
savo namo išorę ar vidų ir
neišleisti daugybės pinigą!
Skambinkite
teL 708-728-9545 Egidijui.
Nuo sausio 8 d. kiekvieną Šeštadienį
9 vai. vak. Jaunimo centro mažojoje
salėje — pramoginiai vakarai

Jivicčiame pasiliaksmiatf-.
Gros ir dainuos Virgis Švabas,
veiks baras.
HelpVVanted
FoD time/part time baaouet fadHty is seeking housekeeper. Experience preferrded. Includes weekends.
Ability to speak English. Apply in
person to: Judd's Red Derby, 127
St. & Kedzk Ave., Blue Island, IL

tautinė konferencija, kalbėjo
dekanas, liudija, kad Kunigų
semin. ijoje formuojasi moks
lo židinys.
Remdamasis popiežiaus en
ciklikomis bei laiškais, kun.
V. Aliulis kalbėjo apie moters
— motinos, sesers — vaidme
nį ir svarbą kunigo gyvenime,
jų meilę bei pasiaukojimą ku
nigui.
Dr. A. Vasiliauskienė kalbė
jo apie nepriklausomos Lietu
vos moteris mokslininkes, ku
rias jungė Lietuvių katalikų
mokslo akademija, apie mo
terų kelią į Akademiją, daly
vavimą suvažiavimuose ir ki
tokią veiklą, apie jų keltus
klausimus ir priimtas rezoliu
cijas, nepraradusias svarbos
ir šiandieną.
Kadangi tarptautinė konfe
rencija buvo skirta Cecilijai
Pliaterytei, tad su jos gyveni
mu, gražia, kilnia ir pasiau
kojama pagalba sergančiam
Jurgiui Matulaičiui, detaliai
supažindino dr. Auksė Narvi
lienė, apžvelgdama ir Pliate
rių giminės istoriją.
Cecilijos Pliaterytės paliktą
1,200 puslapių apimties tri
logiją moterims („Vedybinio
gyvenimo slenkstyje", „Moters
— židinys", „Keletas minčių
apie auklėjimą šeimoje") deta
liai analizavo M. Motylinska.
Po gana ilgai trukusių dis
kusijų, kunigų seminarijos ko
plyčioje šv. Mišias aukojo
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•Greitos ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodam* namus
• Pensininkams nuolaida
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V^nUOgji
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DANUTĖ MAYER
779-284-1900
Jei norto perduoti ar pirki namus
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas
veltui.
Sulaukėte senatvės, kuri keli*
Jums daug rūpesčių.
Nenusiminkite, visas problemas
Jus lengvai išspręsite, apsigyvenę
Apoieasjes namuose. Puikus
kambarys, šviežias lietuviškas
maistas, lietuviška spauda,
mielaširdinga priežiūra.
Skambinkit* teL 70S-387-20S7.

Tai - justi laikrašti*
vysk. Juozas Žemaitis, MIC,
kan. Vytautas Steponas Vai
čiūnas, garb. kan. Kęstutis
Žemaitis, prel. Jonas Vincas
Bartuška, kan. Algimantas
Kajackas, kun. Vaclovas Aliu
lis, MIC, kun. Mindaugas
Puidokas, kun. Vaidotas Labašauskas ir kun. Ričardas
Repšys.
Konferencijos atgarsiai —
diskusijos buvo tęsiamos ir
prie pietų stalo.
,...,,,;
Marijampoliečiai džiaugėsi
Advento metu įvykusiu pras
mingu renginiu.
Dr. A. Vasiliauskienė

Kun. V. Aliulis, MIC.

Tarptautines konferencijos, vykusios kunigų seminarijoje, svečiai, pranešėjai ir seimininkai. Priekyje (is kaires)
kun. Vaclovą* Aliulia, MIC, dr Aldona Vasiliauskienė ir kt.
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nuosavybes ir remdami LDDP universiteto, o mūsų Lietu
DRAUGAS, 2000 m. sausio 7 d., penktadienis
buvo tuometines valdžios „ne vėlėje jis jaučiasi kuo puikiau
liečiami" (untouchables), ku siai, net bandė kandidatuoti į
buvo Bakaičių šeimyna. Bu
GRAŽI KŪClŲ
rie finansiniai rėmė Brazaus prezidentus! Neteko girdėti,
VAKARIENĖ
vom maloniai nustebinti do
ko ir Paulausko kandidatūras kad universiteto senatas, ku
AR PABLŪDO VILNIAUS UNIVERSITETO
Kūčių vakaras. Mus pasitin vanų pritaikymu.
į Lietuvos prezidentus.
ris jį išrinko, būtų kaip nors
Kaip smagu ir gera širdyje,
Mažeikių naftos perdirbimo reagavęs. Argi jau toks visuo ka išpuoštas, visas blizgantis, kad čia, mes neseniai atvažia
REKTORIUS?
bendrovės rusų ir lietuvių di tinis nuosmukis? Pagaliau baltas namas. Vos tik pajutę, vę, sutikome tokius nuošir
Šiuo metu mada dergti Lie R. Pavilionis okupacijos me
rektorių korupcija būtų prive- tenka stebėtis, kad dienraštis kad mašina atvažiavo, visi džius, gerus žmones, su ku
tuvos vyriausybe ir konserva tais buvo ir dabar yra seniau
dusi
prie Mažeikių bendrovės „Respublika" sutiko spausdin prie durų suėjo. Laukia mo riais galime ir pasiguosti ir
torius Seimo narius. Atrodytu, sio Lietuvos universiteto —
čiutės, o kartu ir mūsų.
bankroto
ir milijoninių Lietu ti tokį niekalą.
pasidžiaugti ir gražiai šventes
kad tik jie vieni kalti dėl išti Vilniaus universiteto — rekto
Labai smagu buvo pirmą pašvęsti. Kad daugiau būtų
vos
valdžios
skolų,
jeigu
ne
Kur eini Lietuva, tėvyne mū
kusios ekonominės krizės ir rius. Tiesiog nesuprantama,
kartą svečiuotis, Kūčių vaka (aišku ir yra), tokių nuostabių
būtų išrinktas Lietuvos prezi sų?
kai kurių konservatorių gob kad buvęs komunistų partjos
dentu
Valdas
Adamkus,
kuris
Kazys Barūnas rienėje šeimoje, kur šilumos ir žmonių. Ačiū jiems!
šumo ar net kriminalinių nu narys, ateizmo katedros vedė
prisidėjo prie Lietuvos ekono
Ormond Beach, FL jaukumo pilni namai. Kamba
Albina Birgiolienė
sikaltimų. Kai vienas Seimo jas, tebėra universiteto rekto
riai skoningai išpuošti, gabio
mijos orientacijos į Vakarų
narys (ne konservatorius) bu riumi. Kiek metų ir kelių ge
Chicago, IL
mis Jūros ir Algio rankomis.
pasaulį ir dėlto nepasiprie
vo pagautas, imant kyšį, teis neracijų reiks, kad Lietuvos
Eglutės, bent dvi, pasidabinu
šino Mažeikių bendrovės,
mo nubaustas ir patupdytas jaunimas atsitokėtų nuo tokių
sios baltu Kalėdiniu, lietu
• Marijampolė. Gruodžio
„Williams"
sutarčiai
su
Lietu
už grotų, Seimo pirmininkas auklėtojų skelbiamų kosmo
DĖLVD^NIAUS
višku rūbu. Stalas suserviruo- 14 d. Šv. Vincento Pauliečio
vos
valdžia.
„Wilhams"
bend
nepajėgė surinkti reikiamos politinių idėjų ir pajustų esą
UNIVERSITETO
tas pagal visas taisykles. Žva bažnyčios altaristas, Aukštes
rovei perėmus Mažeikių ben
daugumos ir panaikinti Seimo tikri lietuviai?
REKTORIAUS
kių spindesy puikavosi net niosios pedagogikos mokyklos
drovės
administravimą,
paaiš
nario mandatą. Ir dabar, at Ar dera universiteto rekto
STRAD7SNIO
„12 patrovų", kaip įprasta, gal kapelionas ir dėstytojas, Mari
kėjo visos bendrovės direkto
likdamas bausme, gauna Sei riui lyginti vyriausybės ir Sei
daugiau
negu 20 (įvairiausių jampolės dekanas kun. J. Bar
rių vagystės.
mo nario atlyginimą su visais mo darbus su moterimis,
Straipsnis, minėtas „Drau Kūčių valgių, gražiai išdėstytų kauskas šventė 70 metų jubi
„Williams" korporacija atlei ge" 1999 m. gruodžio 15 d. D.
priedais, nors negali atlikti praktikuojančiomis prostituci
do
visus Mažeikių bendrovės Bindokienės vedamajame, dėl ant dekoratyvaus didelio sta liejų. Ta proga Šv. Vincento
pareigų. Koks paradoksas! Jei ją? Kaip pavadinti tuos, kurie
direktorius, apvogusius ir jūsų pasisakymų ir žodyno, lo. Kai sustoję sukalbėjome Pauliečio bažnyčioje šv. Mišias
tai būtų buvęs konservatorius, komunistų okupacijos metais
praskolinusius Lietuvą. Atei yra, geriausiu atveju, stulbi maldelę ir ėmėme savo plotke- aukojo vysk. J. Žemaitis, MIC,
tai seniai būtų buvęs iimestas prisidėjo prie tautos naikini
ties Lietuvos partnerystė su nantis. Jeigu garbingo univer les ir davėme vienas kitam prel. V. J. Bartuška. Pagerbti
iš Seimo.
mo ir šimtų tūkstančių ne
„Williams" korporacija, atro siteto rektorius nusileidžia vi laužti su gražiausiais palin jubiliatą atvyko Šakių, Vilka
Konservatoriai priei rinki kaltų žmonių ištrėmimo į Si
do, prisidės prie betuvos eko su svoriu į padugnes, tai ko kėjimais, matėsi šilti, geri vei viškio dekanai, kanauninkai,
mus skelbė, kad eina tarnauti birą lėtai šalčio ir bado mir
nominio pastovumo ir tuo pa mes galėtumėm tikėtis iš pa dai — keturių kartų! Tai Ma- kunigai ir klierikai. Vilkaviš
savo žmonėms, sudarys švarių čiai? Tie, kurie stojo į komu
čiu prie Vilniaus universite prasto žmogaus, užauginto ma-močiutė, sūnus Algis su kio vyskupijos kapitula sutei
rankų vyriausybe ir baus ky nistų partiją, žinojo jos vykdo
tui Lietuvos valdžios teikia komunistinėj „mokykloj", ka žmona Jūra, trys dukros, dvi kė kunigui J. Barkauskui gar
šininkus, sauvaliautojus, teisi mus ir įvykdytus darbus, tuo,
su vyrais ir dukrelėmis. Tai bės kanauninko titulą.
mos ekonominės paramos.
da jam nepalikot žemesnių
nės padėties išnaudotojus, bet nors tiesiogiai ir nedalyvavę
Tenka Rolandui Pavilioniui, išsireiškimų,
necenzūruotų
tautos naikinime, engėjų dar
1. nedera Vilniaus universi
jų pažadai neišsipildė.
- Akivaizdžiai matome, kad bams pritarė. Šiandien, deng teto rektoriui dalyvauti radi Vilniaus universiteto rekto epitetų. O vis tik Lietuvoje li
• komunistinė okupacija paliko dami savo praeities veiklą, kalo Juozaičio organizuoja riui, priminti, kad, kas yra ko orių ir garbingų žmonių,
nepaprastai gilius pėdsakus ir bando save baltinti, o dabarti mose gatvinėse demonstracijo gera Lietuvai, turi būti gera neišžudytų komunistinės gil
sunku surasti patikimus bei nius vadovus už jų veiklą va se prieš Lietuvos valdžią ir Vilniaus universitetui. Gera jotinos ir iš viso nevartojančių
primityvaus
sąžiningus valstybės pareigū dina .Prostitucija magna". Kai Lietuvos prezidentą Valdą yra Lietuvai Lietuvos valsty komunistinio
nus, nesiekiančius vien tik panašiai rašo laikraštininkai, Adamkų, nes tuo yra pažei bingumo tvirtinimas, įstojant žargono.
sau naudos, bet dirbančius mažai kas kreipia dėmesį, bet džiamas Vilniaus universiteto Lietuvai į NATO; Lietuvos
Jūsų žiniai noriu pakartoti,
ekonomijos stiprinimas, stab nes jūs tai geriau žinot už ma
valstybės gerovei Buvę komu kai rašo universiteto rekto autonomijos principas;
mirė 2000 m. sausio 5 d., 1:20 vai. ryto, sulaukęs 94
nistai ar KGB-istai nerimsta, rius, buvęs kandidatas į prezi 2. nedera Vilniaus universi dant ekonominę korupciją ne, kad senais laikais, pradė
metų.
' trukdo valstybės atkūrimo dentus, tai kažkas netvarkoj. teto rektoriui pasisakyti prieš Lietuvos energetikos įmonėse dami gyvenimą Amerikoje,
Nuliūdę liko: žmona Adelė Kvaraciejūtė, sūnus
darbą. Vienas kitas, bandęs Jei tokie ar panašos jaunimo JAV dabartinę valdžią ir ir Lietuvos priėmimas į Euro gaudami minimalų atlygini
Alberto, marti Laima, anūkai Tomas su žmona Alena,
sąžiningai ar tik sąžiningiau auklėtojai yra ir kitose aukš prieš jo vadinamus „ameri pos Sąjungą su jos subsidijo mą, siuntėm įvairius siunti
Eduard ir Tadas, keturi proanūkai, kiti giminės
- tarnauti valstybės gerovei, tosiose mokslo įstaigose, kurių konus", JAV gyvenančius lie mis Lietuvos, žemės ūkiui. Stip nius į Lietuvą artimiems, mo
Lietuvoje.
spimeižiamas ar paialinamas Lietuvoje net septynios, tai tuvius, į Lietuvą sugrįžusius rindami Lietuvos nepriklau kėdami Maskvai jų neužtar
Velionis buvo pašarvotas ketvirtadienį, sausio 6 d.,
lietuvių tautos ateitis bus la pensininkus ir dabartiniame somybę ir Lįetuvos ekonomiją, nautai reikalaujamą duoklę
iš užimamų pareigų.
nuo 3 iki 9 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo
pasiremdami ne dabartinės
namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.),
Kaip atsitiko ir kam reikia bai tamsi, tiesiog pražūtinga. Lietuvos Parlamente — lietu- Rusijos suįrusia ekonomija, 50 proc. O kur BALFas, ke
Lemont, IL. Laidotuvės penktadienį, sausio 7 d. Iš
lionės į Lietuvą per Maskvą,
Užkliuvo Pavilioniui ir talki vos valdžioje dalyvaujančius
dėkoti, kad Lietuvos preziden
bet Vakarų įskaitant JAV
laidojimo namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į
tu buvo išrinktas „ameri ninkai ii Amerikos ar kitų politikus — Lietuvos pilie tvirtą ekonomiją su galimomis palikti pinigai ir Maskvos, ir
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kur 10 vai. ryto
konas" Valdas Adamkus, o ne kraštų. Lietuvos visuomenė čius. Visus juos Rolandas Pa investicijomis į Lietuvą ir JAV Vilniaus komunistams? Visi
bus aukojamos šv. Mišios už a.a. Jose sielą. Po Mišių
tie
„malonumai"
kainavo
de
komunistų ir okupantų kola mato jų pasišventimą ir ne vilionis pavadina amoralios lietuvių moralinę, politinę ir
Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
šimtimis
tūkstančių
dolerių,
politikos
„kūniniais
ir'dvasiborantas? Seimo pirm. Vytau savanaudiškumą, dirbant Lie
ekonominę milijoninių dolerių sumokant už automobilius,
kapinėse.
niais
parsidavėliais",
tarnau
tuvos
gerovei
bei
stengiantis
tas Landsbergis ištraukė Lie
sjsjat«Wį šiuo metu taip reika
tuvą iš gražiai skambančios ištraukti- salį ii klampaus jančiais „didžiajai prostituci lingą Lietuvos švietimui ir šaldytuvus, namų reikmenis.
Nuliūdę artimieji.
Ir dabar tie doleriai, pagal
„Sovietų socialistinių Respub ekonomikos liūno. Iki šiol nė jai" (Prostitucia Magna);
Vilniaus universitetui, kurio išgales, plaukia į Lietuvą mo
likų sąjungos", vykdžiusios ir viena vyriausybė neparodė
3. nederėjo, nedera ir ne vadovybėje neturėtų būti vie
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus.
lietuvių naikinimo darbą. Už tikro noro ar bent krislelio pa derės Rolandui Pavilioniui tos rektoriams, vedantiems kykloms, bažnyčioms, ligo
Tel. 800-994-7600.
tai priklauso jam padėka ir siaukojimo, bandydama išves buvusiam TSKP nariui-koma- politinę demagogiką prieš Lie ninėms. Iš jūsų tik laukiame
pagarba. Ar tokios sąlygos ti valstybę iš ekonominio ir nistui ir okupuotos Lietuvos tuvos valdžią ir Lietuvos pre supratimo ir mandagumo.
yra, ar konservatorių daugu moralinio skurdo.
Vilniaus universiteto Ateizmo zidentą. Reikėtų tikėtis, kad Pagaliau, ponas rektoriau, jū
mos Seimas neturi pakanka
Komunistų vykdytas krikš katedros vedėjui statyti savo Rolandui Pavilioniui neatsi sų žinion padovanotas grynai
mai sąžiningų žmonių, kad ne čioniško auklėjimo ir religinės kandidatūrą į Vilniaus uni statydinus iš Vilniaus univer amerikoniškos šeimos iš Magali įvykdyti rinkiminių paža praktikos draudimas yra pali versiteto rektoriaus ir Lietu siteto rektoriaus pareigų, Vil dison, Wisc. kompiuteris.
dų? Okupacijos metais dauge kęs gilius pėdsakus ir prive vos prezidentus.
Nesirūpinkit, jūsų niekas
niaus universiteto senatas jį
lis naudojosi turima padėtimi dęs prie moralinio nuosmukio.
Rolandas Pavilionis ' jau atstatydins ir išrinks Vilniaus neparduos ir niekas nenorės
ir vogė ii valstybės aruodų, Spauda, radijas, TV ir visa ži- prieš kelis metus, negalėda universiteto, rektorium akade priimti į amerikonišką globą,
mirė 1999 m. gruodžio 22 d. Gyveno Čikagoje, Brighton
nes komunistinė valdžia skel niasklaida pasididžiuodama mas pakęsti dabartinės JAV miką, kuris atstatys Vilniaus nes amerikonai turi savo
Parko apylinkėje.
bė, kad viskas priklauso liau- skelbia kriminalinius bei mo valdžios ir jo vadinamų „ame universiteto' garbę, vardą ir problemų.
Nuliūdę liko: seserys Marta Rucienė ir Magdė su
h džiai, o jie ir buvo ta liaudis. ralinius nusikaltimus, o apie rikonų" — Amerikos lietuvių, mokslinį pajėgumą. Tuomet
Būdami laisvi, tik patys nešeimomis, taip pat brolis Antanas su šeima Lietuvoje;
'Atseit, „pasiimdavo" savo dalį. sąžiningus ir darbščius veikė ilgai ieškojo priežasties, kaip Vilniaus universitetas su nukriskit į rusų glėbį, nes ten
krikšto duktė Rita Bureikienė ir kiti giminės bei draugai.
Skaudžiausia, kad švietimo jus, patogiai nutyli ar įterpia su jais susidoroti ir pagaliau lauks reikiamos paramos iš nieko neišmoksit, nebent ver
Velionis buvo pašarvotas 2000 m. sausio 4 d. Gaidasir auklėjimo institucijose tebe neryškioje vietoje. Tikra pros surado „didelę priežastį". Lietuvos piliečių, užsienio ir gauti. Mūsų, ačiū Dievui, neDaimid laidojimo nmauose, 4330 S. California Ave. Po šv.
dirba buvę komunistinės mo titucija klesti, moterų išprie Mažeikių naftos perdirbimo JAV lietuvių, ir taip reikalin įvyliosit į rusų spąstus. Tuo
Mišių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje
kyklos pareigūnai: mokytojai, vartavimų skaičius didėja, bendrovės „Williams" korpora gos finansines paramos iš Lie būkite tikri.
sausio 4 d. a.a. Juozas buvo palaidotas Šv. Kazimiero
direktoriai profesoriai, ins žmogžudystės darosi normaliu cijos sutartį su Lietuvos val tuvos valdžios.
Nebijau, kad jūs tokiais pa
lietuvių kapinėse.
pektoriai ir rektoriai. Daugelį reiškiniu.
džia, kuriai nepasipriešino
sisakymais atitolinsit mus
Velionis buvo ilgametis Lietuvos Dukterų draugijos
nustebino, tiesiog apstulbino, Kur nuves Lietuvą tokie prezidentas Valdas Adamkus
Dr. Jonas Valaitis
nuo Lietuvos. Lietuva yra mū
rėmėjas.
Rolando Pavilionio 1999X20 universitetų auklėtojai, išleis su tokia išdava, kad Lietuvos
Lietuvos Respublikos
sų gimtasis kraštas ir mes jo
Dėkojame kun.F. Kireiliui už atnašautas šv. Mišias ir
„Respublikoje* paskelbtas ra dami į gyvenimą mokslinin valdžia ir Lietuvos preziden
pilietis lietuvis
taip pigiai neatiduosim komu
Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonui T. Koys už
šinys „Amoralios politikos var kus, valstybininkus, kultūri tas — „amerikonas" pardavė
nistiniam pasauliui, jeigu tas
sukalbėtas maldas kapinėse, taip pat LB Brighton Parko
das: parsidavimas". Susipa ninkus ir kitų sričių specialis Lietuvą „Williams" korporaci
priklausys nuo mūsų. Mes pa
apylinkės pirm. S. Daulienei, sol. N. Paulauskaitei ir
žinkime su autoriumi.
IŠ DIDELIO RAŠTO
tus? Laikas būtų rimtai pa jai — Amerikai. Toks Rolando
geidaujam, kad augintumėt
choristams
už gražias giesmes bažnyčioje, Brighton Parko
IŠĖJO IŠ KRAŠTO
jaunimą pozityvia linkme ir
Pavilionis
Rolandas (g. žvelgti į dešimties metų ne Pavilionio tvirtinimą^ yra ne
apylinkės
narėms
už rožinio maldas ir A Barniškiui už
sąmonė
ir
niekas
kitas,
kaip
išmokytumėt mylėti tėvų že
1944.VD.3) Šiauliuose, taryb. priklausomą gyvenimą, pa
palydą
vargonais.
destruktyvi
politinė
demagoSkaitydamas
dienraštyje mę, kad, kaip prinokę obuo
filosofas. TSKP narys (1972). nagrinėti esamą padėtį ir ieš
Nuoširdžiai dėkojame visiems karsto nešėjams.
(1999.10.20) liai, nenukristų svetimųjų
1968 baigęs Vilniaus universi koti iieities. Reikia ne kovoti gika, kenkianti ne tik Vil „Respublika"
Nuoširdi
padėka visiems draugams ir pažįstamiems,
tetą, jame dėsto; filos. kandi su Seimo, ministerijų ir kitais niaus universitetui, bet taip straipsnį „Amoralios politikos globon.
atsilankiusiems
koplyčioje ir dalyvavusiems laidotuvėse.
Jums rašo buvęs Vilniaus
datas (1971), docentas (1975). aukštais pareigūnais, o su pat Lietuvai pergyvenančiai vardas: pasidavimas" pilną
Už
rūpestingą
patarnavimą dėkojame laidotuvių
1976-77 Vilniaus un-to filos. sėsti prie apvalaus stalo ir ekonominę krizę ir kritišką bjauriausių žodžių ir išsireiš universiteto auklėtinis 1942direktoriui
Gerald
F.
Daimid.
kimų, imi galvoti, koks gi ne 1944 metais praleidęs visą
istorijos ir ateismo katedros paieškoti iieities iš ekonomi bedarbę.
A.a.
Juozo
Venclovos
laidotuvėmis rūpinosi artimas
Brazauskui, Juozaičiui ir praustaburnis (žmonės tokius jaunystę lenkų okupacijoje ir
vedėjas. Paraše darbą ii logi nės ir moralinės klampynės.
draugas
Motiejus
Krūsnis
ir Lietuvos Dukterų draugija.
kos, kalbos filosofijos ir se Kai naujoji vyriausybė, remia Pavilioniui yra gerai žinoma, tiesiog chuliganais vadina) paragavęs rusų, ir vokiečių.
mantikos, kn. .Kalba ir logi ma ir prezidento, pateikė 2000 kad Lietuvos dabartinė krizė taip pribjaurojo populiaraus Tojam užteko.
Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.
ka" (1975. rusų k.) .Kalba, lo metų biudžetą, opozicija, surado savo pradžią LDDP ir dienraščio puslapius? Papras
Jonas Šalna
gika; filosofija* (1981). Lietu užuot nurodžiusi esamus trū Brazausko valdžios laiku ir čiausias padorumas man ne
Juno Beach, FL
viškoji Tarybinė Enciklopedija kumus, išėjo ii posėdžio ir to viena ii pagrindinių priežas leidžia čia pakartoti net mažą
81618 psl. Vilnius, 1981 m.) liau griaus vykdomą darbą bei čių buvo tuometines valdžios dalies tų žodžių. Ir koks nus
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
korupcija tebimas, tiesiog smogis, išįtoniikės L.E. antrame organizuos streikus, kad tik nesukontroliuota
reikalai
nepagerėtų
ir
nesu
Mažeikių naftos perdirbimo tinka, kai pamatai, kad tas
ldymų tome, 466 psl.,
iaug yra tos pačios žinios, kliudytų naujuose Seimo rin bendrovėje, kada tuometinė bjaurotojas yra ne kas kitas, o
iimestas priklausymas kimuose prakasti daugiau sa valdžia apmokėdavo bendro Vilniaus universiteto rekto
vės išlaidas — skolas, o bend rius Rolandas Pavilionis.
TSKP. Lietuvai atkūrus ne- vo atstovų ir perimti valdžią.
Juodvalkis rovės pelną pasidalydavo Ma
priklausomybe, dauguma no
Baisu pasidaro pagalvojus,
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
žeikių bendroves rusai ir lie kad šitokiam žmogui yra pa
menklatūrininkų ir komunis
(773)847-7747
tuviai direktoriai, Lietuvos vesta mokyti ir auklėti Lietu
tinių pareigūnų nobesigiria
ATVIRAS LAIŠKAS
CaaimirG.Ok»as,Pre8ident
okupacijos meto veikla ir
ROLANDUI PAVILIONIUI nomenklatūrininkai, įsigyda- vos jaunimą] Kiekviename
•«ii lietuvoje ir už Lietuvos ri kultūringame kraite toks rek
ankstesniu priklausymu ko
Čikagos k ApyiMdu Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.
munistų partijai.
Paskutiniai Rolando Pavilio bų — Amerikoje pamingąs torius būtų tuoj pat išvytas iš

LAIŠKAI IR NUOMONĖS

nio pasisakymai gatvėje ir
„Respublikos"
dienraštyje
prieš JAV valdžią ir JAV gy
venančius lietuvius padarė
gėdą ne tik garbingam Vil
niaus universitetui, bet taip
pat visai nepriklausomybę at
stačiusiai Lietuvai, kovojan
čiai už Lietuvos valstybingu
mo tvirtinimą ir tautinės lie
tuvių kultūros išlaikymą.
Rolandas Pavilionis, buvęs
TSKP narys — komunistas,
okupuotoje Lietuvos Vilniaus
universiteto filosofijos, istori
jos ir ateizmo katedrų vedė
jas, sutikdamas būti ne tik
kandidatu į Vilniaus universi
teto rektoriaus, bet taip pat ir
kandidatu į Lietuvos prezi
dentus, pasielgė kaip amora
lus politikas, bet, jo paties
žodžiais, pasidarė ne vien tik
tai dviguba „didžioji prosti
tutė" (Prostitucija Magna), bet
trigubai „didžiausia prostitutė"
(Prostitucia mazima) Lietu
voje. Dėl to yra būtinai reika
linga, norint atstatyti garbin
gą Vilniaus universiteto var
dą, Rolandui Pavilioniui pasi
traukti iš Vilniaus universite
to rektoriaus pareigų dėl šių
trijų tai yra trigubų priežas
čių:

A. t A.
JOSE (eJUOZAS)
GLAVINSKAS

A.tA.
JUOZAS VENCLOVA

Mutual Federal Savings and Loan
Assoclation of Chicago

DRAUGAS, 2000 m. sausio 7 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
MINĖSIME SAUSIO
13-ĄJA

rinkusiems ji taip pat paro
dys, kaip marginti kiaušinius
vašku. Bus atsakinėjama į
klausytojų klausimus, o po
programos visų lauks lietu
viškos vaišės.
Šis renginys — tai dalis pro
gramos, kurią rengia „Cultural Connections" organizaci
ja. „Cultural Connections" su
daro keliolika etninių muzie
jų, tokių kaip filipiniečių,
meksikiečių, švedų, graikų,
lenkų ir kitų, esančių Čika
goje ir apylinkėse. Kiekvienas
muziejus per metus surengia
vieną ar du renginius, kurių
metu supažindinama su savo
tautybės kultūra ir istorija.
Pernai Balzeko muziejus buvo
surengęs renginį apie lietuvių
imigraciją į Ameriką. Svarbu
tai, kad į šiuos renginius susi
renka įvairių tautybių ar kil
mes žmonių. Tokių būdu ame
rikiečiai sužino daug įdomaus
apie kitas kultūras.
Norintys dalyvauti, prašomi
skambinti ir registruotis tele
fonu 773-582-6500. Taip pat
šiuo telefonu galima sužinoti
apie kitų etninių muziejų ren
ginius, vyksiančius šiais me
tais. Bilieto kaina į visus ren
ginius — 20 dolerių.
Karilė Vaitkutė

ALTo Čikagos skyriaus val
dyba, <vadovaujama pirminin
kės Evelinos Oželienės, ren
gia Sausio 13-osios aukų, žu
vusių prie Parlamento Rūmų
Vilniuje, prisiminimą — pa
gerbimą š. m. sausio 13 d.,
ketvirtadienį, 10 vai. ryto Jau
nimo centre. Prisiminimas —
pagerbimas bus pradėtas Šv.
Mišiomis 10 vai. ryto tėvų
jėzuitų koplyčioje. Po pamal
dų visi kviečiami vykti į Jau
nimo centro kavinę, kur tęsi
me antrąją prisiminimo dalį.
Pagrindinę kalbą pasakys to
įvykio dalyvis, LSS atkūrėjas,
garbės šaulys. Vlado PūtvioPutvinskio klubo prezidentas
S. Ignatavičius. Pamaldas lai
kys kun. Juozas Vaišnys, SJ.
Po to — žuvusiųjų pagerbi
mas. Sugiedojus ,.Marija, Ma
rija" minėjimas bus baigtas.
Pasivaišinsime kavute, vyks
pokalbiai, jeigu kas norės. Vi
si, kurie tik gali, maloniai
prašomi atsilankyti ir į pamal
das, ir į minėjimą, vyksiantį
Jaunimo centro kavinėje.
Būtų labai gražu, kad prisi
rinktų pilna bažnytėlė žmo
nių, kurie pasimelstų už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės.
Gražiai paminėkime juos.
Neseniai JAV ir K a n a d o s
A. Repšienė įvykusiuose minėjimuose Vin
co Kudirkos eiles ir publicisti
MOKYSIMĖS MARGINTI kos ištraukas su aktorišku
•
MARGUČIUS
įgūdžiu skaitė Lietuvos scenos
Šių metų vasario 2 d. tre žvaigždė Virginija Kochanskyčiadienį. 6 vai. v. Balzeko lie tė. Dabar ši gražiabalsė žodžio
tuvių
kultūros
muziejuje interpretatorė grįžta į South(6500 South Pulaski Road. field, MI, ir sausio 30 dienos
Chicago, IL) įvyks renginys, prof. dr. Justino Pikūno pager
pavadintas „Velykų ir margu bime skaitys jo raštų ištrau
čių marginimo tradicijos Lie kas. Pagerbimas prasidės šv.
tuvoje"'. Apie Velykų tradicijas Mišiomis 10:30 vai. Po to vyks
kalbės Ramutė Plioplytė. Susi programa.

ŠAKIEČIŲ KLUBO NARIŲ
SUSIRINKIMAS
sušilo.
Patį - susirinkimą pradėjo
klubo pirmininkė Ema Balzerienė. Buvo pagerbti mirusieji
nariai, sukviestas prezidiu
mas. Pirmininkauti pakvies
tas Edvardas Šulaitis, o sekre
toriauti — Jean Banienė.
Praėjusio susirinkimo proto
kolą perskaitė klubo sekretorė
J. Banienė, Aleksas Navardauskas kalbėjo apie klubo fi
nansinę būklę.
Taip pat buvo ir revizijos
komisijos pranešimas, kurį
perskaitė Jonas Krumplys. Jis
pabrėžė, kad finansiniai reika
lai tvarkomi gerai.
Buvo pristatyti ir naujieji
klubo nariai, kurių šį kartą at
vyko trys. Tai Ema Venckienė,
Vernon Balandis ir Arvydas
Brunius.
Greitai ir sklandžiai praėjo
valdybų bei revizijos komisijos
rinkimai. I valdybą pateko:
Ema Balzerienė (pirm.), Alek
sas Navardauskas (vicepirm.),
J. Banienė (sekr.), J. Krump
lys (iid.), A. Ramanauskienė
(renginių vadovė). Į revizijos
NSUJIMS šakiečių klubo narys Ar- komisiją šį kartą
pakliuvo
'.-.'bs Brunius Nuotr. E. ŠulaiČio vien tik moterys: Stasė Ru

Gruodžio 20-oji buvokol kas
pati šalčiausia šios žiemos die
na. Tą dieną kaip tik įvyko
metinis Šakieč;ų klubo narių
susirinkimas, nes jau artėjo
metų pabaiga, ir nebuvo gali
ma ilgiau laukti.
Į Šaltą Šaulių namų salę su
sirinko apie 30 šio klubo na
rių, kurie nepabūgo šalčio
lauke, o taip pat ir viduje.
Šiek tiek pradėjo šildyti jau
įpusėjus susirinkimui, o besi
baigiant, kuomet buvo pradė
ta vaišintis, jau visai gerokai

Pietvakariu Čikagos verslininkai ir
nes ir investicines bendruomenių pn
kas nors norėtų prisijungti prie šios
•kairės: advokatas Steve 01eskiewics
Frank Zapolis, State Farm draudin*
(Mutual Federal Savings).

„Sietuvos" skautininkių
i r vyr. skaučių draugovės
sueiga šeštadienį, sausio 15
d., 1 vai. p.p. vyks Ateitininkų
namuose. Paskaitą — „Nauja
gimio vystymosi skatinimas''
skaitys medicinos sesuo Vita
Šerelytė- Annarino. Kviečiame
visas seses ir viešnias, o ypač
močiutes, dalyvauti.
,4 laisvę" žurnalo 1999 m.
rudens numeris Nr. 130, tu
rėjęs pasiekti savo skaitytojus
lapkričio
pabaigoje,
dėl
..Draugo" spaustuvės mašinų
gedimo bei kitų nenumatytų
priežasčių buvo galutinai už
baigtas tik šių metų pradžioje
ir netrukus bus siunčiamas
skaitytojams.
«
Anglų-lietuviu
žodynas
„Drauge" tfainuoja 20 dol., su
persiuntimu - 23.95 dol.
dokienė, Marta Naujokienė,
Sue Čepienė ir Dalia Blekienė.
Buvo pranešta apie paskir
tas aukas spaudai bei radijo
programoms. Buvo nepamirš
tas ir Šakių JDraugo" laik
raštis, kuriam atiteko 100 dol.
Kadangi salė dar nebuvo rei
kiamai įšilusi, tai susirinku
sieji nelabai ryžosi kalbėti,
klausti ar duoti pasiūlymus
tolimesnei veiklai.
Tik prieš susirinkimo pa
baigą kiek ilgiau pakalbėjo
neseniai į šį kraštą iš Lietuvos
persikėlęs dainininkas Arvy
das Brunius. Jis papasakojo
apie savo veiklą bei nuotaikas
tėvynėje. Naujasis narys pa
žadėjo padainuoti kitame klu
bo pobūvyje.
Užbaigus susirinkimą buvo
vaišės, kurias suruošė Anelė
Ramanauskienė. Jų metu nuo
taika visai pagerėjo, nes ša
kiečiai jau užmiršo šaltį ir vie
ni kitiems linkėjo linksmų
švenčių.
Čia reikia pasakyti, kad Ša
kiečių klubas (iš pradžių va
dintas Šakių apskrities klubu)
buvo įsteigtas 1937 m. lapk
ričio 18 d., taigi jau gyvuoja
daugiau negu 60 metų. Ir,
kaip atrodo, dar negalvoja už
sidaryti.
E. Šulaitis

Dalis šakieCių klubo valdybos narių per metinį narių susirinkimą, įvykusį gruodiio 20 d. Saulių salėje: Alek
as Navardauskas. Ema Balzerienė, Jean Banienė Sie žmonės sudarė ir susirinkimo prezidiumą.
Nuotr E. dolatcio
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NAUJAMETINĖJE OPEROS ŠVENTĖJE

bendruomenių atstovai dažnai susitinka, kad aptartų kultūrines, vereliogramas. Balzeko lietuvių kultūros muziejus yra šių renginių rėmėjas. Jei
. grupės, skambinkite Stanley Balzekui tel. 773-582-6500. Nuotraukoje iš
:; Stanley Balzekas III Balzekas Motor Sales); verslininkas Joe Kwain,
o bendrovės atstovas; Joe Katauskas (Ideal Auto Parts) ir Casimir Oksas
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Kalėdinės eglutės tventės metu. Lemonto „Žiburėlio", Motessori darže
lio, „ančiukai" laukia Kalėdų senelio.
Nuotr. Indrės TtyūnėltenAs

Filosofai sako, kad žmogaus vavo Marąuette Parko parapi
gyvenimo laikrodis yra užsu jos vikaras Rimas Gudelis, ku
kamas tik vieną kartą gyve ris šalia parapijos darbo dar
nime. Metų laikrodžio nerei lanko universitetą, siekdamas
kia užsukti, jis eina metai iš daktaro laipsnio. Reikia pažy
metų, tik žmonija nori išgy mėti, kad R. Gudelis parapi
jiečių ir naujai atvykusių lie
venti šitą pasikeitimą.
Į Naujųjų metų pasikeitimą tuvių yra mylimas.
Operos valdyba sukvietė savo Pasistiprinus atneštu mais
draugus, pažįstamus ir operos tu, prasidėjo šokiai. Šokiai
rėmėjus. Operos valdyba tai tesėsi iki 11:45 vai., nes rei
daro jau daug metų ir ruošos kėjo išdalinti naujametines
darbams paskiria daug laiko. kepuraites ir švilpynes, kurias
Prieš šį pokylį valdybos pirmi pučiant, būtų nubaidyti senų
ninkas Vaclovas Momkus su jų metų „vaiduokliai". Naujieji
Jurgiu Vidžiūnu ir kitais tal Metai artėjo — kelioms se
kininkais keletą valandų per kundėms likus nutilo muzika,
dieną praleido puošdami sa ir Vaclovas Momkus pakvietė
les. Jiems rūpėjo ne vien tik visus sugiedoti Lietuvos him
salės puošimas, rengėjai tu ną. Dalyvių balsai drebino
rėjo surasti ir geras šeimi Jaunimo centro mūrus, ilgai
ninkes, kurios paruoštų mais lauktoji Naujųjų Metų akimir
tą, šiais metais maistą gami ka atėjo. Puotos dalyviai svei
no Ona Norvilienė su padėjė kino vieni kitus ir kartu
jomis: Viktorįja Valavičiene, džiaugėsi, kad neįvyko prana
Adele Lietuvninkiene. Norint šystės apie „pasaulio pabaigą"
pagaminti maistą 350 žmonių, — šviesos Jaunimo centre ne
reikia gerai žinoti, ko ir kiek užgeso,, ir vanduo tebetekėjo
nupirkti.
vamzdžiais.
Jau 7 vai. v. svečiai pradėjo Šokiai ir linksmybės iš besi
rinktis į Jaunimo centrą ir linksminančių svečių pareika
vaišintis. Jaunos, gražios mer lavo daug energįjos, todėl ope
gaitės svečiams siūlė paragau ros valdybos pirmininkas Va
ti paruoštų mažų skanėstų. clovas Momkus pakvietė visus
Gėrimais rūpinosi Antanas vėl pasivaišinti.
Valavičius, turįs didžiulį paty
rimą, kaip reikia aptarnauti Dalyvaujant pirmą kartą,
svečius. Jam talkino Antanas stebino maisto gausumas ir
įvairumas. Buvo visko tiek
Paužuolis, šiame darbe
daug, kad gal tik .ožkos pieno*
naujokas.
trūko.
8 vai. v. svečiai įžengė į iš
puoštą salę ir užėmė jiems Po pasistiprinimo svečiai
skirtas vietas. Operos valdy drebino salės sienas net iki'
bos pirmininkas Vaclovas trečios valandos ryto. Dauge
Momkus dėkojo gausiai susi lis norėjo ilgiau pasilikti, bei
rinkusiems Lietuvių operos ir geriems dalykams turi atei
rėmėjams už jų paramą atsi ti pabaiga. Naujųjų Metų suti
lankant į suruoštą Naujų kimo pokylis praėjo labai šau
2000 metų sutikimą. Savo ap niai, buvo tokių, kurie norėjo
silankymu svečiai parėmė pa užsisakyti vietas ir ateinan
vasarį vyksiantį Operos pasta tiems metams. Į puotą atsi
tymą. V. Momkus pakvietė lankė daug naujai atvažiavu
kun. Juozą Vaišnį, SJ, kad šis sių lietuvių. Jie yra mielai
palaimintų valgius ir daly laukiami.
vius, prašydamas Dievo globos Jeigu Dievo užsuktas laikro
visai žmonijai, o labiausiai — dis nesustos, pasimatysime ir
susirinkusiems ir jų šeimų na ateinančiais metais.
riams. Pokylyje taip pat daly
A. Paužuolis

NAUJIEJI METAI „SEKLYČIOJE"
Renginių vadovė E. Sirutie- pieštuką ir bepavadinti) ir sunė, pradėdama paskutinę šio sirinkusiųjų pasiklausė, gal
šimtmečio trečiadienio (gruo kas norėtų pateikti, kokių
džio 29 d.) vyresniųjų lietuvių nors užsakymų, kurie bus į tą
popietę „Seklyčioje", pareiškė, knygą surašyti. Norinčių atsi
kad nėra ko rūpintis pra rado. Nastutei prireikė „naujo
ėjusiais metais. Dabar reikia vyro", Aldonai — naujos gal
susikaupti ir sutikti 2000 me vos, Birutė norėjo, kad .Sek
tus. Pirmiausia reikia padai lyčia" gyvuotų, kad botume
nuoti, kad būtų smagu, kaip lyg viena šeima — kad nebūtų
kad visad būna per popietes to skirstymosi į „mes ir jūs".
„Seklyčioje". Mūsų maestro F. Buvo prašoma taikos pasau
Strolia nusprendė, kad taip liui ir ištvermės, sėkmės ir
visų šiuo metu kartojamas viso geriausio mūsų tėvynei
angliškas žodis „Millenium" Lietuvai. Visus norus į knygą
labai primena mūsų lietuviš surašius, buvo paaiškinta, kad
Ateidama į lapkričio 14 d. vykusią Madų parodą, Danutė Stasaitienė su kus žodžius „meilę" ir „my kitais metais, knygą peržiūrė
dukrele Alyte parėmė Pasaulio lietuvių centrą Lemonte.
lėti", tai ta tema ir dainuosim. dami, pamatysime, kiek tų
Nuotr. Indrės TŲūnėlkm**
Ir sudainavom tris dainas: prašymų ir norų išsipildė.
„Tūkstantis žingsnelių", „My A. Pankienė visų vardu pasi
lėjau mergelę" ir „Pamylėjau meldė: „O, Dieve šventas ir
vakar".
teisingas, būk mūsų tautai
• Pasaulio lietuvių cent
• Amerikos Lietuvių
Dainas užbaigus ir maestro maloningas". Ji taip pst pa
ras ieško raštinės darbuo- djjss, vad. Anatolijus Siutas - Stroliai pianinu skambinant
tojoe-o. Darbas įvairus, reika kiekvieną sekmadienį 7 v.r. maršą, į salę šauniai atžy linkėjo geriausios sveikatos ir
linga kalbėti angliškai, kom per WCEV 14.50 AM. TeL giavo Naujieji Metai, kurie sėkmės prezidentui V. Adam
piuterinės žinios pageidautinos. 773-847-4903, adresas: 4469 buvo modernūs ir kitoniški, kui.
Kreiptis pas PLC adminis S.Francisco, Chicago, TL 60632. nes „moteriški" vardu Virgini Po to vėl dainavom: „Motulė
• Nauji Lietuvos vaikų- ja Malone. Ir kodėl Naujieji mane barė", „Neišeik tu iš
tratorę Violetą Karalienę, teL
•T1675
našlaičių rėmėjai ynu Dalia Metai negali būti „moteriški"? sodžiaus" ir „Mergyte jaunoji".
690-257-8787.
Renginių vadovė irgi visus
• Akcijų, bonų bei kitų Ivaškienė, N. Falmouth, MA, ji Gal taip ir turi būti, nes „Sek sveikino ir linkėjo, kad atei
vertybių pirkime ir par penkiems vaikams atsiuntė lyčios" vadovybė, tarnautojos nantieji metai butų sveiki ir
8750; Aldona Leskienė, ir dauguma popiečių dalyvių
davime jums luoširdziai pa paramą
džiaugsmu neimi. Dėkojo
Henderson,
- dviem vai yra moterys.
tarnaus, duodami komiso nuo kams $800; NV
maestro F. Stroliai ui nuošir
Justas Vilgalis,
laidą, Albinas Kurkulis, teL Woodinville, WA, atsiuntė $160 Naujieji Metai sakėsi žinoję, dų bendradarbiavimą ir meilę
312-879-7750 arba jo sūnus ir tiek pat „matcbing gift", iš kur einantys, nes pakely į lietuviškai dainai ir Virginijai
Andrius Kurkulis, teL 812- viso $900, tai dviejų vaikų „Seklyčią" sutikę Senuosius Malonei taip gražiai ir įdomiai
879-7751, dirbą su First Al- metinė parama; dr. Bernard M. Metus, kurie buvo labai pa atlikusiai „Naujų Metų" vaid
bany Corp. Čikagoje. Ii JAV Covalesky, Randolph, NJ, at vargę ir nuėjo pailsėti. Senųjų menį.
ir Kanados skambinkite veltui: siuntė vaikui $360; Danutė ir Metų buvę gaila, nes jų nesu
tel. 1-888-879-7790.
(A.) Antanas Bobeliai, Massapeaua laikysi ir nebesugausi", tačiau Po to buvom vaišinami vy
metai tebūna visiems nu ir skaniais pietumis, ir
Park, NY, vienam vaikui at Naujieji
bandėm savo laimę loterijoje.
siuntė $160; Aga Kubilienė, laimingi". •
Dabar lauksime, ar norai i š 
Westwood, MA, vienam vaikui Naujieji Metai atsinešė di pildys.
skiria $160. Labai dėkojame džiulę knygą ir didžiulį „rašik
Emilija J. Valantinienė
naujiems Lietuvos vaikų rėmė lį" (nežinąuJksipkitsip tą
jams už jų aukas! „Lietuvos
1.1 \ n \ K U I O S O
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773-58S-9SOO

2711 West 71 8tr„ Cbieago,
TL 60629.

