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Konservatoriai i š partijos
pašalino Kęstutį Skrebį

Nr.15
Kaina 50 c.

( f a a n l k BNS, tau**. DTA, AP,fekafen,RAK-TAS&

StbPAN. MA ir BLTA «ri««—MnipaMS—to)
Vilnius, sausio 20 d. (BNS)
Premjeras nekomentuoja
— Konservatorių disciplinos
pašalinimo
Vašingtonas. Nors Vidurio Rytų taikos pro
organas trečiadienio vakarą
„Negaliu komentuoti Priecesas
nuolat susiduria su kliūtimis, JAV prezi
palalino iš partijos vieną žioros komiteto sprendimo.
dentas Bill Clinton trečiadienį pareiškė, jog ap
ryškiausių „vagnorininku" gru- Partijos įstatai numato visas
siima toliau tarpininkauti Sirijos ir Izraelio
puotės atstovų buvusį mi teises, ir K. Skrebys gali jotais
pokalbiams. „Nė viena pusė nepasitraukė iš tai
nistrą Kęstutį Skrebį.
naudotis", po susitikimo su
kos derybų, nepaskelbė jų pabaigos ar įšaldymo
Buvęs Gedimino Vagnoriaus prezidentu ketvirtadienį sakė
— to nėra", sakė B. Clinton po kalbos Baltuo
kabineto valdymo reformų ir ministras pirmininkas An
siuose romuose, kurioje agitavo už naują sveika
savivaldybių reikalų mini drius Kubilius.
tos
apsaugos projektą. Pasak prezidento, tarp
stras praėjusių metų pabai
„Man vyriausybės kritika
šalių
vyksta nuoširdus ginčas, kuriuos klausi
goje viešai sukritikavo dabar nesukelia kokių nors emocįjų,
mus
spręsti
pirmiausia, ir jis ketina padėti. Šalys sprendžia to
tine partijos vadovybe ir An bet yra partijos vidaus gyveni
kius įsisenėjusius ir skaudžius klausimus, kaip šie: ar palestinie
driaus Kubiliaus vyriausybe mo taisyklės, kurių visi priva
čiai turės valstybę, ar Izraelis dalysis su jais Jeruzalės miestu ir
nukrypstant nuo Tėvynės są lome laikytis", sakė A. Kubi
kiek žemės Izraelis jiems dar perduos.
jungos (Lietuvos konservato lius.
Maskva. Rusijos Gynybos ministerija ketvirtadienį patvirtino,
rių) veiksmų programos.
kad Čečėnijoje dingo generolas
„Vagnorininku*"
Kaip BNS pranešė Konser
majoras Michail Malofejev. Vie
vatorių partijos Priežiūros
neramina partijos ateitis
nas čečėnų kovotojų vadų Movlakomiteto pirmininkas Algir
Seimo narys konservatorius
di Udugov Įtiek anksčiau Reuters
das Katkus, komitetas, „įverti Alfonsas Bartkus teigia neri-,
Sausio 20 dieną JAV ambasadorius Lietuvoje Keitfa Smith Hlniųje Civilines saugos departamento direktoriaus
telefonu
iš nežinomos vietovei,
nės viešus pareiškimus, nu maųjąs, kad konservatorių
pavaduotojui majorui Valdemarui Serapinui įteikė JAV karini apdovanojimą — Nusipelniusiųjų Legiono trečiojo laip
sakė,
kad
partizanai paėmė ge
kreiptus prieš partįją ir kon partija gali būti sugriauta „iš
snio ordiną, kuri 1942 metais įsteigė JAV Kongresas. Ordinas skiriamas draugiškų valstybių karinių pajėgų atsto
nerolą
į
nelaisvę.
Rusijos Gyny
servatorių remiamą vyriausy viršaus" ir pavirs „visuome
bos ministerija telefonu Reuters
be, konstatavo, kad Kęstučio nės nemėgiamų sąjūdininkų" vams, pasižymėjusiems dideliais nuopelnais tarnyboje. Apdovanojimas V. Serapinui, kuris Lietuvą JAV atstovavo
1996-1999 metais, buvo skirtas u i svarų indėlį, stiprinant Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą.
iš Maskvos pranešė, kad genero
Skrebio veikla yra nesuderi ar „sklypininkų" grupe.
Nuotr^ (U kaires) JAV ambasadorius Lietuvoje K Smith, majoras V. Serapinas, jo duktė, sunūs ir žmona ordino las „nepasirodė vietoje nustatytu laiku". M. Malofejev buvo atsa
nama su Tėvynės sąjungos
Pasak jo, „sugriauti partįją įteikimo ceremonijoje.
IEIU)
kingas už Grozno puolimo operaciją n* i Čečėnijos sostinę atvyko
įstatais ir jos nutarimais".
galima iš viršaus ir iš apa
susipažinti su padėtimi. Generolo likimas nežinomas.: jis gali būti
Anot A. Katkaus, K. Skre čios". „Bijau, kad šiuo atveju
nužudytas arba paimtas į nelaisvę. Specialūs daliniai bando nu
nares.
bys nepagrįstai kaltino A. Ku nebūtų (griaunama) iš vir
Ketvirtadienio VEIK posė statyti jo buvimo vietą. Rusijos pajėgos nuo pirmadienio įnirtingai
biliaus vyriausybe liberaliza šaus", samprotavo A. Bartkus.
dyje buvo aptartas ES biu puola Grozną ir abi šalys praneša apie vis didesnius nuostolius.
vus šešėlinę ekonomiką ir
K. Skrebys yra vienas arti
Vilnius,
sausio
20
d.
(Elta)
šalyse",
sakė
pareigūnas.
Europos Taryba (ET) greičiausiai nesustabdys Rusijos narys
džeto planavimo tobulinimas,
kontrabandą. Priežiūros komi miausių buvusio premjero
—
Ketvirtadienį
vykusiame
tės
dėl
jos karo operacijos maištingoje Čečėnijoje, ketvirtadienį pa
Anot
jo,
Lietuva
iš
esmės
praėjusių
metų
paskutiniųjų
teto sprendimas yra galutinis. Gedimino Vagnoriaus idėjinių
Vyriausybinės
Europos
inte
reiškė
ET
Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) pir
derėsis
dėl
laiko,
.kada
Lietu
ketvirčių
Lietuvos
pasirengi
K. Skrebys BNS korespon bendražygių, 1996-1999 m. G.
gracijos
komisįjos
posėdyje
mininkas
lordas David Rusaell-Jobnston, kuris
va
perims
ES
'žaidimo'
taisy
mo
narystei
ES
programos
dentui sakė vertinąs Priežiū Vagnoriaus kabinete jis vado
ros komiteto sprendimą kaip vavo Valdymo reformų ir savi dar kartą buvo patvirtinta, jog kles". Tačiau stojimą lems ir vykdymas, šalies rinkos prie vadovavo šią savaitę Čečėnijoje apsilankiusiai
„susidorojimą". „Buvau pa valdybių ministerijai. A. Bart Lietuva iki 2004 metų sausio pačios Europos Sąjungos pa žiūros sistemos pertvarkymas ET delegacijai. Maskvoje jis sakė, kad Rusijai
tenka dalis atsakomybės dėl Čečėnijos konflikto,
kviestas į Priežiūros komitetą kus taip pat yra neoficialios 1 dienos bus visiškai pasiruo siruošimas priimti naujas ir kiti klausimai. *
nes ji anksčiau nesiėmė veiksmų užkirsti kelią
svarstymui, tačiau kai nuėjau, „vagnorininku" grupuotės par šusi stoti į Europos Sąjungą
čia vykstančiai nusikalstamai veiklai. D. Rusman buvo perskaitytas spren tijoje vienas aktyviausių vei (ES).
Europos komiteto Integraci
sell-Johnston vadovaujama delegacija apsilankė
dimas, jokio svarstymo nebu kėjų. Jis nuosekliai propaguo
jos
strategįjos
departamento
Čečėnijos rajonuose, grąžintuose Rusijos pavaldumui. D. Russellvo", sakė .K Skrebys. Jis ka ja griežto mokesčių adminis
direktoriaus
Klaudijaus
MaJohnston
sakė suprantąs Rusijos nenorą vesti derybas su Čečėni
tegoriškai atmetė* kaltinimus travimo ir finansų drausmės
nioko
teigimu,
derybos
oficia
jos
prezidentu
Aslan Maschadov, kuris turitikribotą įtaką karinveikiant prieš A. Kubiliaus vy sugriežtinimo idėjas ir ne vie
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) darbus", sakoma pareiškime.
giau
nusiteikusiems
sukilėliams. „Tačiau reikia kalbėtis su tuo,
riausybę. „Mano spaudos kon ną kartą po G. Vagnoriaus at liai prasidės vasario 15 dieną, — Lietuvos liberalų sąjunga
Jame taip pat informuoja
ferencijoje buvo kalbama apie sistatydinimo kritikavo kon ir jau aišku, kad iš karto ne (LLS) teigia suprantanti, kad ma, kad vien po gruodžio su kuo gali, o tai yra Maschadov", sakė pirmininkas. Pasak jo, Ru
konservatorių rinkimų progra servatorių vadovybę bei vy bus pradėta derėtis dėl visų staiga išpopuliarėjusiai parti pradžioje vykusio LLS Kon suos vyriausybei tenka dalis atsakomybės dėl to, kad, rusų kariuo
derybų skyrių.
mos vykdymą, tuo rūpintis riausybę.
greso partijos nariais tapo menei po 1994-1996 m. nesėkmingo karo pasitraukus iš Čečėnijos,
29 derybų skyriai apima vi jai nebus lengva ir kartu ap daugiau kaip 1,000 žmonių, ši Kaukazo respublika faktiškai tapo nusikalstama valstybe.
privalo kiekvienas partijos
sas ūkio veiklos sritis. Du pa gailestauja, kad kai kurie poli
narys", sakė K. Skrebys.
Jeruzalė. Izraelio generalinis prokuroras ket
Panevėžio konservatoriai pildomi skyriai yra dėl įmokų tikai liberalus ėmė vadinti kurių visiška dauguma anks
Jis nekomentavo, ar spren
virtadienį nurodė policijai pradėti kriminalinį
čiau nepriklausė jokioms par
„apsišaukuaiais
dešiniaisiais''
gina K. Skrebį
į ES biudžetą ir dėl Lietuvos
dimas jį išmesti iš partijos gali
tyrimą dėl įtarimų, kad prezidentas Ezer Weiztijoms.
Konservatorių partijos Pa dalyvavimo ES institucijose. bei „valdžios partija*.
turėti kokios nors įtakos G. nevėžio skyrius išreiškė neman neteisėtai gavo didelę pinigų sumą. Atsi
Tuo tarpu dienraštis „Lie
Pernai meti) pabaigoje prie
Vagnonaus šalininkų apsi- p a g i t e n k i n i m ą , kad P a o e v ė . Vasario 15 d. Lietuva ketina LLS prisijungus didelį popu tuvos rytas* ketvirtadienį
statydinti nesutinkąs E. Weizman pripažino,
pareikšti, kad yra pasirengusi
kad iš savo draugo, prancūzo verslininko Edousprendimui įteisinti savo gru- ^ e arix{kUui
g ^
„ ^
rašo,
kad
prie
LLS
ketina
liarumą visuomenėje turin
derėtis dėl 15 skyrių.
ardo Saroussi gavo mažiausiai 200,000 dolerių.
pę. Šiuo metu Tėvynės sąjun- Kęstutis Skrebys pašalintas iš
prisijungti daug garsių žmo
čiam
buvusiam
premjerui
Ro
Pasak K Manioko, Lietuva
Tuo metu (1988-1993 m.) E. Weizman buvo par
nių. Pasak dienraščio, LLS
gos frakcuoje Seime G Vag- k o n 8 e r v a t o r i u p&mo6
g^.
landui
Paksui,
LLS
populiaru
galėtų pradėti nuo „lengviau
lamentaras ir ministras. Prezidentas teigia, kad
norius turi maždaug 10 nuo- K g k r e b p r i k l a u g 0 k o n g e r . sių" skyrių mokslo, švietimo, mas iš paskutinių vietų staiga kandidatu į Vilniaus miesto
0 e k o n o m m m ldė u
pagal
įstatymus
neprivalėjo
deklaruoti dovanų. Ministerijos teigi
savivaldybės
tarybą
tapo
bu
šoktelėjo
į
pirmąją.
SteL^*
J vatorių partijos Panevėžio bendros užsienio ir saugumo
šalininkų.
vęs NBA krepšininkas, LKL mu, generalinis prokuroras tokį sprendimą priėmė paaiškėjus,
Trečiadienį
išplatintame
miesto Nevėžio skyriui.
politikos, kurių ES teisė be
Šio skyriaus taryba neeili veik nevaržo. Svarstoma gali LLS valdybos pirmininko R prezidentas Šarūnas Marčiu kad gali boti pateikti įrodymai apie verslo pobūdžio santykius
Remti savo partiją niame posėdyje ketvirtadienį mybė pradėti derybas ir dėl Pakso pareiškime pabrėžiama, lionis, tačiau jis galutinio at tarp E. Weizman ir verslovės, susijusios su E. Saroussi. E. Weizman, buvęs naikintuvo lakūnas, žadėjo ginti savo gerą vardą.
pareiškė, kad partijos Prie kitų, sąlyginai „sunkesnių" kad liberalai „nėra nei val sakymo dar nedavė.
— elementaru
Tačiau akrobatinio skraidy
žiūros komiteto sprendimas sričių, kuriose pripažįstamas džios, nei vien tik verslininkų
Maskva. Rusijos kariuomenės Vladikaukazo įgulos karinė pro
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) pašalinti K. Skrebį „yra per- Lietuvos pranašumas — ap partija". „Galbūt yra žmonių, mo lakūnas Jurgis Kairys at kuratūra iškėlė pirmąją baudžiamąją bylą dėl plėšimų Čečėnijoje.
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos nelyg griežtas".
linkos apsaugos ar transporto. sugalvojusių, jog LLS — tie sisakė prisijungti prie LLS, o Kaip praneša laikraštis „Kommersant", plėšimu įtariami vidaus
konservatorių) vadovas Vytau
Susirinkimo protokolo išra
„Aplinkos apsaugą regla siausias tramplinas į valdžią. garsus architektas Algirdas kariuomenės vienos iš specialiosios paskirties brigadų kareiviai ir
tas Landsbergis teigia esant še, kuris atsiųstas ir naujienų mentuojantis skyrius yra su Tokius asmenis privalome Kaušpėdas nesutiko tapti li karininkai, prieš pat Naujuosius metus išvykę namo į Volgogrado
savaime suprantamam daly agentūrai BNS, Priežiūros ko dėtingas. ES reikalavimų įgy nuliūdinti. Pasitikėjimas ir at beralų kandidatu į Kauno ta sritį. Šiaurės Osetijoje koloną sustabdę vietos milicininkai ir kari
kui, jog partijos narys privalo miteto prašoma persvarstyti vendinimas pareikalaus ilgų sakomybė bus suteikiami tik rybą, nors jis ir yra LLS na nės komendantūros darbuotojai viename sunkvežimių rado prisi
remti tos partijos sudarytą vy sprendimą dėl K. Skrebio pereinamųjų laikotarpių ir pagal kompetenciją ir atliktus rys.
plėšto turto: kilimų, buitines technikos ir kitų daiktų, iš viso už
riausybę.
pašalinimo iš partijos narių, didelių investicijų, tačiau vi
keliasdešimt tūkstančių dolerių. „Sugrįžę iš Čečėnijos karo karei
„Yra partįją, yra jos remia „prieš tai pateikiant pašali suotinai pripažįstama, kad
viai pasakoja, kad 'pasiimti' vertingų daiktų ir maisto produktų iš
ma ar sudaroma vyriausybė. nimo motyvus".
vietos gyventojų čia įprastas dalykas", praneša „Kommersant".
šioje srityje Lietuva yra lyderė
Jeigu puoli šią vyriausybę,
„Labiausiai, pasak jų, 'stengiasi' OMON: kone visi šarvuotieji au„Manome, kad tikslingas tarp Vidurio ir Rytų Europos
Vilnius, sausio 20 d. proc. „Mažeikių naftos" akcįjų tomobilai iškloti persiškais kilimais, juose įrengtos stereo apara
vadinasi, esi opozicija", ketvir būtų skyriaus tarybos atstovų šalių", sakė K Maniokas.
(BNS) — Susivienijimas „Ma ir vietą valdyboje mainais už
tadienį interviu LNK televizi dalyvavimas pakartotiniame
Problematiškiausi, kaip spė žeikių nafta" ir Rusijos naftos naftos tiekimo garantijas. tūros, o kiekvienas karys ant kaklo turi po dvi ar tris auksines
jos žinių tarnybai sakė V. Priežiūros komiteto posėdyje",
jama, Lietuvai bus klausimai, bendrovė .Jukos" tariasi dėl Nors .Jukos" kandidatuoja į grandinėles, nusegtas nuo nukautų modžahedų". Apie daugybę
Landsbergis. „Čia elementaru teigiama dokumente.
plėšimų, taip pat išžaginimų Čečėnijos teritorijose, kurias Rusijos
susįję su žemės pardavimu ilgalaikio bendradarbiavimo.
valstybės valdomas „Mažeikių propaganda vadina „išvaduotomis", ne kartą pranešė ir kiti Mask
kaip dukart du", pridūrė jis.
Praėjusią savaitę „Mažei naftos" akcįjas, nė vienas vals
* Atostogauti išsiruošęs užsieniečiams, „Televizįjos be
V. Landsbergis komentavo
sienų" bei kitų reikalavimų kių naftos* tiekimo ir rinkoda- tybės atstovas derybose su vos laikraščiai.
prezidentas
Valdas
Adam
konservatorių partijos Prie
Tunisas. Dėl širdies smogio mirusio buvusio Italuos premjero
įgyvendinimu.
ros direktorius Patrick Vios- „Jukos" nedalyvavo.
žiūros komiteto sprendimą kus ketvirtadienį priminė
Bettino
Crari laidotuvės įvyks penktadienį Tunise, ketvirtadienį
„Europos
Sąjungai
taip
pat
Ūkio ministras Valentinas
pašalinti buvusį ministrą Kęs premjerui Andriui Kubiliui gali kilti problemų. Atrodo, sat apie tai Maskvoje derėjosi
pranešė
jo šonus. 65 metų B. Crazi mirė trečiadienį. Tunise sava
su „Jukos" viceprezidentu Mi Milaknis teigė, jog valstybės
tvarkytinus
tutį Skrebį iš partijos „už el neatidėliotinai
noriškoje
tremtyje jis gyveno nuo 1994 metų. Buvęs premjeras iš
kad
ES
norės
pereinamojo
lai
gesį, nesuderinamą su Tėvy reikalus, tarp jų — biudžeto kotarpio dėl laisvo asmenų chail Jelfimov bei kitais naftos atstovai pradės derybas su Italįjos išvyko po to, kai buvo apkaltintas korupcija. B. Crazi duk
nės sąjungos įstatais ir nutari įplaukų surinkimo problemas judėjimo. Tai reiškia, kad ES bendrovės vadovais, pranešė .Jukos", kai jis baigs komerci ra trečiadienį Italijos televizijai telefonu sakė, kad šeima nuspren
dienraštis „Lietuvos rytas".
ir bankų privatizavimą. Po su
nes derybas su „Mažeikių naf dė atmesti Romos pasiūlymą rengti valstybines laidotuves Italijo
mais".
norės riboti galimybę leisti
sitikimo
prezidentūroje
prezi
Tuo
pat
metu
„Mažeikių
ta".
Pasak jo, bus kalbama
V. Landsbergis ketvirtadienį
mūsų žmonėms dirbti ES nafta" derėjosi ir su kitu Rusi apie 10 proc. naftos susivieni je. B. Crazi svajojo sugrįžti į Italiją, tačiautikkaip visateisis pilie
dento
atstovė
spaudai
Violeta
sakė neigiamai vertinąs gruo
tis.
naftos
susivienijimu jimo akcįjų pardavimą.
dį paskelbtą K. Skrebio pa Gaižauskaitė sakė, kad V. džeto pajamas. Penktadienio jos
.Jukos" per Būtingės ter
reiškimą ir pavadino jį „puo Adamkus domėjosi priežasti vakarą V. Adamkus skrenda į „LUKoiT, kuris užtikrina naf
KALENDORIUS
* Prezidentas Valdas
minalą kasmet eksportuotų
limu prieš A. Kubiliaus vy mis, dėl kurių sumažėjo val JAV, kur jau vieši jo žmona tos tiekimą Lietuvai.
stybės
biudžeto
pajamos.
Pre
Pernai
rudenį
„Jukos"
pa
Adamkus
ketvirtadienį
pasi
Sausio
11 &: 9v. Agniete; Agnė,
2.5 mln. tonų, o Mažeikių ga
Alma. Iš ten Adamkai vyks į
riausybę, savo partijos vyriau
zidento
nuomone,
Muitinė,
jau
teikė
pasiūlymus
Lietuvos
val
rašė
dekretą
dėl
užsienio
rei
Epifsnas,
Galigmas,
Garsė, Rungailė.
myklai patiektų 1.7 mln. tonų
Meksika, kur leidžia atostogas
sybę". „Ne partijos viduje, o
kuris
laikas
neturinti
nuolati
džiai
dėl
10-ties
metų
bendra
kalų
viceministro
Vygaudo
Sausio
»
d.:
Sv.
Vincentas
kanki
naftos. Šių metų pirmąjį ket
jau daugiau nei 10 metų. Pre
viešas puolimas. Tai vertinu
nio
vadovo,
taip
pat
yra
atsa
darbiavimo
su
„Mažeikių
naf
Ušacko
paskyrimo
vesti
dery
nys;
Anastazas,
Aušrius,
AUSTYS,
virtį
.Jukos"
ketina
patiekti
zidentas atostogaus iki vasa
blogai", sakė konservatorių
kinga už nesurenkamas biu- rio 10 dienos.
Džiugas. Gadeatas, Skaistė, Vincas.
mui ta*. , Jukos" siekia gauti 12.5 Lietuvai 500,000 tonų naftos. bas su Europos Sąjunga.
vadas.

Lietuva iki 2004-ųjų bus
pasirengusi į Europos Sąjungą

Liberalai supranta
populiarėjančiai partijai
gresiančius pavojus

Rusų „Jukos" nori
„Mažeikių naftos" akcijų

i
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TRUMPA ŠALFASS-GOS 1999 M.
SPORTINĖS VEIKLOS
SANTRAUKA
Pateikiame trumpą 1999 m.
ŠALFASS-gos
varžybinės
veiklos apžvalgą, apimančią
metines pirmenybes bei kitas
platesnės apimties varžybas,
Įvykiai pateikiami chronologine eile.
1999 m. Š. Amerikos Lie
tuvių kalnų slidinėjimo
pirmenybės įvyko 1999 m.
vasario 20 d., Mount Sutton,
Que., Kanadoje. Vykdė Kanados Sporto apygarda, vadovaujama Rimo Kuliavo. Globojo —
Montrealio lietuviai slidinėtojai. Dalyvavo 20 įvairaus
amžiaus slidinėtojų iš Montrealio, Toronto, Detroito ir
Clevelando. Buvo vykdyta tik
didysis slalomas. Absoliutus
laimėtojai: Simonas Namikas
(T. „Vytis") ir Daina Kalendraitė (T. „Vytis").

vaųjant Vidui Tatarūnui. Varžėsi 8 sporto klubai su 53 komandomis ir 566 dalyviais,
aštuoniose klasėse. Dalyvių
skaičiumi, tai buvo rekordinės
žaidynės. Pateikiame varžybų
klases ir jų laimėtojus: ber
niukų B (1983-1984 m. gimi
mo) — Čikagos „Lituanica",
mergaičių B — Clevelando
„Žaibas", berniukų C (19851986 m. gim.) — Čikagos
„Lituanica", mergaičių C —
Toronto „Vytis", berniukų D
(1987-1988 m. gim.) — Hamiltono „Kovas", mergaičių D —
Toronto „Aušra", Jaunučių E
(1989-1990 m. gim.) — Č.
„Lituanica", Jaunučių F „molekulių" (1991 m. gim. ir jaunesnių) — Č. JLituanica". E ir
F- klasėse varžėsi mišrios komandos.

JAV
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» Redakcijartraipaniuatako aavo nuetiora. Nenaudotu atraipanin n—augo
Siunčiant piaaome paailikti kopiją.

Toronto LSK „Vytas" Bantam C klases krepšininkes.

phenson, Jungties softbolo vadovas.

ČEMPIONAS — KREPŠININKAS
IR ŽMOGUS

^narčiulioniukai", „saboniukai" važinėja į užsienį, pla
nuojama kelionė į Clevelandą.
Apie „Williams Int." ir „Ma
žeikių naftą" Sabonis sako ne
turįs nuomonės, taktiškai pa
reikšdamas, jog nesąs tos sri
ties žinovas. Paklaustas, kodėl
kai kurie Lietuvos krepšinio
klubai jau kelis mėnesius ne
išmoka atlyginimų (pvz. „Sa
kalai") diplomatiškai pasakė:
„Tai ne mano kiemas, aš tik
apie savo kiemą galėčiau ži
noti".
Praktiškai, Ingrida ir Arvy
das Saboniai su savo 4 vai
kučiais tik maždaug tris mė
nesius praleidžia Lietuvoje,
kur Kaune yra Sabonio krep
šinio mokykla ir sveikatingu
mo klubas, bei Palangoje va
sarvietė ir restoranas. Seimą
be Arvydo ilgesniam laikui ne
lieka nei Lietuvoje, nei kur ki
tur. „Kaip botų, — sako Sabo
nis, — jei vyras čia, o šeima
ten, tai 'pykšt!' — Ir nebe
būtų šeimos!" Pasijuokė, kad
dviejų metukų dukrytė, susi
radusi žirklutes, išsikirpo
plaukų kuokštelį... Buvo malonu
trumpai pabendrauti su se
n
« vi l k « krepšininku, šeimy
nėlės jaunu tėveliu. Lietuvai
pasišventusiu pasaulinio gar
so sportininku ir jam palinkėti
likti sveiku toliau skinant
laurus Lietuvai ir sau.
Indrė Tijūnėlienė

1999 m. g. A. Lietuvių inGalingosios „Chicago Bulis" nio „Spurs".
Portlando „Trail Blazers" ko
dividualines ir komandi- krepšinio komandos žvaigždė
nes golfo pirmenybes pra- jau nusileido. Pernai koman mandoje žaidžia „Lietuvos liū
vedė Clevelando Lietuvių gol- doje tebežaidžiantis Bill We- tas" Arvydas Sabonis, ne kar
fo klubas 1999 m. rugsėjo 4 ir nington apibūdino 1998-tųjų tą nugalėjęs traumas, kad ga
5 d. Madison, Ohio. Dalyvavo metų dėl „lockout" sutrumpin lėtų kelti Lietuvos vardą.
81 žaidėjas. Komandinėse var tą sezoną kaip palaimą, nes NBA karjerą jau užbaigė Lie
žybose dalyvavo Toronto, Či „buliai" bus prasčiausi NBA tuvos garbei daug pasitarna
kagos, Detroito ir Clevelando komanda trumpiausią laiką, o vęs Šarūnas Marčiulionis, o su
„Cleveland Cavaliers" sutartį
komandos. Tiek vyrų, tiek ir dabar jau antras sezonas...
Šešis čempionatus laimėjusi pasirašęs, kaip meteoras su
moterų komandines varžybas
49-ųjų Š. A. Lietuvių laimėjo Toronto komandos. In komanda didžiavosi geriausiu žibęs Žydrūnas Ilgauskas, šie
II Floridos lietuvių kvies- sporto žaidynių krepšinio ir dividualinėse varžybose, vyrų pasaulio krepšininku Michael met, kaip ir pernai, tebesigytinis teniso turnyras, įvykęs' tinklinio varžybas sklandžiai' meisterių klasės čempionatą Jordan, jo stipriu talkininku do, nežaidžia.
1999 m. vasario 26-28 d. St. įvykdė Detroito LSK „Kovas", laimėjo Ron Skirpstas (Cleve- Scottie Pippen, spalvingu geAnksčiau sakęs, jei pabustų
Petersburg, Fl., buvo sėkmin- 1999 m. gegužės 14-16 d. Det- land), o moterų A klasės — riaušių kamuolio atkovotoju be skausmų, manytų esąs mi
gas. Dalyvavo 41 tenisistas: 5 roite, Mich. Krepšinyje daly- Darija Deksnytė (Toronto).
Dennis Rodman, bei santū ręs, Arvydas dabar juokavo,
iš Kanados, 16 iš JAV ir 20 iš vavo: Vyrų A — 6 komandos,
riuoju treneriu Phil Jackson, kad buvo kartą pabudęs be
Lietuvos. Turnyrą kruopščiai vyrų B — net 16, jaunių A
1999 m. Š. A. Baltiečių kuris sugebėjo žvaigždžių skausmų... Toks jau likimas
suorganizavo Elvyra ir Jurgis (1980-1982 m. gimimo) — 4 ir lauko teniso pirmenybės „ego" sujungti į komandinį penktus metu su „Trail Bla
Vodopalai, talkinant Pranui moterų 2 komandos. Vyrų A įvyko 1999 m. rugsėjo 4 ir 5 d. žaidimą naudojant „trikampio zers" komanda žaidžiančio
Gvildžiui ir gausiam būriui komandų užimtos vietos: 1) Columbus, Ohio. Vykdė lat puolimo" taktiką.
7'3" 292 sv. Sabonio, gimusio
"vietos lietuvių. Sportinės vyrų Čikagos JLituanica", 2) Hamil- viai. Nepaisant puikių sąlygų,
Po šešto čempionato, ban- 1964 metų gruodžio mėnesį,
klasės vienetą laimėjo Vaidas tono JKovas", -3) Detroito „Ko- dalyvavo tik 15 žaidėjų, iš kii- dant komandą pajauninti, sū pernai pasirašiusio dar trejų
Čikotas iš Tampa, Fl., o mote- vas", 4) Toronto „Aušra", 5) rių 6 lietuviai. Estų visai ne- dėtis buvo išardyta, paliekant metų sutarį- Ne kartą išrink
rų — Irena Špakauskienė iš Toronto „Vytis", 6) New,Yorko buvo. Kun. Aloyzas Volskis tik kelis buvusiųjų, tarp jų tas geriausiu Europos krepši
Vilniaus.
„LAK". Vyrų B: 1) Č. JLitua (Detroito JKovas") laimėjo vy- kroatą Toni Kukoč, kurio di- ninku, Sabonis ir Pippen pir
nica", 2) Čikagos „Krantas", 3) rų vienetą, poroje su Eug. dėlė alga buvo sukėlusi ne- mauja sirgalių apklausose for
1999 m. Š. A. Lietuvių sta- Detroito JKovas" I, 4) Cleve- Krikšciūnu vyrų dvejetą ir po- mažą vietinių pavydą. Dabar muojant Vakarų „Žvaigždžių
l o teniso pirmenybes pra- lando „Žaibas". Jaunių A: 1) roję su latve V. Tomsone — naujas treneris, besikeičiantys komandą", kuri vasario 13 d.
vedė ŠALFASS-gos Stalo Te- Č. JLituanica", 2) GI. Raibas", mišrų dvejetą.
žaidėjai ir „Chicago Bulis" jau Oakland Arenoje rungtyniaus
niso komitetas, vadovaujamas 3) T. „AušTa*; 4) NY „LAK".
antrą sezoną prašlubuoja pas prieš rytiečius.
Su Saboniu gal pirmą kartą
Prano Gvildžio, 1999 m. kovo Moterų: 1) H. „Kovas", 2) T.
1999 m. Š. A. Baltiečių ir kutinėje vietoje.,
susidūręs
1992 m. Olimpia6 d., Clevelande, Ohio. Daly- ^Vušra". Tinklinyje dalyvavo 4 lietuvių lengvosios atleti
Su tokiais nusilpusiais „bu
vavo 11 žaidėjų iŠ New Yorko, vyrų ir viena moterų („Žara") kos pirmenybės įvyko 1999 liais" sausio 4 d., Čikagos doje, šįmet Sabonio komandos
Čikagos ir Clevelando. Ryškiai komandos, kurios išsirikiavo: m. rugsėjo 11 ir 12 d. Panna, „United Center" rungėsi Port- kolega, Scottie Pippen teigė,
dominavo niujorkiečiai, laimė- D Kalifornijos „Banga", 2) Cl. Ohio. Vykdė Clevelando LSK lando „Trail Blazers", kurie kad smagu su Sabu bendrauti.
Po laimėtų rungtynių (88darni komandines varžybas ir „Žaibas" 3/4 D. „Kovas" ir Či- „Žaibas". Praktiškai, tai buvo 1998 metų sezoną beveik ap
visas kitas rungtis. Vyrų vie- kagos „Žara", 5) T. „Aušra". tik lietuvių varžybos, kadangi vainikavo NBA čempionatu, 63) P.T.B. treneris Mike Dunneto laimėtoju tapo Eugenijus Varžybiniam komitetui vado- latvių ir estų visai nebuvo. pralaimėję tik prieš San Anto- leavy džiaugėsi, kad Sabonis
yra stipri įtaka komandai, jį
Arlauskas, o moterų — Eglė vavo Viktoras Memenąs Jr. ir Dalyvavo 75 lengvaatlečiai,
įvertino kaip puikų kamuolio
Sidabrienė. Buvo tikėtasi dau- Vytas Polteraitis.
dauguma jaunesnių klasių ir
giau dalyvių, ypač vietinių.
šiek tiek veteranų. Pagal klu- pium" baseine, Etobicoke, atkovotoją, taiklų metiką.Tą
1999 m. S. A. Lietuvių bus, 67 Clevelando J?aibo", Ont. Dalyvavo 46plaukikai,« vakarą 7 taškus pelnęs Arvy
1999 m. Š. A. Lietuvių stendinio (Trap) sportinio likusieji — Čikagos „Litua- JU 12 lietuvių. Pagerinta 19 das nebuvo pakilioje nuotai
šachmatų pirmenybės įvy- šaudymo pirmenybes įvyko nicos" ir Toronto „Aušros" bei baltiečių pirmenybių rekordų koje, kaip po 1997 metų laiko 1999 m. kovo 6 d., Cleve- 1999 m. gegužės 15 d., Harail- nepriklausomi. Kelia susirūpi įvairiose klasėse. Lietuvių pir mėjimo, kai šypsodamasis salande. Vykdė — Clevelando tono LMŽK „Giedraitis" šau- nimą staigus dalyvių suma menybės išvestos iš baltiečių. kė kad sūnui galės pasakyti
kad laimėjo prieš Michael Jor„Žaibo" šachmatų sekcija, va- dykloje. Varžybos praėjo sėk- žėjimas. Ypač vyrų, moterų ir Plaukimas atsigauna!
,jan'
dovaujama Vytauto Nasvyčio. mingai. Dalyvavo arti 20 šau- vyresnėse prieauglio klasėse.
7-sis
Clevelando
LSK
Sausio 3 dieną abi komanDalyvavo 6 žaidėjai iš Čikagos dytojų. Antanas Šimkevičius
„Žaibo"
kviestinis
etninis
dos
nepasižymėjo geru žaidiir Clevelando. Nesulaukta da- (LMŽK „Giedraitis") tapo ab1999 m. Š. A. Baltiečių
CO-ED
(mišrių
komandų)
mu,
o lengvas laimėjimas be
lyvių iš rytinio pakraščio ir soliučiu laimėtoju.
stendinio (Trap) sportinio
tinklinio
turnyras
įvyko
įtampos
tikriausiai neteikia
Kanados. Šveicarų sistema
šaudymo pirmenybes pra
1999
m.
lapkričio
6
d.
—
Cle
daug
džiaugsmo.
Tai tik atlikvykdytą turnyrą laimėjo KęsTradicinės
Clevelando vedė estai, 1999 m. rugsėjo 11
velande,
Ohio.
Laimėjo
vokie
tas
darbas.
„Laimėjom,
ir getutis Šalaviejus
(Čikagos LSK „Žaibo" kviestinės d., Hamiltono LMŽK „Giedrai
čių
komanda,
finale
įveikusi
rai!
—
sakė
Arvydas,
šįmet
„Krantas"), kuriam teko Dr. lengvosios atletikos rung- tis" šaudykloje. Dalyvavo 25
lenkus.
Iš
baltiečių
dalyvavo
apie
24
minutes
žaidęs
visose
Algirdo Nasvyčio Atminimo tynės, vykdytos USATF Lake šaudytojai, iš jų 11 lietuvių.
pereinamoji taurė ir kuklus Erie Assoc. rėmuose, įvyko Lietuviai pasirodė stipriai, lai Clevelando „Žaibas" ir Cleve rungtynėse. Jis prisiminė, kad
lando latviai. Apgailėtina, kad rungtyniauti būdavo lengviau,
piniginis prizas.
1999 m. birželio 19 d., Cleve mėdami komandines varžy
nedalyvavo daugiau lietuvių kaf jaunas buvau, kaf jėgų
lande, Ohio. Dėl nepatogios bas. A. Šimkevičius tapo abso
bei kitų baltiečių komandų.
buvo ir nieko neskaudėjo. Ne1999 m. Š. A. Lietuvių vy- datos, tedalyvavo 12 jaunes- liučiu laimėtoju.
išsimiegojęs galėjau išeiti į
rų senjorų (daugiau negu nių LSK „Žaibo" lengvaatle1999 m. S. A. Baltiečių
1999 m. Š. A. Lietuvių treniruotę, vakare sužaisti ir
34 metų) krepšinio pirme- čių. šios varžybos skaitomos ir smulkaus kalibro (.22) šaunybes sklandžiai pravedė Či- SALFASS Vid. Vakarų sporto tuvų pirmenybėse, 1999 m. rankų lenkimo sporto pir visai neimti į galvą".
„Žalgirio" nesėkmė Šįmet gal
kagos ASK „Lituanica", 1999 apygardos pirmenybėmis.
rugsėjo 18 d., estai ir latviai menybes surengė Čikagos lie
tuvių
sporto
klubai
„Krantas"
vyksta
dėl panašių priežasčių,
m. kovo 27-28 d. Čikagoje. Danepasirodė. Lietuviai atliko
ir
„Aidas"
1999
m.
lapkričio
20
kaip
bulių"
„Išėjo pagrindilyvavo 6 komandos, kurios vieToronto LSK Jungties 14- savo varžybas. Buvo bandoma
d.
Čikagoje.
Sėkmingai
prave
niai
žaidėjai,
aiškino Sabas,
tomis pasiskirstė: 1) Čikagos sis „3-Pitch" Softbolo CO- suruošti baltiečių varžybas kidė
Saulius
Rakauskas,
ŠAL
—
viskas
subyrėjo,
reikia iš
ASK „Lituanica", 2) Detroito ED (mišrių) komandų tur- tu laiku. Nežinoma, kas išėjo.
FASS-gos
rankų
lenkimo
spor
naujo
viską
statyti.
Nelabai
,Kovas", 3) Clevelando „Žai- nyrąs, skaitomas kartu su Taip pat nežinia kas atsitiko
to
vadovas.
Tai
buvo
pirmos
pasisekė
su
užsieniečiais.
Čia
bas", 4) Toronto „Aušra", 5) ŠALFASS-gos pirmenybėmis, su baltiečių pistoletų varžyboHamiltono „Kovas", 6) Toronto įvyko 1999 m. rugpjūčio 28 ir mis, turėjusiomis vykti š.m. šios naujai įvestos sporto ša nieko baisaus. Negali visą
kos oficialios pirmenybės. Bu laiką laimėti. Dabar reikia ra29 d., VVasaga Beach, Ont., rugsėjo 25 d.
„Vytis".
vo varžomasi trijose svorio ka miai nusileisti ant žemės ir
Kanadoje. Turnyras praėjo la
1999 m. Š. A. Baltiečių ir tegorijose vyrų klasėje ir tik vėl iš naujo visą dalyką sum. S. A. Lietuvių jau bai sėkmingai. Dalyvavo net
vienoje — moterų. Dalyvavo dėti. Lietuvos krepšiniui yra
nučių krepšinio pirmeny 16 komandų. Laimėtoju išėjo lietuvių plaukinio pirmekeliolika varžovų, tik iš Čika ateitis".
bės įvyko 1999 m. gegužes 1 Clevelando „Žaibas", finale nybes sėkmingai surengė Bal- gos.
Sabonio krepšinio mokykloje
ir 2 d. Clevelande, Ohio. žai- įveikps Toronto komandą tiečių sporto f-jos plaukimo
ŠALFASS-gos
Centro
žaidžia
arti 700 jaunuolių mto
dynes sėkmingai pravedė Cle- „Pikti kaulai" 13:3. Turnyrui sekcija, 1999 m. spalio 30 d.
valdyba
9
iki
16
m. amžiaus. Kaip ir
valanda LSK JŽaibas", vado- sklandžiai vadovavo Brad Ste- puikiame 25 metrų „Olym-

mJQB£C.OBCKB*,OD6,PXX
4647 W. 103 8L, Oafc Lmn, •Piimta apyt. su Northwaf m un-to
<Spkxnu. lietuviam* subaricy* dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kaJbeti angbakai)
T * . 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 8.791h Ava.. Hfctory Hah, IL
Tai. (708) 5066101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722S.KedseAva.
Cnicago, IL 60662
Kab. tel. 773-471-3300

D R L PETTtEIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.RobertsRd,Hk*or/Hl6. IL
1 myte [vakarus nuo' rlitflem Ava.

Tai (706) 5064066
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VOBiAS, JUD, & C
Specialybe - vidaus Bgų gydytojas
KafJMmv

mtorntmm

0916 W. Archtr Av« S * 5 ir 6
CheCftoo, IL 00608

Tai 775-iŽa 9996
Valandos pagal euarlartma

ARASZUOBA.H.D.
INDRĖ RUDAITIS. O.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ava., Šute 310
Napervtlte, IL 60563
T«Xf630)527-00ea
3825 Hkjhtand Ave..
Tower1,Suite3C
Dovmers Grove, IL 60515
Tel. (630) 435-0120

OJTUANICOS" FUTBOLININKAI
LAIMĖJO
Sausio 16 d. vykusiose antrose salės futbolo — Jndoor
Soccer" pirmenybių rungtynėse Villa Park miestelyje esančiam „Odeum" pastate, „Lituanicos" vyrai pelnė sunkią pergalę. Žaisdami „Major" divizijoje jie įveikė ukrainiečių
„Wings"5-4.
Mūsiškiai ilgą laiką vijosi
savo varžovus. Jau per pirmąšias penkias minutes gavę du
įvarčius turėjo krapštytis „iš
duobės". Tik po pertraukos,
Laimono Bytauto ir Rolando
Urbonavičiaus šūviais, išlygino 2-2. Tada ir vėl „Lituanicos" gynimas buvo užmigęs,
tad ukrainiečiai užkrovė dar
du įvarčius. Šį kartą gelbėjo
tas
P0*8 Urbonavičius, kuris
du kartus nuginklavo varžovų
vartininką. O Ūkus dviem minutėm iki baigminio švilpuko,
vėl pasižymėjo iš tėvynės neseniai atvykęs Bytautas.
Buvo sugriebti trys brangūs
taškai, kurie, be abejo, padės
mūsiškiams nugalėti menkavertiškumo kompleksą, nes
girdėti teigimų, kad „Lituanica" nepriaugusi prie „mąjor"
divizijos.
Ateinančios rungtynės bus
žaidžiamos sausio 23 d., 4:30
vai. p.p. prieš „Kickers" futbolininkus, o paskutinį sausio

sekmadienį — 3 vai. prieš
„Green-White". Reikia manyti,
kad ir šiuose susitikimuose
mūsiškiai iškovos bent 4
taškus — laimėjimą ir lygiąšias.
Ejį #

JAUNIEJI .
KREPŠININKAI I
LIETUVĄ
Jau nustatytos Akademinio
sporto klubo JLituanicos" jau
nųjų krepšininkų išvykos į
Lietuvą datos. 13-14 metų am
žiaus jaunieji žaidėjai iŠ Čika
_gos SAS lėktuvu į Vilnių pajudės prieš pat Velykas — balandžio 19 d. ir Lietuvoje išbus
iki balandžio 29 d. Jie ten
žada rungtyniauti ne vien tik
prieš Šarūno Marčiulionio
krepšinio mokyklos atstovus,
bet ir prieš Sabonio mokyklos
jaunuosius bei kitų komandų
žaidėjus.
Žada vykti 12 krepšininkų ir
mažiausia tiek pat' tėvų. Kelionės kaina tik 595 doleriai.
Priimami ir kiti keliautojai,
pigiai norintieji nuskristi į
Lietuvą. Norį prisidėti prie
šios ekskursijos, turi kreiptis į
Lauraičių kelionių įstaigą —
„American Travel Servke", telefonu 800-422-3163.
EA

KOVOTI REIKIA IR DĖL
LIETUVYBĖS
BRONIUS NAINYS

Danutė

Bindokienė

Tai, be abejo, būtų
veiksminga, bet..*.

Apie Sausio tryliktąją šie nis — baigti naikinti apie šim
Kai europiečiai atrado šiau- sau nepritaiko. Šiomis dienomet neberašiau. Nebepajė tą metų čia išsilaikiusį lietu
rės Amerikos žemyną, jame mis Kanados vyriausybė pa
giau. Kažkaip nė žodžių nebe vių telkinį, ne per seniai bu
klestėjo daug atskirų indėnų siūlė priemonę, kuri rūkan
galėjau rasti. Jau tiek daug vusį stipriausią Čikagos prie
tautelių, kalbančių savo kal čiųjų dėmesį ne tik pritrauk
prirašyta, prikalbėta, kartota miesčių lietuvybės židinį. To
ba, turinčių savas tradicįjas ir tų, bet sulaikytų ir ranką,
ir kartota, kad jau ir banalu dėl Cicero ir apylinkės lietu
gyvenimo būdą. Vieni buvo siekiančią užsidegti cigaretę.
darosi. Ir ne tik apie tą žiau viai stipriai subruzdo nuo to
Kadangi perspėjančio už
sėslūs, kiti klajokliai-medžioriąją naktį prie televizijos kio ketinimo gintis.
tojai, tačiau į visus naujieji rašo apie rūkymo pavojų svei
bokšto, bet ir apie visas kitas
Iki tos ribos Cicero lietuvius
ateiviai žiūrėjo, kaip į lauki katai nepakanka, Kanados vy
mūsų laisvės kovas nuo pat atvedusios istorijos nekarto
nius, kažkokios žemesnės kla riausybė pasiūlė ant kiekvie
šio Šimtmečio pradžios. O re siu. Ji Edvardo Sukučio sausio
sės žmones. Jie buvo naikina nos cigarečių dėžutės išspaus
zultatas — kaip kakta į ak 12 d. buvo aprašyta .Drauge".
mi, ne tik ginklu, bet ir įvai dinti spalvotą paveikslėlį,
meninę sieną. Sėdžiu prie Tikiu — visi „Draugo" skaity
riomis, iš Europos atsivežto vaizduojantį, kaip atrodo vėžio
kompiuterio, dedu žodį prie tojai su ja susipažino, o jeigu
mis, iki tol šiame žemyne ne augliai plaučiuose, ant lūpų,
žodžio, rezgu sakinį prie saki kas nors to rašinio neskaitė,
žinomomis ligomis. O tie, kurie kaip rūkymas sužaloja širdį...
nio, raiau ir nežinau, ar kas siūlau skubiai jį perskaityti.
nespėjo ar nenorėjo prisitaiky Šalia to, dar siūloma (tas la
tais rasiniais domisi, ar atsi Iš tikrųjų ji net ne nauja, to
žvelgia į juose keliamas min kių istorijų Čikagos ir jos apy Š.m. sausio 12 d. vakare imant* rinkosi Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje ir prisiminė laisvė* gynėjus, ti, buvo suvaryti į ribotos te biausiai taikoma jaunuoliams)
ritorijos draustinius, dažnai priminti, kad cigaretės neigia
tis. Galvoju — ar kartais ne linkių lietuviai per paskiau tuvusius 1991 m. sausio 13 naktį. Nuotr. Dtoa
parinktus labiausiai nederlin mai veikia lytinius santykius,
sau pačiam tik ir terašau?
sius keliasdešimt metų pergy
Tokių atsitikimų lietuviai lietuviškumą liudija net devy guose ir netinkamuose gyventi žinoma, „paveikslėlis šiuo at
Na, gal ir ne visiškai taip. veno apie 10, kai į retėjančias mažoje patalpoje susirinkus,
veju yra tik simboliškas".
jau
yra patyrę: kai kitataučių niasdešimt metų išsilaikę lie žemės plotuose.
Daug žmonių teigia mano ra lietuvių katalikų parapijas lietuviškus reikalus aptarti, ir
bažnyčios
hierarchų
akivaiz
tuviški
išoriniai
ženklai,
ap
Kanados sveikatos, ministe
Vis tik ir europiečiai, norė
sinius skaitą, jie ir pagiria, pradėję skverbtis kitataučiai visą sekmadienio popiete pasi
paskatina, tik kažin, ar visi iš nuolat gausėjo ir gausėjo, kol likti kitiems sekmadienio už doje parapijos, vyskupijos ar linka, likusios tradicijos. Ne dami išlikti ir įsikurti nauja rija yra ypač susirūpinusi jau
Širdies, kiti gal tik iš manda lietuvius visiškai išstūmė ir siėmimams. Klebonas staiga net arkidiecezijos administra lietuviai, bet klebono remiami jame žemyne, pasinaudojo naisiais rūkoriais — šiuo me
gumo. Bet vis tiek smagu, kai perėmė jų pinigais pastatytas nutarė šį patogų laiką iš lietu ciniai reikalai susiduria su lie kitataučiai, yra tos parapįjos vietinių indėnų kultyvuotais tu nepilnamečių, kurie jau
nors atsiliepimus girdi. Tačiau bažnyčias, mokyklas ir visą vių atimti ir jų pamaldas per tuvybe, lietuvybė pralaimi. Ir svečiai. Lietuviai yra šio turto augalais ir kitais pavyzdžiais. turi rūkymo įprotį, Kanadoje
argi rasiniai tik dėl skaitytojų kitą nekilnojamą turtą. Už dy kelti į septintą ar aštuntą va ne tik Amerikoje. Prisiminkim savininkai, nes jų lėšomis per Tarp tų augalų buvo vienas, apie 29 proc. Tvirtinama, kad
atsiliepimų? Nors ir nesinori ką. Mat tokia yra Amerikos landą ryto. Tokiu laiku į Mi nuolatines Lenkijos lietuvių daug dešimtmečių visa tai su kuris taip plačiai paplito ne daugiau kaip 90 proc. jaunuo
tikėti, bet gal tik taip ir yra. Katalikų Bažnyčios sąranga: šias gal tik koks 20 tesusi kovas už lietuviškas pamaldas kaupta. Ciceriškiai, nenusi- tik Šiaurės Amerikoje, bet ir lių pakliūva į nesutraukomas
Pvz., rasiniai apie kovas bei parapijos turtas priklauso ne rinktų, ateitų tik tie, kurie Suvalkų trikampyje, kurios leiskit. Yra dar vyskupas, kar visame pasaulyje, kad šian cigaretes dūmų pinkles, nesu
kovotojus. Daug jų prirašiau. jo sukaupėjamš, bet arkidiece- čia pat gyvena, o tolimesni, dar ir dabar tebevyksta. Tos dinolas, o taip pat ir popie dien išleidžiamos milžiniškos laukę 18 metų amžiaus. Gim
Sielojausi buvusių kovotojų zįjai, vyskupijai ar dar ko kuriems reikia apie pusva kovos ne kartą ir Vatikaną pa žius, kurį pasiekti šiandienine pinigų sumos, kovojant su tuo nazijų moksleiviai, kuriems
.padėtimi, nuvertinimu, skur kiam, nė piršto prie jo kaupi landį važiuoti, čia jau niekada siekė, bet gaila, ten mažai ką technika tik minučių klausi žalingu įpročiu ir jo sukelto parodytos naujosios cigarečių
džiu jų gyvenimu. Jų buities mo neprisidėjusiam, hierar- nebepasirodytų. O vėliau, tik į laimėjo. Ir dar blogiau — jų mas. O visi kiti Čikagos ir apy mis negerovėmis. Be abejo, ne dėžutės „su paveikslėliais",
pagerinimui siūliau ne vieną chui. Aišku, tai didelė blogybė, lietuviškus pokalbius, jie jau siekių kliuvinių radosi ir tarp linkių lietuviai Cicero lietu sunku atspėti, kad tas augalas buvo labai sukrėsti ir ne vie
viams padėkim. Lietuviška gy yra tabakas. Kai kas rūkymą nas tvirtino, kad tik tuo metu
planą, bet iki Šiol iš jų vaisiais lietuviams kainavusi daug mi- nebeatvyktų, ir lietuvybei Ci- lietuvių kunigų.
besinaudojančių Lietuvos va Ujonų dolerių. Bandymai su ceroje — kapas. Paaiškinus
Nežinau, ar daug kam šis vybė čia mums turi būti tiek net vadina „indėnų kerštu" už Sirai suprato rūkymo žalą.
dovų dar nė kokio atgarsio ne ja kovoti, kartais ir nepapras tai klebonui, atsakymas buvo rašinys įtiks? Gal daug kas pat svarbi, kiek ir kiekviena visas patirtas skriaudas ir ia verta prisiminti, kad Ka
sulaukiau. Tiesa, per valsty tai kietai, nieko gero nedavė. tipiškas: tai jums ne Dievas, pasakys, kad neparanku apie me kitame telkinyje, kiekvie kančias, kurias jiems atnešė nadoje dar negreit (o gal ir
bės Šventes, įvairias sukaktis, Argi begalima didesnį absurdą bet kiti reikalai rūpi „Patvar tokius reikalus kalbėti, minint noje šeimoje. Šią kovą mes tu „baltieji*. Kas žino, galbūt iš niekuomet) pasirodys-taip įpa
ypatingesnių kovų bei žuvimo įsivaizduoti: milijonus į turtą kiau, ir baigta". Ir daugiau nė kraujo aukų pareikalavusią rime ir galime laimėti, jeigu' tikrųjų indėnų garbintoji Di kuoti rūkalai. Tabako pra
džioji Dvasia tebebarsto ne monė jau pareiškė' griežtus
metines vadai juos prisimena: sukrovęs savininkas iš savo žodžio. Kaip su tokiu Dievo Sausio tryliktąją. Ypač Lietu tik visi bendrai kovosime.
užsako pamaldas, orkestrus, kiemo turi išeiti plikas. Ir ne tarnu susikalbėti?
voje, kur tokie reikalai — net Tikiu — šį rašinį ne tik-sau laimes ant negalinčių gyventi protestus ir ruošiasi per teis
mą sustabdyti Kanados vy
be cigaretės galvų...
ruošia minėjimus, ant žuvu tik išeiti, bet, kaip šis Cicero Sutikim, kitatautis klebonas dėmesio nevertos smulkme rašiau.
siųjų kapų padeda gėlių, kal lietuvių pavyzdys rodo, yra mūsų siekių, mūsų padėties ir nos. Juk jau ne kartą paty
Nepaisant kelių dešimtme riausybę, nuo tokio „jų išsi
MOKSLEIVIAI
ba apie jų pasiaukojimą, did išvejamas. Ir tai yra negin mūsų religinės — lietuviškos rėme, kad dabar ten kuriamai
čių intensyvios „propagandos" reiškimo laisvės varžymo".
DALYVAUJA
vyriškumą. Kai kuriems gy- čytina tiesa.
prieš rūkymą, ypač stengian Šiuo metu Kanadoje per me
veiklos tarpusavio ryšio nesu pilietinei visuomenei užsienio
JUBILIEJINIUOSE
yiesjems, o kartais ir miru Nebedaug Ciceroje lietuvių vokia, tačiau lietuviams nesu lietuvių lietuvybė nė motais.
tis jaunuolius įtaigoti, kad tus parduodama 2.milijardai
KONKURSUOSE
siems, dar ir po ordiną arba liko. Į tradicines lietuviškas prantamas jo atkaklus neno Jiems nė Vasario 16 gimnazija
neįklimptų į sunkiai nugalimą cigarečių dėželių, nors tik la
medalį padalina. Minėjimus ir Mišias sekmadieniais, 11 vai. ras apie tai sužinoti, bent ati neremtina. Ir tai reikia labai
Gruodžio 8 d. posėdžiavusi tabako įprotį, rūkančiųjų skai bai nedidelė jų dalis yra im
juose dalyvavusius vadus rodo susirenka gal šimtas, gal šiek džiai išklausyti. Lietuviai lin apgailėti. Iš tikrųjų apie tai jubiliejinių moksleivių rašinių čius nedaug sumažėjo, juo la portuota iš Amerikos (Kanada
televizija, apie juos rašo spau tiek daugiau. Dėl tojau ir kle kę ir į kompromisą leistis, gal kalbėti ne tik paranku, bet ir vertinimo komisija nusprendė biau, kad į cigaretės garbin yra viena didžiausių tabako
da, aprašymus dar ir nuotrau bonas nebe lietuvis. Lietuvių sutiktų pamaldų laiką valan būtina, nes lietuvis gali žūti į respublikinį konkursą nu tojų eiles kasmet įsirašo vis augintojų). Nerūkančiųjų tei
komis papuošia. O paskui vėl iš pradžių geranoriškai įsileis da paankstinti, bet klebonas ne tik kovos lauke nuo priešo siųsti moksleivių rašinius jaunesni vaikai. Tabako pra sių sąjungos direktorius Gar' viekas „po senovei" — iki kitų tų kitataučių saujelė dabar — kol kas nė krust Septinta kulkos, nuo kandų mirti trem Šiame Lietuvos Vyskupų Kon monė negaili pinigų, samdyda field Mahood pabrėžė, kad
metų. Vadai į minkštas kėdes, pagausėjo iki trįjų tūkstančių. valanda, ir žinokitės. Ir čia vėl tyje Sibire ar sovietiniame ferentijos 2000 m. jubiliejaus ma pačius sumaniausius rek pačios cigarečių dėžutės yra
o kovotojai — į tokį pat skur Dėl to klebonas atidavė jiems kyla jau ne kartą mūsų na kalėjime, bet dvasiškai mirti komiteto paskelbtame kon lamų kūrėjus, mokančius su geriausia reklama tabako pra
dų gyvenimėlį. Tad kokia gali ir parapijos sale, lietuviams grinėtas klausimas: ar čia tik ir laisvame užsienyje kitatau kurse dalyvavo 108 Kaišia kurti įvaizdį, kad asmuo su monei, tad būtų ir gera propa
beiti paskata apie tai rašyti?
susirinkti palikdamas tik ne to vieno klebono užsispyrimas, čio išguitas iš savo lietuviško dorių vyskupuos moksleiviai cigarete tarp lūpų yra kažkaip gandos priemonė prieš rūky
mą: „Kasdien rūkantysis 25
Bet paskata visgi atsirado. didelį užkampį. Bet dar vis Sis ar jis vykdo bendrą Amerikos kiemo, iš savo parapijos, iš lie iš devynių parapijų. Taip pat patrauklesnis, modernesnis, ar 30 kartų išsiima iš kišenės,
per
100
moksleivių
parašytų
linksmesnis ir tarytum labiau
Gal Siek tiek per vėlai, bet at tas buvo, nes, po Mišių į jį su bažnyčios politiką — parapi tuviškos veiklos. Reikia ne tik
iš rankinuko, paima nuo stale
sirado: vakarinio Čikagos sirinkę, lietuviai aptardavo jose naikinti tautinę veiklą. kalbėti, bet ir kovoti. O šiuo „džiaugsmo žinelių" atrinkta į išprusęs. O jeigu pasitaiko lio, spintelės prie lovos ar ki
Pasaulio
vaikų
ir
paauglių
atveju,
padėkojant
Cicero
lie
žmonių
(pastaruoju
metu
ir
priemiesčio Cicero lietuvių tel telkinio — LB apylinkės, Juk parapijiečius nelietuvius,
tur cigarečių dėžute. Matant
kinyje užvirė nauja kova. Ne BALF, ALT veiklą, kitus rei kurių daugumas — ispaniškai tuviams, jungtis su jais į „džiaugsmo žinios" darbelių valstijų), kurie patraukia ci vėžio sumaitotus žmogaus or
tokio masto kaip Lietuvoje dėl kalus, pabendraudavo, išger kalbantys meksikiečiai, jis ga bendrą kovą, nenusileisti kita šventę. Šias žinutes Romon garečių gamintojus į teismą ganus, tikrai ranka sudrebėtų
nepriklausomybės, čia „para davo kavos, kartais ir paskai li patenkinti, išdalindamas taučiui klebonui, nepasiduoti nuveš į vaikų ir paauglių dėl savo artimųjų sveikatos ir galbūt cigaretė liktų neuž
ku pakvipo laukai ir krauju tininką pasikviesdavo. Todėl laiką nuo ankstyvų septintos ir laimėti. Lietuviška veikla šventę vykstantys vaikai. Lie praradimo, gerai apmokami degta..."
neraudo dangus", o kai kam ji telkinys lietuviškai dar buvo iki vėliausių pirmos valandos Cicero turi būti apginta. Vos tuvos vaikų „džiaugsmo ži advokatai sugeba pasirūpinti,
Pagalvojus, kiek rūkančiųjų
gal nesuprantama ir bereikš gyvas. Vienuoliktos valandos Mišių, lietuviams skirdamas, ne šimtą metų išsilaikiusios nios" su adresais bus prikli kad tabako pramonė per daug
yra Lietuvoje, gal jos vadovy
mė, bet mums, lietuviams už pamaldos kaip tik ir buvo tos sakykim, 10 vai. Mišias, jeigu sekmadieninės vienuoliktos juotos milžiniškame pasaulio nenukentėtų...
Nors ant cigarečių dėžučių bei taip pat verta pagalvoti
sienyje, ji yra nepaprastai gyvybės atrama. Patogus, per jam taip svarbu meksikie valandos lietuviškos Mišios žemėlapyje šv. Petro aikštėje.
svarbi, ir Reikšminga, mūsiške devyniasdešimt metų nusisto čiams atiduoti pagrindines turi boti tęsiamos tuo pačiu, Vaikai galės nusikabinti pati rašoma, kad rūkymas gali pa apie veiksmingesnių s ginklus
tarsena, net gyvybine vadina vėjęs, įprastas laikas sudarė vienuoliktos valandos pamal lietuviams patogiu laiku. Ne kusias žinutes ir susirašinėti kenkti sveikatai, ratai į tą kovojant su tabako dūmais.
smulkų parašėlį kas kreipia Juk tai kova už pačios tautos
ma. Iš kitataučių pusės čia sąlygas ir katalikiškas parei das. Kodėl jis taip daryti neno sąmonė klebono žodžiai, kad su jų autoriais.
čia ne lietuvių parapija. Jos
BŽ, 1999, Nr. 24 dėmesį, o jeigu ir kreipia, tai sveikatos būvį!
buvo žengtas lemiamas žings gas atlikti, ir po Mišių, nors ir ri?
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PETRAS DIRGĖLA
Ii „Viltie* pilnųjų" knygos
GYVENIMO INTRIGA

(Tasmys) AS rūpinuos ae tik tuo, kad karas ne
pasibaigtų. Ai rūpinuos ir tuo, kad kariaujant nuolatos vyktų darybos. Derėkitės, ponai!
Aš stovėjau prie durų, mintyse niūniavau:
Mtt politkome tavo mielą girią,
Mm bėgame į lauktu...
Solis si septynių .šamai mirusių protėvių" aš paži
nojau. Vhriana, arba Vivi, Domeikienė dirbo bankų
asoriarijos „Marka" prezidento Oto Šverino ir vicepre
zidento Edvino Bobino padėjėja. Dolerio kurso pasikei
timas, kad ir tūkstantąją dalimi tikrovėje buvo daug
svarbesnis ui tūkstančių vivi gyvenimus. Jakovo Ivkova, Ab .Aerodvidesimtas kilometras" generalinio di
rektoriaus, kiekviena diena tarytum švytuoklė švytuo
davo tarp didelių pinigų ir kalėjimo. Čia jiedu įsikando
į dantis pypkes ir tapo „pasaulio šeimininkų protė
viais": Vivi — Ksenia Sjeetovaja, pradėjusia Romano
vų dinastiją; Jakovas — generolu Besobrakvu, Mejerio seneliu, sušaudytu Maskvoje prieš šešiasdešimt
matų. Tikrovės tankumas juose padidėjo miujonus
kartų. TabakscoUegium teatre jie buvotikresninegu
gyvenime. Asmenų susidvejinimas arba pasidsuginigyvųjų palaidojimas, iš numirusių prikėlimas,

įvykių turinio suklastojimas, visuomenės įtikinimas,
kad tų, kurie įsako arba priverčia žudyti, suvis nėra —
štai iš kur kyla siaubas, kuris mus krečia. Karių lavo
nai Balkanų slėnyje, kuriame šįryt įvyko mūšis, buvo
tik „numirė artistai", tik pakaitalai tikrųjų narsuolių.
Jie — kaip šitos vivi ir šitie Jakovai — sėdėjo rūmuose
labai toli nuo Balkanų, rūkė ir gėrė vyną, ir tarėsi,
kada ir kur surengti kitą mūšį, paeiliui daug mūšių,
pakol gaisrą įžiebs kibirkštis, išskelta iz kamnei Kenigsberga. Prie menės durų stovėjo orus vyriškis —
toks, kaip ir aš. Jis, kaip ir aš, metėjus yra žudančios
ksenios ir maušai, tačiau tylėjo, kaip tyliu ir aš. Tik
rovė laikraščiuose neaprašoma, teismuose neįrodoma.
Tikrovė tylima.
AS norėjau išeiti ištyrųnamo! Nėra namų, kuriuose
nekrėstų siaubas. Nebėra širdies, kuri negausintų
siaubo.
— Matau, jus ištiko šokas, — tarė Mzarinis. — Nie
kuo negaliu padėti. Teisybę sužinoti pavojinga, kart
kartėm — pražūtinga.
— ša ša ša, — užginčijo Maušas Bomfmanas, „s" jis
ištardavo tik žodžio pabaigoje. — Tu, Mašarini, ne
mąstai istoriškai. Tu šneki apie istorijos pabaigą, apie
laikų pabaigą. Tu šakaiJUd istoriją ištiko kolapsas ir
ji pasidarė netikra. Tu Sakai, kad mes atsidūrėm isto
rijos užriby..
— Mašau, teisybę šneki! Nėra užribių! — ėmė šaukt
Liutavaras Sudimantas. — Niekas niekada neatsidu
ria užriby! Aš numiriau, nesužinojęs, kad yra pasauly
tabakas. O štai si rūkau su jumis pypkę!

— Šudimantai, nerūkyk, greitai mirsi, jeigu rūkysi,
— atkirto Bomfmanas. — Aš jums kalbu istoriškai.
Kristaus gimimo metais Saturnas, Jupiteris ir Maršas
susibūrė į Žuvies žvaigždyną viršum Jordano žemu
pio. Žydų karalystę ištiko kolapsas. Taip įvyko todėl,
kad planetų sueigoj dalyvavo Maršas. Dabar susibūrė
virš mūšų Saturnas, Jupiteris ir Plutonas. Akiraty
Maršo nėr! Girdit: Maršo nėr! Prisikelia karalystės!
Grįžta karaliai!
Maušas Bomfmanas nutilo ir pergalingai žvelgė į ty
linčius TabakscoUegium narius. Mazarinis tarė:
— Šudimantai, pąjuokink mus.
Mašarini, tu šakai, kad Lotynas yra žydas ir negali
būti karalium. Ar aš sakau, kad karalium turi būti žy
das? Aš sakau: jeigu nori prapuldyt karalystę, išrink
karalium žydą! Aš sakau; karalium turi tapt geriau
sias lietuvis. Geriausias lietuvis yra Floras Epšteinas,
tačiau ir už jį geresnis yra Karalius Kerpė. Susidarė
trečia girėnų bendruomenė. Trečia girėnų bendruo
menė nebalsuos prieš Kerpę. Karaliumi rinkime Ker
pę, o geriausias lietuvis Epšteinas tegul jį globoja.
Argi negerai šneku?
— Maušai, derybose aš nešališkas, — tarė Dtu Ma
zarinis. — Kai Rusija, Vokietija ir Lenlaja nesugeba
susitarti, kam priklauso Lietuva, ai pasirūpinu, kad
Lietuva niekam nepriklausytų. Aš mielai karūnuočiau
Kerpę Lietuvos karalium, tačiau kas paskui atsitiktų?
Seserys Bsidalovos vaidijasi. Kur vaidijasi seserys,
ten nelaimė. Borafmanų ir Epšteinų santarvė truktų
•kimirk^l Epšteinų klaną pusiau perplėštų Baidalo-

vaa. Sara nueitų su Nenaševais, Belą — su Hercogais.
Leopoldas Bezobralovas, pasirašęs sutartį su Epšteinais „iki trečios kartos išmirimo'', vėl man j akis niau
rotų: Imperatorius — tai aš!" Pasaka prasidėtų iš
naujo.
— Sara bloga lietuvė, dar blogesnė žydė, — pasakė
Bomfmanas. — Nebekalbėkim apie ją.
— O apie ką kalbėsime? Ir ar nori dar kas nors
kalbėti?
— Aš turiu ką jums pasakyti, — tarė Christė Christiansen.
Mazarinis, pažvelgęs į ją, susirūpino:
— Jūsų didenybe, rankose jūs laikote ąsotį. Kas
jame?
— Ąsotyje yra vanduo, parneštas iš švento šaltinio
mirtininkų kojoms nuplauti.
— čia nėra mirtininkų. Mūsų neįmanoma numarin
ti, — pasakė Liutavaras Sudimantas. — Mes mirę.
— Mes laba seniai miri, — pridūrė Florelis Epštei
nas.
Christė atsakė:
— Mirtininkai, kuriems nuplaunu kojas, nuo baus
mės atleidžiami, jeigu jie neišeina iš namų tiek laiko,
kiek ai pasakau. Mejeris ir Marija negali išeiti iš
„Metropolio" dvejus metus, Lotynas ir Fausta iš Piko
rūmų — penkerius metus. Gyvename taip, kad atgaila
jau nebegali būti lengva.
žiūrėjau į „Seimininkų protėvius", apsivilkusius tei
sėjų togomis, nustebęs. „Protėviai" tylėjo, nedrįsdami
nė kits kitam į skis pažvelgti.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. sausio 21 d., penktadienis
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svarbiausiu — nesirūpino lie baigė. Vertėsi sunkiai, užsi vusius. Ši dr. Majausko pa Onutė Karašienė. Taigi, ne pasidžiaugė, kad ir mes jun čius globojo Valerija Šileikie veno Ukmergės mieste, Pilies
gatvėje. Aš, Stefanija Biliotaituvių kalba ir raštu. Liublino dirbdamas pinigų privačiomis skaita apie dr. Vincą Kudirką, gausus mūsų telkinys buvo giamės su visa savo tauta ben- nė.
Pabaigoje Lietuvių klubo te, Motiejaus duktė, jaunystė
unija buvo Lietuvos valstybės pamokomis, bei kartais sušel mirusį tik 40-ties metų, mums gyvastingas, atliko daug gra ram darbui, gyvenimui. Po
jautraus pirmininko žodžio, pirmininkas Jonas Daugėla je gyvenau Ukmergės rajone,
tai akivaizdžiai parodė.
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girsti dr. Kudirkos smuiku at mose gausiau susibūrę arti nizacijas, jų darbus, charak narėms ir nariams, — Anice mingos Susitaikinimo pamal
draudimą, knygnešių atsira statymą.
liktą Lietuvos himną.
mieji, laukė Naujų Metų, dali terius. Humoreską sukūrė Al tai Mažeikienei, Onutei Dar- dos jaunimui, o gruodžio 12 d.
1989 m. išleistas „Varpas"
dimą, slaptas lietuviškas mo
Meninėje dalyje Vladas Ba nosi išgyvenimais, ir su vilti girdas Šilbajoris.
žinskienei, Danutei Šilbajorie- suaugusiems. Joms vadovavo
yra nepaprastai susijęs su dr.
kyklas.
rius paskaitė dr. Kudirkos mi laukė 12 vai. nakties.
Rašytojos Birutės Pūkelevi- nei, Algirdui Šilbajoriui už vyskupas A. Vaičius. Dalyvavo
Tauta pradėjo kovoti. Nepa Vinco Kudirkos paskutiniai prozos ištrauką, o Ona Vait
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pesčius. Ojų turėjome. Šio lie choro „Sietyno" r ilsingi nariai
tuvių telkinio gyvenimas buvo išdainavo daug. daug gražių
įvairus, nestigo asmeninių pa dainelių. Lygiai dvyliktą va
bendravimų, gėrėjomės Lietu landą svečiai pakelė šampano
vių klubo, Lietuvių Bendruo taures, jausminpai sudainavo
menės, „Saulutės", choro „Sie „Lietuva brangi po to nuo
tyno", BALFo veikla, atliktais širdūs sveikinimai, linkėjimai.
„Sietyno" valdybos pirmininkė
darbais.
Juoze
Daugėliene visų vardu
Turėjome susirinkimų, įvai
šeimininkams
šitai padėkojo
rių minėjimų, klausėmės „Sie
už
tokį
gražų
Naujųjų Metų
tyno", vadovaujamo muziko
sutikimo
suruošimą.
Taip pra
Antano Skridulio, gražių gies
St Petersburg. FL. Lietuvių kiut>o ruošiamu Ko6ų vakarienė* 1999 metų rengėjai. U k.: I eil. Laimute Alvaradėjome
naują
tūkstantmetį.
mių, dainų. Lietuvių Bendruo
do, M. Aleksiejuniene. K Gaižauskiene, A Balbatienė. L. Kyniene. A Biknevicienė, vilniete L. Brazdilien*. II
Dieve
duok,
kad
ateitis
vi
menė, vadovaujama energin
eil. — V. Biknevičius. A. AU'ksirjuna*. D Adomaitiene, G Cibiene. A Mačiuliene, A. Kerbei iena, A Staaiukegos pirmininkės Birutės Ko- siems būtų laiminga, kupina vieiene. J Jarašien*\ KŪCAJ ruošai vadovavusi A. Karnien* ir klubo pirmininkas A. Kamiu* Nuotraukoj*
trūksta dar keletos talkininkų
Nuotr Juoso ftulaJMo
žieienės, kiekvieno mėn. pir sveikatos, gražaus gyvenimo!
Dr. Vytautas Majauskas
PALM BEACH, F L
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LAIŠKAI m NUOMONĖS

cūzija, Anghja, Vokietija, Itahja ir t.t. Antrajai grupei pri
klauso valstybės, kuriose tau
Laukdamas atsakymo ii Ro tybė prilygsta pilietybei, pvz.,
lando Pavilionio, vietoj jo su- Sveicarya, JAV ir iš danes bu
" silaukiu Aleksandro Paulaus vusi Sovietų Sąjunga su „hoko straipsnio („Lietuvos ry mo sovietikus", kuriai, atrodo,
tas", 2000.01.07), parašyto pritartų A. Paulauskas.
Pagal A. Paulauską, mes,
daug mandagesniu stilium,
apsieinant be išeivijos lietu užsienio lietuviai, „mylime
vius užgaunančių R. Pavilio gimtinę tik iš tolo" ir ją remia
nio tvirtinimų, kad išeivįjos me tik knygomis ir dova
tarpe yra politinių prostitučių nėlėmis. Čikagoje buvusio
ir parsidavėlių. Grįždamas garbės konsulo Vaclovo Klei
prie A. Paulausko straipsnio zos duomenimis, per pasku Nuolatiniai lietuviškų ren^nių lankytojai ir rėmėjai. IS kaires: Birutė Jasaitienė, Juozas Polikaitis ir Irena Poli. ir nenorėdamas pasielgti taip, tinius 10 metų užsienio lietu kaitienė.
kaip Rolandas Pavilionis, ne viai vra parėmę nepri
Niekad tautiečiams Ameri projektų, atstatant 200 metų tinių, kurių laikas jau buvo
atsakydamas atsiliepsiu į man klausomybę atstačiusią Lie koje ir Lietuvoje nebarfdžiau senumo Valaičių šeimos ūkį paskelbtas. Pradinės, paruoš
mestus nepagrįstus ir klaidin tuvą 153 milijonais dolerių, įpiršti, kad Lietuvoje yra Suvalkįjoje.
tos varžytinėms, paveikslų
Amerikos Lietuvių vyčių orga daug komunistų — tėvynės
gus kaltinimus.
Tikiu, kad tuo ir baigsis kainos buvo žemos — bran
Esą aš importuoju į Lietuvą nizacija su 50 mln. dolerių, išdavikų. Sutinku su Brazaus mūsų laikraštinis dialogas dėl giausias „XX a. Madona" —
pačias blogiausias išeivijos Lietuvių fondas, kurio aš esu ku, kad Sniečkaus tipo komu R. Pavilionio, VU rektoriaus, įvertintas 60 dol.
,
ydas — tarpusavio rietenas, Garbės komiteto pirmininkas, nistai sudarė Lietuvos Komu mus, užsienio ir krašto lietu
Nupirktieji
paveikslai,
kon
skaldymąsi ir nepakantumą arti 2 mln. dolerių, remiant nistų partijos narių mažumą vius, įžeidžiančių straipsnių sulų sutarimu, ten pat buvo
saviesiems. Deja, tai darau ne Vytauto Didžiojo u-tą Kaune, ir kad nemaža dalis stojo į ir 1999 m. spalio 22 d. Neprik padalinti Lietuvai ir Latvijai.
aš, o Rolandas Pavilionis, ku Vilnįjos mokytojus, M. K komunistų partiją, siekdami lausomybės aikštėje Vilniuje Dalis teko Latvijai, nes dail.
ris ne tik išlieja savo pyktį Čiurlionio Meno muziejų aukštesnio profesinio išsilavi politinėje demonstracijoje pa Puzinas gimė, augo ir mokslus
ant politikų savame krašte, Kaune, Lietuvos studentus, nimo.
sakytos kalbos: „Mes nesuti baigė Latvijoje.* Juos perėmė
bet savo piktumą eksportuoja studijuojančius JAV-se ir t.t.;
O dėl mano kritikos Bra kome ir nesutiksime, kad Lie saugoti buvusi dailininko
į užsienio lietuvių tarpą, tuo Tautos fondas su arti 1 mln. zauskui, Paulauskui ir Juo tuvos likimą lemtų saujelė žmona Austrą Currance, o
pačiu skaldydamas mums taip dolerių, remiant Vilnijos mo zaičiui, ji nieko bendra neturi parsidavėlių, politikų, išeivi Lietuvos dalį parsivežė dail.
reikalingą vienybę, ne tiek kytojus ir statant Vilnijoje La su užsienio lietuvių Lietuvos jos ir užsienio lobistų bei jų Kolba į Čiurlionio galeriją,
užsienio lietuvių, kiek vieti voriškių mokyklą. Pridėjus pilietybės įsigijimu. Tai yra vietinių liokajų".
priglaustą lietuviškame Mid
nių politikų tarpe su šitokiais BALFo, Lithuanian Mercy atskiras klausimas, kurio ne
land Savings banke.
Dr.
Jonas
Valaitis
rezultatais: Lietuvoje politi Lift ir daugybes kitų labdaros minėjau. Juos kritikavau, kad
Illinois
universiteto
Tokia buvo, yra ir bus trum
nių partijų skaičius padidėjo organizacijų paramą, įskai neatsisakė būti remiami Lie
klinikinis
profesorius
pa
dail. Puzino paveikslų iš
iki 39, o JAV lietuvių ALTe tant Almos Adamkienės fon tuvos nomenklatūros, kurios
gelbėjimo
istorija. Be abejo, ji
{Amerikos Lietuvių taryboje, dą, ir 3 mln. dolerių vertės dr. nemažą dalį sudarė Mažeikių
TURIU TEISĘ IR AŠ
nėra
maloni
buvusiai dailinin
kurioje aš esu buvęs vienas Leono Kriaučeliūno Veterina bendrovės vadovybėje buvę as
PASISAKYTI
ko
žmonai.
Užtat,
ji bando nu
pirmininkų) politinių partijų rijos kliniką, bendra užsienio menys, vykdę savo finansines
1999
m.
liepos
24
d.
„Drau
neigti
net
teismo
duotus pa
skaičius liko tas pats — ketu lietuvių parama Lietuvai per machinacijas be jokios valsty ge" A. Puzinienė parašė „Lai veikslų pirkimo dokumentus
rios centrinės politinės orga pastaruosius dešimt metų binės kontrolės. Tas paaiškėjo kas pasakyti tiesą", kur kalti ir pasakyti savo „tiesą". Ji ra
viršija 250 milijonus dolerių,
nizacijos.
„Williams Inc.", perėmus Ma na mane visuomenės kaldini šo: „Šiuos dalykus rašau, no
arba daugiau kaip vieną mili
žeikių bendrovės administra mu dėl dail. Povilo Puzino pa rėdama nuneigti tai, ką Ado
Pagal Aleksandrą Paulaus jardą litų!
vimą.
veikslų.
ką už dabartinę ekonominę
maitis rašė tame laiške".
Nėra tokių išeivijos lietuvių,
-krizę* yra atsakinga Lietuvos
Pirmiausia reikia
pasi
Atrodo, A. Paulauskas neži
Pati Apvaizda bus prisidė
konservatorių partija ir ją re kurie tikėtų, kaip tvirtina A. no, kad Europos ir Amerikos džiaugti, kad dail. Puzino dar jusi, kad Puzino paveikslai
miantys užsienio lietuviai. Paulauskas, kad jie iškovojo universitetų rektoriai nedaly bai, vaizduojantieji tautos nai nuvežti Lietuvai kaip dovana.
nepriklausomybę, vauja ir neorganizuoja politi kinimo laikotarpį, buvo išsau Jei dail. Puzinas būtų miręs
Per praėjusius parlamenti Lietuvos
nebent
tie
sovietams
pataikai- nių demonstracijų už univer goti ir atsidūrė Lietuvos mu Kalifornijoje jo paveikslai bū
nius ir prezidentinius rinki
mus užsienio lietuviai rėmė vę tautiečiai Lietuvoje ir už sitetų teritorijos ribų, laikyda ziejuje, kur suruošta jų paro tų tekę Austrai Currance, nes
Vrsą"%flę Lietuvos politinių jūryje, pašaipiai vadinę ALTo miesi autonomijos principų, da. Tatai nuopelnas Lietuvos jos turėti testamentai Kalifor
partijų: krikščionis demokra veikėjus „Lietuvos laisvinto- ko nepadarė Vilniaus univer konsulų Aniceto Simučio, dr. nijoje būtų buvę pripažinti.
tus, konservatorius, centris jais", jų tarpe Leonardą Ši siteto rektorius Rolandas Pa Petro Daužvardžio, dail. Zeno
Iš Kalifornijos į New Yorką
tus ir t.t. Amerikos Lietuvių mutį, Pijų Grigaitį, Mykolą vilionis. Šis klausimas nieko no Kolbos ir Čiurlionio galeri grįžęs, dail. Puzinas pasisakė
socialdemokratų sąjunga, ku Vaidylą ir Antaną Olį, kurių bendra neturi su autonomijos jos.
dail. Kolbai, kodėl jis grįžo.
rios pirmininkas esu aš, rėmė' pastangų dėka JAV valdžios pakeitimu į autoritarinį par
Dail. Puzino mirties metu Esą, jis ten gerai vertėsi, tapy
LSDP kandidatus į Seimą ir į viršūnėse buvo pasiektas so tinį diktatą, kurį praktikavo Austrą buvo ponia Currance, o damas Hollyvvoodo magnatus,
prezidentus pirmajame rate, o vietų okupacijos nepripaži hitlerinė Vokietija ir stalininė ne mirusio dailininko našlė. bet, kartą įkaušęs, jis blogai
antrame užsienio lietuvių nimas Lietuvoje. Nepriklauso Sovietų Sąjunga. Pasiųsda Jos šiame rašinyje minimi tes apie juos prasitarė. To užteko
dauguma, įskaitant ir Ameri mybės atkūrimas buvo pasiek mas atvirą laišką Rolandui tamentai New Yorke, kur Pu- ir jis, likęs bedarbiu, turėjo
kos lietuvius socialdemokra tas Lietuvos žmonių, Sąjū Pavilioniui, jį taip pat pasiun zinas mirė, teismo buvo pava grįžti į New Yorką, kur ir mi
tus, rėmė nepartinio politiko džiui vadovaujant, o mes, už čiau prof. Benediktui Juodkai, dinti „rašteliais" ir nepripa rė. Gal taip Puzino darbai iš
Valdo Adamkaus kandidatū jūrio lietuviai, dalyvaudami VU Mokslo reikalų prorekto žinti, užtat mirusiojo paveiks vengė pagundų ir net prof. A.
rą. Tenka pastebėti, kad, pa VLTKe, ALTe ir Lietuvių Ben riui, ir prof. Algimantui Stabi- lai atsidūrė miesto sandėlyje Varno „Mindaugo vainikavi
gal A. Paulauską, ekonominė druomenėje, prie tos kovos už nui, VU tarybos ir senato — pardavimui iš varžytinių. mas" likimo. Patrioto kun.
krizė Lietuvoje prasidėjo, at Lietuvos nepriklausomybę tik moksliniam sekretoriui, su Apie tai sužinoję, Lietuvos Linkaus užsakytas, trejus me
siskyrus nuo sovietijos, nes, prisidėjome.
prašymu įtraukti į VU tarybos konsulai New Yorke ir Čika tus tapytas paveikslas, po ku
jeigu nebūtų atsiskyrimo ir
Tiesa, kad ne JAV, bet Is darbotvarkę. Rektoriaus Pavi goje kreipėsi į Minois valstijoj nigo mirties pateko jo sesers
Lietuva nebūtų atstačiusi ne landija pirmoji pripažino Lie lionio atsistatydinimo arba at registruotos ne pelno organi sūnui. Jo žmona — latvė jau
priklausomybę, Lietuvoje ne tuvos nepriklausomybę, Islan statydinimo klausimą prašiau zacijos — Čiurlionio galerijos 30 metų laukia pasakiškos
būtų ekonominės krizės. Atro dijos socialdemokratų partijos nagrinėti dėl minėtos Vil pirmininką, jos steigėją dail. kainos ir laiko paveikslą be
do, kad, Paulausko nuomone, pirmininko, tuometinio užsie niaus u-to autonomijos pažei Zenoną Kolbą, ragindami gel reikiamos gamtinės apsaugos.
Lietuvai nereikėjo atsiskirti nio reikalų ministro Hanni- dimo ir dėl tikrai, tiek moksli bėti tuos dail. Puzino darbus.
Muziejiniai dail. P. Puzino
nuo sovietijos ir atstatyti ne balsson dėka-Jis nuo 1986 m. ninkui, tiek universitetui gė Per naktį buvo suskolinti paveikslai išsaugoti ir atiduoti
priklausomos Lietuvos.
Lima, Peru, vykusio tarptau dą darančio straipsnio, pa tūkstančiai dolerių ir dail. Lietuvai. Daugiau į jokius pul
O kaip su mano „neetiškais" tinio socialdemokratų suva skelbto „Respublikoje" (.Amo Kolba su jais išskubėjo į New dinėjimus šiuo reikalu nebeat
Mažeikių bendrovės direkto žiavimo kovojo už Lietuvos, ralios politikos vardas: Parsi Yorką. Konsulų advokatui pa siliepsiu.
vyko įtikinti teisėją, kad pa
rių suskirstymais į rusus ir Latvijos ir Estijos nepriklau davimas").
Domas Adomaitis
lietuvius? Pagal A. Paulaus somybės atstatymą. Jam pa
Baigdamas norėčiau Alek veikslai buvo parduoti jam
Čiurlionio galerijos
ką, Lietuvos gyventojai netu siūlius, Islandijos parlamen sandrui Paulauskui užsimin priimtinam pirkėjui be varžypirmininkas
rėtų būti skirstomi pagal tau tas pripažino Lietuvos nepri ti, kad aš nenusipirkau vietos
tybę į lietuvius, rusus, lenkus klausomybę. Mes, du lietuviai „Lietuvos ryto" dienraštyje.
ir t.t. Galbūt, geriausiu atve socialdemokratai — Jonas Va „LR", demokratinis Lietuvos
Mirus mylimam Tėveliui
ju, į rusakalbius, lenkakal- laitis ir Kozmas Balkus — at laikraštis, yra nepaperkamas.
bius, lietuviakalbius... šis stovaudami Lietuvos socialde „LR" redaktorius sutiko mano
klausimas nieko bendra netu mokratų užsienio delegatūrai, straipsnį „Atviras laiškas Ro
ri su etika, bet su tautos de- 1986 dalyvavome Lima, Peru, landui Pavilioniui" paskelbti,
fiftkįja. Pagal J. Basanavičių konferencijoje ir, asmeniškai o aš sutikau laikraštį paremti
nuoširdžią užuojautą reiškiame AUŠRAI PADALINO
ir Lietuvos Konstituciją, tau susitikę su Hannibalsson, jį pinigine auka, tuo pačiu pa
paskatinome
stipriai
pasisa
tos definicija yra: lietuvių tau
ir jos šeimai.
remdamas Lietuvoje spaus
ta. Pagal Tomą Venclovą ir kyti prieš Baltijos valstybių, dintą žodį, kaip esu parėmęs
kosmopolitinę definiciją yra: taigi, ir Lietuvos, sovietinę Mediciną-Politologiją,
VUTamošauskų, Tamošaičių, Dirsių,
Lietuvos tauta. Lietuva pagal okupacįją u* Baltijos valsty niaus, Kauno, Klaipėdos kli
Vintų šeimos ir Milda Utter
Basanavičių yra tautinė vals bių, taigi, ir Lietuvos, neprik nikas, tarptautinę Pabaltijo
tybė, kaip dauguma kitų Eu lausomybę. Savo kalboje jis socialdemokratų konferenciją
ropos valstybių, pvz., Pran tai atliko su kaupu.
Vilniuje ir eilę žemės ūkio
MILIJARDAS LITŲ —NE
SMULKIOS DOVANĖLĖS!

A. t A,
JONUI KRIŠČIŪNUI,

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Fcdcral Savings and Loan
Assodatton of Chicago
2212 YVcst C c m a k Road, Chicago, IL 60608
(773)847-7747
CMimfaG.Oiw»,Prwkiertt
k A»Ttt*fr M — f

PwgHn Ka» 91 Metas

A. t A.
ELENA TRUŠKAUSKIENĖ
ČIŽINAUSKAITĖ
Mirė 2000 m. sausio 18 d., 11 vai. ryto, sulaukusi 99
metų.
Gyveno Los Angeles, CA.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: dukterys — Irena, žentas Algis Regis;
Elena, žentas Ignas Bandžiulis. Vaikaičiai: Algis, Linas
su žmona Emily ir Audrius Regiai; Vytautas Bandžiulis
su žmona Kristina; Elytė su vyru Kenneth Wright.
Provaikaičiai: Lina, Rūta ir Daina Bandžiulytės; Regina,
Debby ir Matas Wright. Giminės Lietuvoje ir
Australijoje.
Velionė buvo žmona a.a. Juozo Truškausko.
Rožinis ir atsisveikinimas su Velione Los Angeles
lietuvių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje vyks
sekmadienį, sausio 23 d., 7:30 vai. vak.
Laidotuvės pirmadienį, sausio 24 d. Po 9:30 vai.
gedulingų šv. Mišių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje
Velionė bus nulydėta ir palaidota Forest Lawn kapinėse,
Glendale, CA.
Visi draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti
atsisveikinime, laidotuvėse ir prisiminti Velionę savo
maldose.
*

Nuliūdę: dukterys, žentai, vaikaičiai ir
provaikaičiai.

A.tA.
LIUCIJA KURKULIENĖ
POLUJANSKAITĖ
Mirė 2000 m. sausio 19 d., sulaukusi 93 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Albinas, anūkai Andrius su
žmona Enrica, Paulius ir Danutė Birėtaitė, proanūkai
Aleksiukas ir Izabelė, giminės Amerikoje. Kanadoje ir
Lietuvoje.
Laidotuvės pagal jos norą bus Rochesteryje, NY, kur
palaidotas jos vyras Feliksas ir duktė Ina.
Atsisveikinimas su Velione Čikagos apylinkėje įvyks
vėliau. Apie tai bus pranešta draugams.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, d r a u g u s ir
pažįstamus dalyvauti a.a. Liucijos laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direktorius George Souge,
1119 Joseph Avenue, Rochester, NY, 41621.
Tel. 716-342-7900.

A.tA.
RŪTAI KLEVAI
VIDŽIUNIENEI
Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą jos šeimai
ir giminėms ir kartu liūdime skaudžios netekties
sielvarte.
Velionės nuopelnai pasiliko neužmirštami jos rašyto
žodžio skaitymuose. Spaudoje ji dalyvavo nuo jaunų
dienų. Ilgą laiką ji rašė „Draugui" vedamuosius,
redagavo „Lietuvį žurnalistą", išleido premijuotų
novelių rinkinį „Vieno vakaro melancholija".
Studijavo Vilniaus humanitariniame fakultete
lituanistiką, vėliau, išeivijoje — politinius mokslus ir
pedagogiką. Los Angeles mokytojavo amerikiečių
gimnazijoje; dirbo Kalifornijos lietuvių radijo laidose.
Ligų varginama, įpusėjusios senatvės amžiaus, ši žymi
išeivijos rašytoja, žurnalistė, redaktorė poilsingai
priežiūrai išvyko į Lietuvą. Los Angeles Žurnalistę
sąjungos skyrius, kuriam sumaniai ji pirmininkavo,
prieš keletą metų išlydėjo ją atgal į tėvynę. Mirties
Angelas išsivedė ją dabar į Amžinojo Poilsio slėnį
tenai, kaip atsisveikinant su losangeliškiais Klevą Rūta
Vidžiūnienė pageidavo. Tebūnie Tau, Klevute,
gimtosios žemės prieglobstis Visagalio Amžinybėje
palaimingas.
Liūdintys draugai ir bendradarbiai:
Ignas Medžiukas
Rūta Šakienė
Vytautas Šeštokas

A. t A.
JUOZUI GLAVINSKUI

Regina Gasparonienė
Gražutė Sirutienė

išėjus i Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą žmonai
ADELEI, sūnui ALBERTUI, jo žmonai LAIMAI,
anūkams ir proanūkams.

Stasė Pautienienė
Algirdas Gustaitis
Karolis Milkovaitis

Antanas ir Gražina Viktorai
St. Petersburg, Florida

Lagūna Niguel.C A
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

„Žvaigždžiu vakaras" Maironio lituanistinės mokyk
los metinis pokylis ir 2000 me
tų vajus vyks sausio 29 d. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje, Lemonte. Pabendra
vimas - 6 val.v., vakarienė - 7
val.v. Bilietus užsisakykite,
skambindami Reginai Šaulie
nei tel. 708-424-8605 arba Te
resei Meiluvienei tel. 630-6550468. Kviečiame visus pagerb
ti ir pabendrauti su mūsų lie
tuvišku jaunimu - mūsų atei
ties žvaigždėmis.

NESUTARIMAI SU KLEBONU CICERO
MIESTELYJE PLEČIASI

Leonavičiūtė, dr. Vytautas
Narutis, dr. Bronė Motušienė
bei kiti kalbėtojai.
Susirinkimas greitai nutrū
ko, kuomet buvo iškelta min
tis sudaryti lietuvių tikinčiųjų
sąrašą, kuris kartu su mūsiš
kių reikalavimais būtų įteik
tas vyskupįjai. Tada susirin
kusieji pradėjo rikiuotis prie
stalų pasirašymui, atsirado
triukšmas.

pįjos pastato užrašus, kurie
yra tik anglų ir ispanų kalbo
mis. Visai neseniai parapįjos
biuleteniuose jau buvo pra
dėtas vartoti naujas parapįjos
vardas — vietoje Saint Anthony Roman Catholic Church —
Saint Anthony of Padua. P.
Kisielius sakė, kad parapįjos
raštinėje turėtų būti ir lietu
viškai kalbantis žmogus. Pa
žymėta ir kiti dalykai, apie
kuriuos plačiau, be abejo, dar
bus diskutuojama kituose su
sirinkimuose.
O tuo tarpu visi tikintieji
yra kviečiami kiek galima
gausiau lankytis lietuviškose
Mišiose Šv. Antano parapįjos
bažnyčioje 11 vai. ryto sekma
dieniais ir po jų — susirinki
muose parapijos pastate.
Edvardas Šulaitis

Šių metų pradžioje įsilieps kiama kardinolo sugrįžimo, ir
nojusi Cicero lietuvių ukin- tada daug kas paaiškėtų. Be
čiųjų kova su senųjų išeivių to, kalbėtasi ir su bažnytinės
Ar nenorėtumėte vykti į
Clevelando radijo pro
lietuvių kartos įsteigtos Šv. teises žinovais, bet apie tai
Romą lietuviams skirtomis! gramą „Tėvynės garsai" gali
Antano parapįjos dabartiniu kas buvo išgirsta — dar vielai
jubiliejinėmis dienomis - va- ma girdėti „Internete", jos ad
klebonu kun. Jun Kastigar ne nepaskelbta.
• sario 2Tkovo 6 d.? Kreipkitės.' resas:
tik nesibaigia, bet įgauna dar
i kunigą John Rįktersšs) tol. WWW.THECITYRADIO.
Prabilo ir Šv. Antano para
aštresnę formą.
860-224-0341.
Išskrendama
pįjos lietuviams Mišias laikan
COM/WJCU
vasario 27 d. 6 val.p.p. iš New
Tą galėjo pajusti mūsų tau tis (išskyrus apie 3 mėnesius
Programa
transliuojama
Yorko.
tiečiai, labai gausiai atsilankę kiekvieną rudenį, kuomet iš
sekmadieniais per John CarKiti reikalavimai
į lietuviškas Mišias Šv. Anta vyksta dėstyti Lietuvon) kun.
roll universiteto stotį WJCU
LAIMĖKIME KOVĄ
no
parapįjos
bažnyčioje
sausio
dr.
Kęstutis
Trimakas.
Jis
CICERO MIESTELYJE FM 88.7 banga nuo 8 iki 10
Susirinkimui vadovavęs dr.
16 d. ir po jų — į tos parapįjos pranešė, jog dėl iškilusių prob
vai. ryto rytinės Amerikos da
„Internete" galite „kalbė salę. Lietuviai ne vien tik iš lemų Šv. Antano parapijoje P. Kisielius pabaigoje dar spė
lies laiku. „Tėvynės garsų" ve
Cicero ir apylinkių lietuviai
tis" su įvairiomis JAV ir Ka Cicero miesto ir artimųjų vie buvo kreiptasi į vyskupą Pau jo perskaityti kitų reikala
dėja — Aldona Stempužienė.
neturi nusileisti Šv. Antano
nados lietuviškomis organiza tovių, bet ir iš tolimesniųjų lių Baltakį, ir šis žadėjo pa vimų sąrašą, kurie kelia ne
parapijos klebono sprendimui „Undinėlė" atvyksta į Lė- cijomis:
miestelių šį kartą pripildė erd dėti. Be to, pranešė, kad ga rimą lietuviams tikintiesiems
nustumiant lietuviškas šv. montą. Onutės Pučkoriūtės lė
Kanados lietuvių jaunimo vią bažnyčią, ko čia jau nebu vėnios metu į Čikagą atvyksta ir, kurie turėtų pasiekti vysMišias į 7:15 vai. ryto. Mieli lių teatras iš Clevelando at sąjunga
vo mažiausia 25 metus. Sma Šiaulių vyskupas Eugenijus kupįjos tarnautojų ausis.
tautiečiai, ypač naujai atvykę vyksta į Lemontą ir sausio 29
www.kanada.ca/kIjs/
P. Kisielius paminėjo para
( gu buvo matyti daug jaunų Bartulis, kuris čia praleis 3
į šį kraštą, atvykite sekmadie d. 11:30 ir 12 vai. lituanistinės
Amerikos
lietuvių
jaunimoĮ
šeimų
su
vaikais
ar
šiaip
jau
savaites
ir
vieno
savaitgalio
niais į Cicero parapiją, į 11 mokyklos mokiniai gėrėsis lė sąjunga
nimo, kurių dauguma yra ne dienomis ves rekolekcijas Šv.
vai. r. lietuviškas šv. Mišias. lių teatro spektakliu. Ona
KŪČIOS MARQUETTE PARKE
seniai iš Lietuvos atvykusieji Antano lietuviams parapijie
www.tamo8.net/-javJj8/
Stiprinkime lietuvybe Cicero Pučkoriūtė jau dvidešimt me
Marouette Parko Lietuvių laiminti Kūčių valgius Tada
žmonės. Jų didžioji dalis atėjo čiams.
miestelyje. Lietuviška gyvybė tų dirba profesionaliame Lie
Skaniais mieliniais bly ir į lietuvių susirinkimą, kuri
namų
savininkų valdybos po prasidėjo kalėdaičių laužy
Jausmingai pakalbėjo dide
čia turi būti tiek pat svarbi, tuvos teatre. Aktorė labai sėk nais ir burnoje tirpstančia ame buvo kalbama apie dik
lis kovotojas už lietuvių ti sėdžiuose, įvykusiuose spalio mas, linkėjimai ir vaišinimąkiek ir kitur gyvenantiems mingai savarankiškai paruošė obuoline koše jus vaišins tatorišką klebono laikyseną.
kinčiųjų teisių apgynimą šv. mėnesį, aptarinėjome, ar vie sis. O valgių buvo tikrai gerų
tautiečiams. Kovą reikia lai lėlių spektaklį pagal H. K. An darbščiosios Jaunimo centro
Čia reikia paminėti, kad lie Kazimiero lietuvių kapinėse toj kalėdinių vaišių gruodžio — kūčiškų — įvairios žuvies,
mėti, nes lietuviai yra tikri derseno pasaką „Undinėlė". moterų klubo šeimininkės
silkių, įvairių mišrainių, be to,
mėn. nesuruošus Kūčių.
Šv. Antano bažnyčios savinin Šiame spektaklyje lėlė scenos sausio 23 d., sekmadienį, Jau tuviškų pamaldų pabaigoje Algis Begis, kuris taip pat yra
kačiukai su aguonų pienu.
Nuostabu,
kad
visi
dalyviai
kai, o ne „svečiai" meksikie judesio ir žodžio pagalba ir nimo centro kavinėje. Pusry prie altoriaus išėjęs klebonas žinomas ir kitoje lietuvių vi
Galima sakyti, kad maistas
tam
pritarė
ir
keletas
narių
čiai. Reikia visiems aukotis, teatrinėmis priemonėmis at čiai prasidės 8 val.r. Savo atsi kun. J. Kastigar turbūt išsi suomeninėje bei politinėje
buvo
geras, viskas be mėsos.
užsirašė
ir
net
sumokėjo
pini
kol kova bus laimėta lietuvių skleis vaizduotės galią jauni lankymu paremsite Jaunimo gando, pamatęs tiek daug lie veikloje. Šis energingas vyras,
Meninę
programą
atliko
gus.
Apie
Kūčias
buvo
skelbia
tuvių, ir mažai ką galėjo pasa gerokai anksčiau sukvietęs
mėliui.
naudai. Tad atvykite!
centrą!
Kvietkauskienė,
pagiedodama
kyti. Jis tik pažymėjo, jog nu tūkstantines lietuvių minias ma ir „Drauge", ir per „Mar
matyto balsavimo dėl Mišių piketui prieš geruoju lietuvių gutį n*. Deja. Nedaug žmonių kelias giesmes, pritardama
vargonėliais. Sakyčiau buvo
syje, ir pirmame, ir antrame laiko pakeitimo šį sekmadienį balso nepaklausiusį patį Čika užsirašė.
visko,
tik trūko didesnės šven
Atėjo lauktoji diena — gruo
aukštuose. O palypėję į trečią nebus. Čia dar pridėjo, kad gos
arkivyskupą-kardinolą,
tinės
nuotaikos
ir dar ko nors
Gyvas buvo Kalėdų laikotar jam ar jai rūpimais klausi jį aukštą, kuris iš lauko žiū tikrai bus atsisakoma šešta-, susirinkusiems priminė, kad džio 17 d., penktadienio vaka
įdomesnio,
kas
tinka Kūčių
pis Jaunimo centre. Daugybė mais. Iš kalbėtojų paaiškėjo, rint nelabai pastebimas, ran dienio vakaro pamaldų anglų ir šį kartą reikalas sukasi apie ras — Kūčios. Apie 5:30 vai.
programai...
vakaro
pradėjo
rinktis
žmo
organizacijų surengė čia savo kokia įvairi ir plačiašakė veik dame didžiulę biblioteką, di kalba.
principus ir ankstesniųjų mū
nariams ir draugams Kūčias. la vyko ir tebevyksta šiuose džiulį archyvą, žinomą ne tik Tačiau šie dalykai susirin sų tautiečių testamento pil nės. Stalų buvo tik penki,
Valdybos vardu dėkoju vi
čia, Amerikoje, bet ir Lietu kusiųjų nenustebino, nes mū dymą. „Jie paliko mums krikš gražiai papuošti, indai sudėti, siems, kurie atsilankė į pirmą
Lietuvių opera su savo rėmė pastatuose.
jais iškilmingai sutiko naujuo
Šeštadieniais čia veikia Či voje. Kasmet į šį archyvą at siškiai ir šiaip per „Draugą" čionybės ir tautybės testamen vietos nenumeruotos, kur no kartą rengtas Kūčias. Tikiu,
sius 2000 metus, daugeliui kagos lituanistinė mokykla ir vyksta keletas mokslininkų iš bei lietuviškas radijo progra tą, ir to mes negalime niekada rėjai, ten galėjai sėsti. Mes bu kad kitos Kūčios bus įdomes
vis dar nežinant, ar sutiktai Pedagoginis lituanistikos ins Lietuvos ar kitų kraštų pasi mas buvo prašyti nedalyvauti pamiršti*, — teigė A. Regis, o vome trise, tai pasirinkome nės — kiek įvairesnė, labiau
siais metais baigsime dvide titutas. Visą pusdienį visuose rinkti medžiagos savo moks klebono sugalvotoje balsavimo jo žodžius lydėjo griausmingi antrą stalą. Pasirinkome tą tinkanti Kūčių vakarui prog
stalą todėl, kad prie stalo jau rama. Kūčios — tai yra šei
šimtąjį amžių, ar jų nebaigę, kambariuose ūžia jaunimas, ir liniams darbams, disertaci komedijoje (kokie galėjo būti plojimai.
sėdėjo Baltrušaitis. Taigi prie mos šventė, visi dalyviai turi
peršoksime į dvidešimt pir tada Jaunimo centras tikrai joms. Visi jie Lit. studijų ir ty balsavimai, kuomet pačio kle
Kalbėtojas taip pat aiškino,
stalo sėdėjo Baltrušaitis, K. jaustis, kaip viena šeima ir
mąjį... Praėjus laimingai vi pajunta, kad yra Jaunimo rimo centro nuoširdžiai pri bono pateiktoje statistikoje
jog ypač po Katalikų Bažny
Požarniukienė, F. von Braun> būti labai susikaupę. Visuo
sam šventiniam šurmuliui centras. Šeštadienių vakarais imami, globojami. O archyvų lietuviškas pamaldas lankyda
čios Suvažiavimo pasauliečiai
A. Repšienė, Vida Sakevičiūtė menė liko dėkinga, kad įvyko
(dabar šis žodis madingas), ty ir sekmadienio popietėmis yra ir po t. jėzuitų koplyčia. vo apie 100 žmonių, o ketu
tikintieji visuose reikaluose
ir kun. Rimas Gudelis. Prie ki naujas pasikeitimas — vietoj
liai į Jaunimo centrą atėjo dažnai vyksta įvairūs rengi Visus juos reikia prižiūrėti, riose Mišiose ispanų kalba
turi daug teisių, o kunigai ar
to stalo sėdėjo kun. Vito Miko- įprasto susirinkimo, vykstan
Trys karaliai. Trys karaliai — niai, kurių, ačiū Dievui, dar globoti, kataloguoti, klausian būdavo apie 3,500). Jo nuomo
klebonai yra tik Dievo ir
laitis. Visiems susėdus valdy čio kiekvieną mėnesį įvyko
tai tik data, sausio 6 d., kada netrūksta. O jie padeda vieno tiems reikia parodyti, kur jo nės pakeitimas kaip tik iš
žmonių tarnai. Todėl A. Re
bos
pirmininkas Juozas Bag- Kūčios. Ačiū visiems už atsi
Jaunimo centras į vieną di kių ar kitokių pataisymų ar ieškoma medžiaga yra.
plaukė iš mūsų, tikinčiųjų, giui atrodė nesuprantama,
džius pasveikino susirinku lankymą.
džiulį savo kambarį pasikvietė patobulinimų reikalingam di
Beveik visiems dalyviams neigiamos reakcijos.
kaip čia „atėjo arogantas ir pa
sius ir palinkėjo gražiai ir ra
vaišėms savo žymesniuosius, džiuliam pastatui.
pasisakius jų institucijoms rū
Skaniosios Kūčių vaišes pu
sakė, ką tikintiej turėtų dary
Susirinkime
miai praleisti Kūčių vakarą. vo iš „Talman" maisto gami
veiklesniuosius darbuotojus.
Kaip atskira institucija nuo pimais klausiniais, prof. dr.
ti* (čia kalbėtojas turėjo gal
Vaišės prasidėjo 1 vai. Val latinėse patalpose veikia Čiur Jonas Račkauskas vadovavo Po lietuviškų Mišių parapi voje Šv. Antano parapijos kle Tuo pačiu pakvietė kun Rimą nių krautuvės.
Gudelį sukalbėti maldą ir pagius, kurių buvo daugiau rū lionio galerija. Parodų atida diskusijoms, kuriose kalbė jos salėn (joje nuo 1911 iki boną).
Ant. Repšienė
šių negu per Kūčias ir kurie rymai dažniausiai būna penk tojai vieni kitus papildė, pa 1926 metų vyko pamaldos lie
Prasmingi R. Lukšto*
buvo „susineštiniai", kad Jau tadienių vakarais, o pačios pa koregavo. Pasirodo, kad Jau tuvių kalba iki tol, kol buvo
• A.a. Gražinos Petru-'
SKELBIMAI
žodžiai
nimo centrui nedingtų nė vie rodos tęsiasi savaitę ar ilgiau. nimo centras globoja jame tel pastatyta bažnyčia) gausiai
Henės atminimą pagerbda
• Akcijų, bonn bei kitų mi, Lietuvos našlaičiams po
nas centas, prasminga malda Jau kelinti metai savo centri pančias didžiules kultūrines suėję mūsų tautiečiai iš pra
Susirinkusius sujaudino kito
palaimino kun. J. Vaišnys, nę įstaigą čia turi ir ALTas. vertybes, jungia JAV lietuvius džių gėrė kavą ( eilė prie jos kalbėtojo —prie pat Šv. Anta vertybių pirkime ir par $10 atsiuntė Mr. ir Mrs. K.
drauge prašydamas Dievo pa Altininką čia sutiksi beveik mokslininkus su Lietuvos nusidriekė apie šimtą metrų) no parapįjos pastato gimusio, davime jums nuoširdžiai pa Kizlauskas, West Bloomfield,
laimos ir visiems Jaunimo kiekvieną dieną, nes jo veikla mokslininkais, norinčiais pa ir šnekučiavosi.
bažnyčios statytojų, senosios tarnaus, duodami komiso nuo MI ir Mrs. V. Patalauskas,
centro darbuotojams. Vaišėms vyksta kasdien.
žinti išeivijos veiklą, jų su Į šį gausų būrį žmonių krei ateivių kartos palikuonio Ro laidą, Albinas Kurkulis, teL Farmington, MI.Reiškiame
įpusėjus, Vaclovas Momkus,
„Gyvą dūšią" kiekvieną die kauptas kultūrines vertybes. pėsi prieš savaitę išrinkto lie berto (Bob) Lukštos žodžiai. 312-879-7750 arba jo sūnus užuojautą velionės artimie
Jaunimo centro tarybos pirm., ną (jei ne, tai antradieniais ir Pasidžiaugta, kad tiek Jauni tuvių tikinčiųjų komiteto na Šis jaunystėje buvęs žymus Andrius Kurkulis, teL 312- siems, o aukotojams dėkojame!
supažindino su Jaunimo cen ketvirtadieniais tikrai) rasi mo centro vadovybėje, tiek rys dr. Petras Kisielius. Jis krepšininkas pareiškė, kad jis 879-7751, dirbą su First Al- „Lietuvos Našlaičių globa",
tro ir jame veikiančių institu antrame aukšte, kur yra įsi įvairiausių pareigūnų tarpe pasidžiaugė tokiu dideliu da jau porą metų turi įvairių bany Corp. Čikagoje. Iš JAV
2711 West 71 St., Chicago, IL
cijų atstovais. Ir nenuostabu, kūręs Lituanistinių studijų ir labai didelis procentas yra lyvių skaičiumi, padėkodamas problemų su dabartiniu klebo ir Kanados skambinkite veltui:
(ak.) 60629.
jei ne visi vienas kitą pažįsta: tyrimo centras. Čia tarška naujosios ateivių kartos žmo už atsilankymą į kvietimus ir nu, nes jam tenka rūpintis teL 1-888-879-7730.
• A.a. Antano Rimavidirba ne tomis pačiomis dieno kompiuteriai, rašomosios ma nių, kad tarp jų sutarimas ir atėjimą čia. Kalbėtojas sveiki angliškai kalbančiųjų tikin
• Nauji Lietuvos našlai
čiaus
atminimą pagerbda
mis, ne tomis pačiomis valan šinėlės, skamba telefonai: tei bendradarbiavimas
puikus. no Naujųjų Metų proga ir ga čiųjų (jų didelė dalis yra lietu čių globėjai yra: V. ir I Virma
duktė
Sofija Jelionienė
domis, ne tuose pačiuose raujamasi šio, teiraujamasi Su gera nuotaika ir viltimi rantavo, kad „mes iš savų po- vių kilmės) reikalais.
kau, Downer Grove, IL, ir
Lietuvos
vaikų
paramai atsiun
aukštuose, ne tuose pačiuose kitko, laukiama atsakymo. Ir skirstėsi Jaunimo centro dar zicijų nesitrauksime nė žings
R. Lukštą atkreipė dėmesį, Walter V. Adomkus, Littlerock, tė $50, o Aldona Šmulkštienė
kambariuose.
Supažindinęs sulaukiama.
buotojai.
nio". Tas sukėlė gana tvirtą kad nuo Šv. Antano parapįjos CA. Kiekvienas jų atsiuntė po $25. Reiškiame užuojautą velio
paprašė kiekvieną pasisakyti
O knygų pilna visur: ir rū
J. Masilionis susirinkusiųjų pritarimą.
bažnyčios kertinio akmens $150 — tai metinė Lietuvos nio artimiesiems, o aukotojoms
Tada buvo pakviestas kalbė pernai pradingo vienas užra vaiko globos suma. Dėkojame dėkojame! „Lietuvos Našlai
ti kitas komiteto narys, Ame šas, nurodantis šios bažnyčios naujiesiems Lietuvos vaikų čių globa", 2711 West 71 St.,
rikos lietuvių Romos katalikų statytojus. Jis prižadėjo viso rėmėjams! „Lietuvos Našlai Chicago, IL 60629.
federacijos pirmininkas, susi keriopą paramą kovoje dėl tei čių globos" komitetas, 2711
rinkimo išvakarėse tapęs ir sių šioje lietuvių įsteigtoje West 71 St., Chicago, IL
60829.
Amerikos lietuvių tarybos pir bažnyčioje.
t n A N s i' \ H
• Amerikos Lietuvių ramininku — advokatas Saulius
Išgirdęs, jog vienas neseniai
Kuprys. Šis daugelį metų Ci sudaryto lietuvių komiteto na dijaa, vad. Anatolijus Siutas cero lietuvių telkinyje gyvenęs rys privačiai gyrėsi laimėji kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
1,1 1 / / '. K '.K
(ir dabar netoli nuo jo nutū mu", kada vyskupas neva lie per WCEV 14.50 AM. TeL
• A. a. Jono A. Stoškaus
pęs) vyras pranešė apie atlik tuvių pamaldoms pažadėjęs 9 773-847-4908, adresas: 4459
tus darbus lietuvių tikinčiųjų vai. ryto kuką (vietoje dabarti S JTaneisco, Chicago, EL 60632. atminima pagerbdami, gi
klausimus liečiančiuose reika nio 11 valandos), jis aiškiai
• Korpt Neo-Lithuania minės ir draugai suaukojo $710
luose.
pasakė, kad tokiu atveju gal vyr. valdyba kviečia visus Lietuvos našlaičių globai. Au
S. Kuprys kalbėjo, kad pra būtų laimėtas mūšis, bet pra korporantus į suvažiavimą šjn. kojo: Vincas ir Ramunė Lukai,
ėjusį pirmadienį vyskupijai laimėtas karas. Jo nuomone, sausio 80 d. Camelot pokylių Evergreen Park, IL, Jūratė ir
buvo parašytas memorandu čia jokių kompromisų negali salėje, 8624 W. 96 Street, Jurgis Augiai, Oak Brook, IL,
mas. Jame, šalia kitų dalykų, būti, nes pagrindinės Mišios Hiekory Hills, Illinois. Re- Sigutė Mikrut, Lake Bluff, IL,
prašyta sustabdyti klebono nuo seniausiųjų laikų yra bu gistracįja prasideda 1:00 vai. Vytautas ir Asta Reitneriai,
planuojamą balsavimą dėl vusios 10:30, 10:45 arba 11 p.p. Pietus prasidės punktualiai Orland Park, IL, Petras ir
1:30 v.p.p. Po skanių pietų, Joana Bielskai, Hinsdale, IL,
naujo lietuviškų pamaldų lai vaLr.
Kalbėtojas savo žodžius kar pradėsime suvažiavimą. Pada Jadvyga Prokurat, Orland
ko. Buvo pageidauta susitiki
mo su pačiu kardinolu, tačiau tais stengėsi tarti lietuviškai, liniai, kurie suvažiavime neda Park, IL. Joana Stoškus ir kiti
sužinota, kad jis šiuo metu bet daugiausia kalbėjo ang lyvaus, prašomi raštu atsiusti giminės bei pažįstami. Reiškia
atostogauja. Taip pat susisiek liškai, nes lietuvių kalbos, ku pranešimus. Apie dalyvavimą me užuojautą velionio arti
ta ir su vyskupu Jakubowski, rią išmoko šv. Antano parapi būtina pranešti iki sausio 26 miesiems, o aukotojams dėko
betvarkančiu rajono, kuriam jos mokykloje, jis dabar neturi d. kol. Vaclovui Mateikai jame! „Lietuvos Našlaičių
teL 847-828-3607. Pietų kaina, g l o b o s k o m i t e t a s " , 2711
Čikagos lituanintinės mokyklos lokių painokoje l* kaires: Lina Dovilaite, Kristina Badarait*. Algi* Bielakus, priklauso ir Šv. Antano pa- progos vartoti.
rapįja,
reikalus.
Kiek
buvo
ga
Savo aktualias mintis ir pa įskaitant gėrimus, yra $15 West 71 St., C h i c a g o , IL
šokių mokytoja Virginija Dargia, Milda Plioplyt*. Jonas Duaevičiua, Audra Meilyte, Jonas G«n«iu», Aurelija
60629.
Balzaite
Nuotr Dailoa Badariene* lima suprasti, dabar yra lau siūlymus pateikė aktorė Irena asmeniui.

TRYS KARALIAI JAUNIMO CENTRE
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