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Lietuva susirūpinusi dėl
įtampos tarp ES ir Austrijos

„Williams" Mažeikių naftoje99
baigia įvesti t v a r k ą

I n i u R * vasario
v a s a r i o 22 d.
B N S ) nuostatų,
n u o s t a t u , kurios
kurios neigiamai
n e i r i a m a : pa
Vilnius,*
d. i(BNS)
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) mas 35 dienoms ir todėl finan— Lietuvos užsienio reikalų veiktų ES plėtros procesą bei
— Susitikimus Vilniuje ketvir- siniai reikalai nėra labai geri".
ministras Algirdas Saudargas su juo susijusius sprendimus
tadienj tęsia strateginės in
Konservatorių partijos pir
tarpvyriausybinėje
pareiškė susirūpinimą dėl Europos
vestuotojos į šalies naftos ūkį mininko pirmojo pavaduotojo
įtampos tarp Austrijos ir kitų konferencijoje", sakoma URM
JAV bendrovės „Williams In Antano Stasiškio paklaustas
pranešime.
Europos Sąjungos valstybių.
ternational" prezidentas John apie galimą buvusių Lietuvos
Kaip žinoma, ES santykiai
Susirūpinimas pareikštas
Bumgarner. „Aš atvykau čia pareigūnų veiklą derybose su
trečiadienį per ministro susiti su Austrija pašlijo, kai Austri
išklausyti Lietuvos visuome- „LUKcil", J. Bumgarner įvarkimą su Austrijos ambasado jos konservatoriai susitarė dėl
nei rūpimų klausimų ir padėti dijo ūkio ministrą Eugenijų
riumi Florian Haug, kuris koalicijos pakto su Joerg
užmegzti geresnius 'Mažeikių Maldeikį. „Ne paslaptis, kad
Haider kraštutine dešiniąja
įvyko pastarojo sumanymu.
naftos' darbinius santykius", buvęs ūkio ministras MaldeiPasak URM spaudos tarny Laisvės partija (LP). Toks su
ketvirtadieni išplatintame pra kis buvo artimas 'LUKoiP ir
bos, Austrijos ambasadorius sitarimas sudarytas antra
nešime spaudai teigė J. Bum jis bandė surengti susitikimus
informavo apie savo valstybės dienį, nepaisant Europos bei
su 'LUKoil' ". „Tačiau jis pats
garner.
naujos koalicinės vyriausybės JAV grasinimų izoliuoti Aus
Pasak pranešimo, pastaruo nebuvo teisioginis šių susiti
triją.
formavimą.
ju metu „Williams" buvo kal kimų dalyvis", sakė J. Bum ft«3į*W""
ES dabar pirmininkaujanti
A. Saudargas susitikime
tinama neskaidriomis derybo garner.
sakė laukiąs, kada galės susi Portugalija išreiškė apgailes
mis su Lietuvos vyriausybe
Pats E. Maldeikis dienraš
pažinti su naujos vyriausy tavimą dėl austrų koalicijos
dėl „Mažeikių naftos" akcijų čiui „Respublika" teigė, kad
binės programa. Ministras ti susitarimo ir pavadino jį „la
pirkimo. Anot J. Bumgarner, JLUKoil" nėra jo nusamdęs, o «
kisi, kad „programoje nebus bai pavojingu žingsniu".
Nuotr.: Pasirašius Jungtinių Valstijų ir trijų Baltijos valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos — Švarios ener
bendrovės politika „nesiderėti savo vaidmenį derybose su getikos
deklaraciją, atsirado vilčių, kad Lietuvos gamtai bus skiriama daugiau dėmesio, kad nebus beatodai
per žiniasklaidą" lėmė tai, kad „VVilliams" vaidino kukliu. Jis riškai teršiami ežerai, kad žmonės galės kvėpuoti tyru, neužterštu oru, kad kiekvienas, panorės gaivumos ir ra
visuomenėje buvo paskleis sakė neturįs ryšio su Rusijos mybės, nepirks bilieto į Maljorką ar Bahamas, o pasirinks Lietuvos kaimą, kvepiantį vėju, peržydėjusiomis pie
(Eltai
ta daug neteisingos informaci bendrove. „Mano pozicija labai vomis ar speigu...
jos apie sandorį ir „Mažeikių paprasta — noriu, kad Ma
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) n i m ų .
* Lietuva dalyvaus vie
naftos" atgaivinimo planus.
žeikiai dirbtų. Dabar naftos
Seimo narys Stanislovas
—
Tautinėms mažumoms at
name didžiausiu Europos
J. Bumgarner, susitikęs su nėra", kalbėjo buvęs mini
Buškevičius
mano, kad šiais
stovaujantis
Lietuvos
piliečių
kultūrinių projektų „Literatū
Seimo konservatorių frakcijos stras. Jis kategoriškai nesuti
pareiškimais
turėtų
susi
aljansas
siekia,
kad
Čečėnijos
rinis ekspresas 2000". Kaip
nariais, pareiškė, jog atleidus ko su J. Bumgarner, teigi
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) tų pasiektas", sakė JAV Ener sakė kultūros viceministre Ina kare sužeisti Rusijos kariai domėti Lietuvos saugumo tar
35 senus „Mažeikių naftos" niais, jog dėl jo kaltės 35 die- — Jungtinių Amerikos Vals getikos sekretorius. Jis pabrė
nybos. Pasak jo, „tai aiški pro
galėtų gydytis Lietuvoje.
įmonės vadovus, amerikie- n o m s R u s i j a b u v 0 nutraukusi tijų ir trijų Baltijos valstybių žė būtinybę pritraukti priva Marčiulionytė, yra gautas žo
vokacija,
kurios tikslas — pa
Aljanso
valdybos
pirminin
ciams pavyko sugriauti šiame n a f t o s tiekimą „Mažeikių naf- vyriausybių atstovai ketvirta čių investicijų į energetikos dinis pažadas, kad vyriausybė kas Viačeslavas Škilis dien rodyti pasauliui, kad mes
iš rezervo fondo tam skirs
susivienijime veikusią korup tai".
dienį Vilniuje pasirašė bendrą sritį bei vyriausybės prieder 250,000 litų. „Literatūrinis ek raščiui „Lietuvos rytas" teigė, globojame čečėnų žudikus".
cine sistemą.
Parlamentinės ryšių su Če
Tuo tarpu premjeras And Švarios energetikos deklaraci mę užtikrinti aiškią ir pasto spresas 2000", kuriuo keliaus kad Čečėnijos kare invalidais
Pasak „Respublikos", Bum rius Kubilius pareiškė susirū ją, kuria įsipareigojama imtis vią investicijų politiką.
čėnija
grupės pirmininkas Ry
tapusiems
Rusijos
kariams
apie 100 garsių Europos
garner teigė, jog įmonėje su pinimą dėl Lietuvos žinia- priemonių sumažinti aplinkos
tas
Kupčinskas
įsitikinęs, kad
turėtų
būti
skirtas
reabilitaci
„Mes tikime, kad suvieny rašytojų, birželio 1 d. išva
naikinti du kuro vagysčių ka sklaidos pranešimų, kad bu teršimą.
Lietuva
pirmiausia
turėtų
nis
gydymas.
Aljansas
mano,
tas 'baltiškas požiūris' vietoje žiuos iš Lisabonos į Maskvą, o
nalai, o netrukus gali būti vęs ūkio ministras Eugenijus
Tris dvišalius dokumentus trijų atskirų valstybinių po paskui grįš į Berlyną. Iš viso kad Rusijos kariai galėtų bū svarstyti galimybę suteikti
išaiškintas trečiasis. Genera Maldeikis dalyvauja „Mažei pasirašė JAV Energetikos sek
ti gydomi Druskininkų arba humanitarinę pagalbą nuo
linė prokuratūra atlieka didelį kių naftos" ir „LUKoil" dery retorius Bill Richardson, Lie žiūrių leis valsty'išms užimti jis aplankys 11 Europos val Birštono sanatorijose.
karo nukentėjusiems civiliams
tyrimą, kodėl per daugelį me bose Rusijos naftos verslovės tuvos ūkio ministras Valenti daug stipresnę poziciją, paly stybių ir sustos 20 miestų. Pa
gyventojams. R. Kupčinskas
V.
Škilis
teigė,
kad
lėšos
Ru
ginti su jūsų Šiaurės ir kitais sak I. Marčiulionytės, Lietuva
tų „Mažeikių naftoje" nebuvo pusėje.
nas Milaknis, Estijos ir Latvi Europos kaimynais, taip pat ir yra tokioje geografinėje pa sijos karių gydymui jau renka teigė, kad Rusijos kariais
iki galo atskleistas nei vienas
jos ambasadoriai Alar Olljum Rusija", sakė JAV energetikos dėtyje, kad neįmanoma pro ją mos, atidarius specialią są turėtų pasirūpinti šios val
Todėl A. Kubilius pavedė
kuro ar lėšų grobstymo faktas.
ir Atis Sjanitis.
nevažiuoti, tačiau ilgą laiką skaitą banke „Snoras". Pasak stybės institucijos.
sekretorius.
Kai kurių užsienio specia vyriausybės kancleriui išsiaiš
B. Richardson pareiškė, kad
Pasak URM atstovų, mini
Seminaro atidaryme kalbė buvo neaišku, ar traukinys dienraščio, vieno jaunuolio at
listų duomenimis, per „Ma kinti, ar ši informacija atitin JAV aktyviai remia švarios
vykimui
į
Lietuvą
ir
jo
gy
sterija
dar negavo jokių oficia
sustos
Vilniuje.
Projekto
„Lite
žeikių naftą", dalyvaujant Ru ka tikrovę, o jei spaudos pra energetikos politiką pasaulyje jęs Lietuvos premjeras And ratūrinis ekspresas" idėjos au dymui tikimasi išleisti apie lių pranešimų dėl humani
sijos valdininkams ir versli nešimai pasitvirtintų — ar to ir pasirašytoji deklaracija pa rius Kubilius teigiamai įverti torius yra Vokietijos litera 2^200 litų.
tarinės pagalbos nukentėju
ninkams, kasmet buvo išplau kia buvusio ūkio ministro tvirtina keturių valstybių ben no dabartinį vyriausybės ben tūros sklaidos organizacijos
siems Rusijos kariams.
V.
Škilis
mano,
kad
karių
nama po kelis šimtus milijonų veikla neprieštarauja Viešųjų drą įsipareigojimą mažinti at- dradarbiavimą su JAV institu „Literatur Werkstatt berlin" atranka gydytis Lietuvoje
Artėjant savivaldybių rinki
cijomis. „Tai suteikia mums
ir privačių interesų derinimo
litų.
mosferon išmetamų nuodingų viltį, kad JAV administracija vadovas Thomas Wohlfahrt. turėtų pasirūpinti Rusijos at mams, Lietuvos piliečių aljan
„Williams" prezidentas savo valstybinėje tarnyboje įstaty teršalų kiekį, sukeliantį „šilt
skirs atitinkamą dėmesį Igna Lietuvoje projektą rems vie stovybė Lietuvoje, Rusijos Už sas daugiausia rusų gyvena
vizito metu, be kita ko, teigė, mui, kurio 18 straipsnis skel namio efektą".
linos AE uždarymo finansinių šoji įstaiga „Lietuviškos kny sienio reikalų ministerija ar mame Visagino mieste yra
kad buvusiojo Lietuvos ūkio bia, kad asmuo, nustojęs eiti
iškėlęs dvi idėjas — rusų kal
Sutartis
pasirašyta
Vilniuje
gos".
<Elta) Raudonasis Kryžius.
ministro Eugenijaus Maldei- pareigas valstybės ar savival vykstančiame tarptautiniame problemų sprendimui".
bą
pripažmti vietine kalba ir
Pasak
dienraščio,
Lietuvos
kio veiklos palikimas turėjo dybės tarnyboje, 1 metus ne investicijų į Baltijos regiono
čia
steigti laisvąją ekonominę
piliečių
aljanso
pareiškimas
negerų pasekmių „Mažeikių turi teisės įsidarbinti įmonių energetiką seminare, kuriame
zoną.
jau sulaukė prieštaringų verti
naftos" finansinei padėčiai. valdymo ar revizijos struktū kalbėjęs B. Richardson skelbė
rose,
jeigu
per
paskutiniuosius
Trečiadienį JAV verslininkas
ypatingą JAV paramą Lietu
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) ninkavimo operacijas, per ma
Seime Vilniuje susitiko su darbo metus jo tarnyba buvo vos sprendimui uždaryti Igna — Pridėtinės vertės mokesčio siškai besisteigusius komerci
konservatorių partijos vado tiesiogiai susijusi su šių įmo linos atominę elektrinę.
(PVM) grobstymo ir pinigų nius bankus, per įmonių pri
nių veiklos priežiūra arba
vybės nariais.
„Pirmiausiai
galvodami
apie
plovimo reiškiniai pastebimi vatizavimą ir viešuosius kon
J. Bumgarner, komentuoda kontrole.
saugumą, mes sveikiname visoje Lietuvoje, teigia Seimo kursus, per muitines, per di
Pasak premjero atstovo Lietuvos vyriausybės ir parla nariai centristai Jūratė Mate- delių valstybinių įmonių apy
mas „Mažeikių naftos" finansi
Maskva, vasario 3 d. (BNS) rinti". Tarp sričių, kurios, jo
nę padėtį, teigė, kad „buvęs spaudai Audriaus Bačiulio, E. mento apsisprendimą tvirtai konienė ir Romualdas Ozolas. vartos lėšas, per valstybinius — „Valdant V. Putinui, tarpu nuomone, reikalauja didesnio
ūkio ministras nesutvarkė kai Maldeikis turi daug su Lietu laikytis atominių jėgainių sau
„Visus pastaruosius dešimt fondus, pavyzdžiui, Kaimo rė savio santykiuose gali būti re negu anksčiau dėmesio, am
kurių dokumentų, kad leido vos naftos verslu susijusios gumo sąlygų, uždaryti vieną iš metų visuomenė ir valstybė mimo, Smulkaus ir vidutinio miamasi protingu, pragmati basadorius nurodė būtinybę
rusams pasakyti, kad doku viešai neskelbtinos informaci dviejų reaktorių iki 2005 me buvo
niu pagrindu. Tai visiškai plėtoti turizmą, keistis stu
grobstoma, valdžios verslo ir t.t.
jos,
kurios
vyriausybė
buvo
mentai netvarkingi". „Del to
tų. Dirbsime su jumis, kad už struktūroms beveik visiškai
Seimo narė J. Matekonienė neblogi santykiai", pareiškė dentais, organizuoti rusų kal
buvo nutrauktas naftos tieki- įsipareigojusi neatskleisti.
tikrintume, kad šis tikslas bū- nesipriešinant", ketvirtadienį paminėjo EBSW susivieniji naujas Lietuvos ambasadorius bos mokymą.
„Nereikia painioti buvusio
Seime spaudos konferencijoje mą, Kauno holdingo kompani Maskvoje Zenonas Namatiekimui Lietuvos kryptimi ir teigė Centro sąjungos vadas ją, „Sekundės" banką ir kitas vičius, drauge pabrėždamas, režimo su kalba", mano am
ši bendrovė neleidžia kitoms R. Ozolas. Pasak jo, tai patvir struktūras.
kad apie laikinojo prezidento basadorius.
Rusijos naftos bendrovėms tina didelės bylų apimtys, net
Z. Namavičius tikisi gerų
veiksmus
sprendžia iš pa„Turime pasakyti, kad ne
santykių ir su naujos sudėties
Vilnius, vasario 3 d. (BNS) „Mes norėtume, kad Rusija ir parduoti naftą jų siūlomomis gi nuolatinis įstatymų taisy kas nors mums primetė finan sklebtos informacijos.
Z. Namavičius mano, kad Rusijos Valstybės Dūma. Jis
— JAV Energetikos sekreto 'LUKoil" būtų linkusios dau kainomis.
mas.
sų krizę ir ne kas nors atnešė
Kaip spaudos konferencijoje
Lietuvos
ir Rusijos santykiai pažymėjo, kad Lietuvos at
rius Bill Richardson ketvirta giau bendradarbiauti, bandyti
J. Matekonienė ir R. Ozolas ją kaip gripą, o mes patys išdienį Vilniuje po susitikimo su išspręsti problemas ir jas ragi pranešė JAV Energetikos sek spaudos konferencijoje sakė, siugdėme savo godumą", kal ir dabar geri, o jų problemos stovų žiniomis, Dūma netru
neišeina už įprastų kaimyni kus patvirtins sienos sutartis
Lietuvos premjeru Andriumi name tai padaryti", sakė JAV retorius, pokalbyje taip pat kad pinigai buvo plaunami ir bėjo R. Ozolas.
su Lietuva, pasirašytas prieš
nių valstybių santykių.
aptarti reikalai, susiję su Lie grobstomi per finansinio tarpiKubiliumi ir užsienio reikalų Energetikos sekretorius.
J. Matekonienė teigė, kad
ministru Algirdu Saudargu
tuvos
ir
JAV
energetikos
ben
Kalbėdamas apie savo pla dvejus metus ir jau Lietuvos
Anot jo, „ 'V/iliiams' Jungti
* „Lietuvos telekomas" bendra finansinių kredito įs nus ambasadoriaus Rusijoje Seimo patvirtintas.
pareiškė tikįs, kad Rusija ir nėse Valstijose yra labai solidi dradarbiavimu, Lietuvos sie
jos naftos bendrovė „LUKoil" bendrovė, turinti labai gerą kiais įstoti į NATO, Europos savo abonentams, kurie dėl taigų žala šiandien siekia 483 poste, Z. Namavičius sakė, jog
Pasak ambasadoriaus, ne
mln. litų. Pasak centristės,
parodys didesnį norą siekti su vardą".
„pirmasis ambasadoriaus už trukus jis ketina susitikti su
Sąjungą ir Pasaulio prekybos netikslių gruodžio mėnesio te
iškeltos 365 baudžiamosios
sitarimo dėl naftos tiekimo
branduolinės lefono pokalbių sąskaitų su bylos, tačiau iš jų į teismą pa davinys nesugadinti (santy Valstybės Dūmos vadovybe,
B. Richardson ir A. Kubi organizaciją,
mokėjo per daug. suteikė vie
Lietuvai.
kių), o antrasis — (juos) page- pirmiausia — su Tarptautinių
liaus
pokalbyje
Lietuvos energetikos sauga.
teko 118. Pastarosiose bylose
reikalų komiteto pirmininku
B. Richardson sveikino Lie ną papildomą nemokamų vie nustatyta žala siekia 108 mln.
„JAV vyriausybė remia premjeras pareiškė susirūpi
"V/illiams' bendrovę. Mes re nimą, kad „LUKoil" derybose tuvos vyriausybės ir Seimo tinių telefono pokalbių va litų. Anot jos, dabar 249 finan PVM buvo plaunamas ne be Dmitrij Rogozin.
miame (Lietuvos) vyriausybės su „Mažeikių nafta" yra pa politinį sprendimą iki 2005 m. landą vasario mėnesį. Už tele sinės baudžiamosios bylos ti kai kurių mokesčių tikrintojų
Naujasis Lietuvos ambasa
pastangas bendradarbiauti su naudojamas kaip politinio uždaryti Ignalinos atominės fono pokalbius gruodžio mė riamos ar sustabdytos, jose žinios.
dorius Rusijoje Z. Namavičius
R. Ozolas sakė, kad Pridė į Maskvą atvyko sausį.
"V/illiamg' energetikos projek spaudimo instrumentas. A. jėgainės pirmąjį bloką. Jis iš nesį per daug sumokėjo apie nustatyta 364 mln. litų žala.
tinės
vertės mokesčio įstaty
16,000
„Lietuvos
telekomo"
tuose", sakė B. Richardson.
Kubilius prašė B. Richardson vengė tiesaus atsakymo, žur
Seimo
nariai
sakė,
kad
pi
mas
iš
viso buvo taisytas net
KALENDORIU8
klientų.
įmonės
generalinis
di
Spaudos konferencijoje pa perduoti žinią Rusijos parei nalistų paklaustas, ar JAV vy
nigai
Lietuvoje
buvo
grobsto
246
kartus.
rektorius
Tapio
Paarma
sakė,
prašytas pakomentuoti „Wil- gūnams, kad „LUKoil" ateity riausybė ketina nors iš dalies
Vasario 4 d.: Andriejus (Andrius),
J. Matekonienė siūlo kuo
paremti IAE uždarymo išlai jog bendrovė visiškai prisiima mi ir per PVM neteisėtą susi
liams International" ir „LUK je užsiimtų tik verslu.
Arvilė,
Gilbertas, Gustas, Joana,
grąžinimą.
„PVM
grobstymas
skubiau pertvarkyti įmonių
oil" derybas dėl ilgalaikio naf
Be to, Lietuvos premjeras das. Jis sakė, kad JAV padarė atsakomybę dėl įvykusios klai — tai voratinklis, uždengęs
Vydmantas.
registrą,
o
PVM
ūkio
įmonėms
tos tiekimo „Mažeikių naftai", pareiškė susirūpinimą, kad savo indėlį, didinant pirmojo dos, kuri, anot jo. atsirado dėl
Vasario 5 d.: Sv Agota; Abrao
B. Richardson pajuokavo, kad „LUKoil" yra suteiktos išskir ir antrojo IAE reaktorių sau techninių nesklandumų bei visą Lietuvą", teigė J. Mateko grąžinti ne pinigais, o užskai
,BNS
mas, Birutė. Gaudvinas, Ilona.
nienė.
Centristės
teigimu.
ta.
darbuotojų klaidų.
>
iki iiol jos „vyko nekaip". tinės teisės vadovauti naftos ga

Čečėnijoje sužeistus rusus
norima gydyti Lietuvoje

J A V i r Baltijos valstybės
k o v o s u ž g a m t o s apsaugą

Mokesčių grobstymo
voratinklis apraizgė Lietuvą

Rusija raginama geranoriškai
tiekti naftą Lietuvai

Vadovaujant Putin, Lietuvos ir
Rusijos santykiai gali būti visai
neblogi
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pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti patymime, iki kada prenumerata

KAS BUTŲ BE SPORTO
FONDO?
Klausiamai
pavadintas
Mindaugo Leknicko straips
nis, išspausdintas „Tėviškės
žiburių" 2000 m. sausio 11 d.
laidoje, savo turiniu įdomus ir
primenantis vieną iš geres
niųjų mūsų sprendimų. Iš tik
ro, kas būtų jei ŠALFASS-ga
negautų iš Šio Sporto fondo
papildomai pinigų savo veiklai
palaikyti...?
Su Mindaugu Leknicku jau
daugelis metų darbuojamės
ŠALFASS-gos centro valdybo
je. Abu buvome (iš penkių) pa
sirašę Kanados Lietuvių spor
to fondo steigimo dokumentą,
prašydami Ontario provincijos
valdžią leisti jam veikti. Tas
penketukas ir sudarė pirmąją
Fondo valdybą: Pranas Berneckas — pirm., Algimantas
Banelis — sekr., Jonas Nešukaitis — ižd., Mindaugas
Leknickas ir Sigitas Krasaus
kas — nariai. Vėliau sudaryta
Fondo taryba iš 7 narių: Al
fonso Balnio, Mečio Empakerio, Stasio Dargio, Jono Gus
tainio, Rimanto Sondos, Algio
Kairio ir Leono Meškausko.
Leidimas iš Ontario provinci
jos valdžios Fondui (Canadian
Lithuanian Athletic Founda
tion) veikti buvo gautas 1980
m. spalio 23 d., įregistruojant
jį pagal Ontario Corporation
Act Ontario provincijoje, sutei
kiant jam provincinį „čarterį"
(teisės suteikimas raštu).
Sporto fondui statuto projektą
paruošė architektas Algiman
tas Banelis. Daug kas jame
buvo keičiama bei papildoma,
ŠALFASS-gos suvažiavimuose
svarstoma ir galutinai patvir
tinta. Trumpai, žiupsnelis in
formacijos, kuri jau „nurie
dėjusi" istorijon, apie pačią
mintį steigti Fondą ir šį už
mojį įgyvendinti lydėjusias
nuotaikas...

spręsta. Kadangi pinigai su
telkti Kanadoje, Fondas įre
gistruotas Ontario valdžios
įstaigoje, pagal įstatymą jis,
todėl privalo būti laikomas
„Kanados Lietuvių sporto fon
du". Pagrindiniai nutarimai
buvo, kad: už Sporto fondo nejudomą kapitalą gaunami me
tiniai nuošimčiai privalo būti
perduodami
ŠALFASS-gos
centro valdybai,
sąjungos
veiklai remti. Taip pat, Sporto
fondą liečiančius administra
cinius klausimus galutinai
sprendžia ŠALFASS-gos suva
žiavimas.
Nuo Fondo įsteigimo iki šių
dienų (arti 20 metų), ŠALFASS-gos veikla jau paremta
73,000 dolerių. Nejudomas
Fondo kapitalas šiuo metu
siekia 61,500 kanadiškų dole
rių. Fondo valdyba ir ŠAL
FASS-gos vadovybė nuolatos
puoselėja mintį, rimtai pra
vesti Fondo padidinimui pi
nigų telkimo vajus. Reikia ti
kėtis į Fondo sąskaitą įplaukų
palikimais, iš lietuviškų in
stitucijų ir kt. Iki šiol pajėgta
mūsų jaunimą išlaikyti prie
savo kamieno..., ir ateityje
reikėtų tai daryti..., o tam rei
kalingi pinigai. Fondui įnašus
1,000 dolerių sumos yra sutei
kę ŠALFASS-gos nariai: Leo
nardas Kirkilis, nuolatinis
sportinės veiklos rėmėjas, Ba
lys Savickas, Kostas Lukošius
ir Alfonsas Balnis (pastarieji
trys — pomirtiniais paliki
mais). Reikia tikėtis, kad JAV
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DRAUGO prenuaaerata yra auAaaaa U anksto.
Metams
1/2 metų
JAV
$100.00
$60.00
Kanadojs ir kfcar"L___
_ (UJB.) $116.00
$65.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
**>•«>
$46.00
KanadojeTir kitur (US.)
$66.00
$50.00

3men.
$38.00
$45.00
$33.00
$38.00

TTI—kant j T i - * - ~ T

Pirmoji Kanados Lietuvių sporto fondo valdyba posėdžio metu 1981 m. Toronte. Ii k.: Sigitas Krasauskas, Algi
mantas Banelis, Mečislovas Empakeris, pirmininkas Pranas Berneckas, Mindaugas Leknickas ir Jonas Nešu
kaitis.
Nuotr. St. Dabkaus

lietuviai į tai atkreips dėmesį
ir didesniu ar mažesniu įnašu
prisidės prie Fondo pagrindi
nio kapitalo augimo.
Kanados Lietuvių sporto
fondui ilgus metus pirminin
kavo Pranas Berneckas. šiuo
metu Fondo pirmininku yra
' Rimantas Sonda. Dabartinę
valdybą sudaro 7 asmenys. Pi
niginiais reikalais nuo Fondo
įsisteigimo iki šių dienų rū
pinasi nenuilstantis iždinin
kas Jonas Nešukaitis. Tiesos
žodžius,
baigdamas
savo
straipsnį „Tėviškės žiburiuo
se", Mindaugas Leknickas ra
šo... (cituoju): „Sporto fondo
steigėjai nesuklydo neišbarstę
gal tik vienintele proga, su
telktų pinigų. Be nuolatinės
Fondo paramos šiandien lietu
viškas sportinis gyvenimas
liktų dar skurdesnis..."
Sigitas Krasauskas

ANTROJI „LITUANICOS" PERGALĖ

Oro paktu
$600.00
$260.00
Reguliariu pastų
_
$100.00
$55.00
Tik tf*tli—'^ laida oro paktu
$160.00
$86.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $56.00
Vyriausia redaktorė - Danutt Btmiokionė
Ailin;TT;T',*»"'i"*-v,l,"*<"" KruampUs
Moderatorius - kun. Viktoras Riatftelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, aattadianisis nedirba.
• Redakcija dirba aMatJaSį nuo 8:30 iki 4:00, iettadieniiiii nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siuneiant prašome pasitikti kopiją

Paskutinis sausio mėnesio („Liths"), „ZrinskiM ir „Masekmadienis atnešė antrąją roons" turi po 6 taškus. 7-8
pergalę Čikagos „Lituanicos" vietas dalinasi „Eagles" ir
komandai,
dalyvaujančiai „Schwaben" su 4 taškais. O
LIETUVOS KREPŠINIO
„Metropolitan" lygos aukšto lentelės pabaigoje rikiuojasi
RINKTINĖ JAU ŽINO
sios divizijos salės futbolo pir „Green-White" (9-ta vieta su 3
SAVO OLIMPINIUS
menybėse. J Čikagos šiaurės taškais) ir „Wings" (10 vieta
VARŽOVUS
vakarinėje pusėje esančio Vil su 2 taškais).
Lietuvos vyrų
krepšinio
ią Park miestelio „Odeura"
Praėjusį sekmadienį teko
rinktinės
varžovėmis
Sidnė
salę atėjęs. būrelis lietuvių ir matyti iki to laiko dvi pergales
gana didelis būrys kitataučių ir lygiąsias turėjusią „Pega jaus olimpinių žaidynių A gru
matė „Lituanicos" ir „Green- sus" komandą, žaidžiančią, tik pės varžybose tapo JAV, Itali
White" komandų susitikimą, vienu tašku pasitenkinusia jos, Prancūzijos, Naujosios Ze
pasibaigusį 4-3 mūsiškių per ukrainiečių „Wings", ši be lai landijos ir Kinijos rinktinės.
Tai paaiškėjo šeštadienį, sau
gale.
.;
mėjimų ėjusi komanda užkūrė
Džiugu, kad „Lituanica" su tokią pirtį lentelės viršūnėje sio 29 d. Australijoje ištrau
stiprino savo pozicijas pirme- esantiems „Pegasus" žaidė kus burtus.
B grupėje žais Rusijos, An
nybinėje lentelėje, iš keturių jams, kad jie pirmą kėlinį pra
golos,
Kanados, Australijos,
susitikimų; sugriebusi 6 taš laimėjo 0-2. Tik po pertraukos
Ispanijos
ir Jugoslavijos rink
kus. Pergalė nebuvo lengvai jie pajėgė išlyginti ir išgelbėti
tinės.
pasiekta, nes varžovai smar bent tašką.
Po keturias geriausias ko
kiai priešinosi. Jie jau ketvir
Taigi „major" divizijos ko
toje minutėje pelnė pirmąjį mandų pajėgumas yra beveik mandas pateks į ketvirtfina
įvartį. Ir tik po penkiolikos vienodas (išskyrus gal „Li lius.
Jau iš pirmo žvilgsnio maty
minučių mūsiškiai, Laimono tuanica"), kuri jokiu būdu ne
ti,
kad mūsiškiams burtai bu
DU DAINIAUS
Bytauto šūviu, įstengė išlygin gali „suvirškinti" salės futbolo
vo
palankūs.
A grupėje yra dvi
ti.
plonybių. Tad kiekvieną sek
ZUBRAUS
silpnesnės
komandos
(N. Ze
Antroje žaidimo pusėje net madienį būna nemažų sensa
ĮVARČIAI
landija
ir
Kinija),
o
B
— tik
rukus „Green-White" vėl pra cijų ir netikėtumų. Lauksime,
viena.
Be
to,
lietuviai
išvengė
Ne vien tik krepšinyje lietu siveržė į piįekį. Tačiau čia pa kad ir mūsiškiai pateiktų patekimo į tą pačią grupe su
viai pasižymi. Kovo 22 d. Mon- dėtį dar kartą gelbėjo tas pats kokią nors sensaciją, sakysi australais, tad mūsiškiai galės
trealyje
susikibo
vietos Bytautas, .padarydamas 2-2. me, laimėti prieš „United žaisti priešolimpiniame tur
„Canadiens" su svečiais iš Šis šiemet" naujai į komandą Serbs".
nyre.
Vasario 6 d. šios pirmenybės
Pittsburgo — „Penguins", ku įsijungęs vyras vėliau dar du
SLIDINĖJIMO
Moterų varžybų dalyves bur
riems atstovauja NHL lygos kartus nuginklavo varžovų jau įriedės į antrąją pusę —
tai
suskirstė į tokias grupes: A
VARŽYBOS
senbuvis ledo ritulininkas Da vartininką, ženklindamas 4-2 bus žaidžiamas 5-sis ratas.
—
Slovakija,
Senegalas, Kana
mūsiškių naudai. Atrodė, kad Kaip žinome, komandoms rei
rius Kas perai tis.
CLEVELANDE
da,
Australija,
Prancūzija ir
Šeimininkų
komandoje rungtynės taip ir baigsis, ta kia sužaisti 9 susitikimus. Brazilija; B — Rusija, Naujoji
Clevelando „Žaibo" slidinėji rungtyniavo dar, palyginus, čiau kartu su baigminiu tei Mūsiškiams, norint neiškristi
švilpuku,
varžovai iš „major" divizijos, reikia Zelandija, Pietų Korėja, JAV,
mo sekcija ruošia metines Cle neseniai šioje stipriausioje pa sėjų
Lenkija ir Kuba.
įstengė
rezultatą
sušvelninti
velando
lietuvių
didžiojo
slalo
maždaug dar 5 taškų (laimė
1978 metais birželio 26 - lie
saulyje ledo ritulio lygoje
Vyrų turnyras vyks rugsėjo
jimo ir dviejų lygiųjų). Kadan
pos 5 d. Toronte, Kanadoje, mo (Giant Slalom) varžybas, rungtyniaujantis Dainius Zub- iki 3-4.
17-25
dienomis, moterų —
š.m.
vasario
22
d.,
antradienį,
Kaip matome, šių rungtynių gi dar yra likusios 5 rungty
buvo vykdoma Pasaulio lietu
rus. Reikia pasakyti, jog „Ca
rugsėjo
16-24 d.
vių dienų programa: Penktoji Alpine Valley Ski Area, 10620 nadiens" komanda žaidė labai didvyriu buvo Bytautas, iš nės, tai dar yra vilčių juos su
(Elta)
E.Š.
JAV ir Kanados Lietuvių Dai Mayfield Rd., (Rt. 322), Ches- atkakliai ir svečius įveikė 4-2. naudojęs beveik visas progas. griebti.
terland,
Ohio.
(apie
10
mylių
į
Tuo
tarpu
negalima
to
pasa
nų šventė, PLB seimas ir Pir
O Zubraus sąskaitoje net du
S. KALMANOVIČIUS
mosios Pasaulio lietuvių spor rytus nuo 1-27.), tel. 440-285- įvarčiai ir viena rezultatyvi kyti apie kitus „Lituanicos"
JUBILIEJINĖS
440-729-9775 pasuotė. Tai buvo jau 10-sis ir vyrus. Daugeliui jų trūko ryž
STEIGS
SPORTO FONDĄ
to žaidynės. Trys didelio* mas 2211 office;
ŽAIDYNĖS
to renginiai, pareikalavę su Snowline Report. Sekite ženk 11-sis Dainiaus įvartis šį se to ir susižaidimo. Kai kurie at
BALTTMORĖJE
Vienas iš Kauno „Žalgirio"
manaus organizacinio darbo ir lus prie kelio.
zoną. Beje, Kasperaitis šį kar rodė gerokai nuvargę, žaidė be
Jubiliejinės
50-tos
Š.
Ameri
savininkų
Šabtajus KalmanoRegistracija nuo 6 iki 7 v.v. tą niekuo nepasižymėjo, net ir kovos dvasios. Kiti gal dar ne
lėšų telkimo. Reikia suminėti,
kos
Lietuvių
sporto
žaidynės
vičius
galutinai
nusprendė pa
kad bendram renginiui didelės Varžybų pradžia 7:15 v.v. į baudos kambarėlį nė karto įsisąmonino, kad žaidimas sa
įvyks
š.m.
gegužės
5-7
d.,
Balsitraukti
iš
„Žalgirio",
o savo
punktualiai!
sumos pinigų buvo gautos iš
nebuvo uždarytas. Pažymėti lėje, gerokai skiriasi nuo lau
timorėje,
MD.
Visuotinio
ŠAL
turimas
akcijas
perduos
Arvy
Varžybos
vyks
„Citizen
Ra
ke
žaidžiamo
futbolo.
O
tą
Ontario provincijoje tuo metu
na, kad Montrealio komanda
veikusios „Wintario" loterijos, če" programos rėmuose, įvai pirmą kartą šiame sezone da įsisąmoninus ir pritaikius FASS-gos suvažiavimo pritari dui Saboniui. Penkerius me
Lietuvių kredito kooperatyvų, raus amžiaus klasėse, išren bar taip pakiliai žaidžia — ji konkrečiai būtų galima tvir mu ir ŠALFASS-gos centro tus Kauno krepšininkus rė
valdybos pavedimu žaidynes męs verslininkas ketina steig
Lietuvių fondų ir kitų institu kant lietuvius iš bendrų pa per paskutines penkias rung čiau siekti pergalių.
Ateinantį sekmadienį „Li vykdo Baltimorės lietuvių „At ti Lietuvos sporto paramos
cijų, pavienių lietuvių versli sekmių.
tynes nepatyrė nė vieno pra
Dalyvauti kviečiami visi laimėjimo.
ninkų ir pačių sportininkų
E.Š. tuanica" egzaminuos savo lai letų" klubas. Programoje nu fondą.
„Viskas. Išeinu iš 'Žalgirio',
ku stipriausią ne tik Čika matoma vyrų, moterų, jaunių
pastangomis sukeltų 30,000 Clevelando ir apylinkių bei,
goje, bet ir visoje Amerikoje A ir mergaičių A krepšinis, — šeštadienio dienraščiui
NUBAUSTAS
dolerių suma. Pagaliau, finan kam įmanoma, ir iš tolimesnių
lenkų
Vagies" komandą. vyrų ir moterų tinklinis, stalo 'Kauno diena' pareiškė Š. KalD. KASPARAIČIO
siniai bendro renginio reikalai vietovių lietuviai slidinėtojai.
Rungtynių
pradžia 4:30 vai. Ji tenisas, šachmatai, plauki manovičius. — 'Man priklau
Dėl
smulkesnių
detalių
pra
išsisprendė teigiamai ir likusį
SKRIAUDĖJAS
iki šiolei pirmenybėse turi tik mas, kėgliavimas, raketbolas sančius 35 proc. akcijų simbo
pelną paskirsčius, į Pirmųjų šoma kreiptis į slidinėjimo
NHL klubo „New York Is- vieną pergalę ir vieną lygiąją ir rankos lenkimas. Galutinė line kaina perleisiu Arvydui
PLSŽ organizacinio komiteto sekcijos vadovą Petrą Tarašprograma bus netrukus pas Saboniui'".
kasą įnešta 34,400 dolerių ką — 440-585-1521; Vytenį landers" puolėjas Gino Odjick bei du pralaimėjimus.
Čiurlionį — 216-481-1525 sausio 3 d. buvo diskvalifikuo
Jis neatmetė galimybės, kad
suma.
Aukščiausios „major" lygos kelbta. Informacįja: Viktoras
Sajauskas, 9184 Windf1o- ateityje dar padės „Žalgiriui",
a
r
b
a
Algirdą
Bielski*
—
tas
aštuonerioms
reguliariojolentelės
viršūnėje
su
9
taškais
Sportininkų žinioje atsira
jo sezono rungtynėms nemo stovi „United Serbs" vyrai, ne wer Dr., Ellicott City, MD jei jam bus finansiškai labai
dus šiems pinigams, kilo įvai 216-486-0889.
„Citizen Rače" varžyboms kant algos už tai, kad sąmonin paisant praėjusį sekmadienį 21042. Tel. 41 (M 18-8344. sunku. Š. Kalmanovičiaus at
rių nuomonių ką su jais dary
Faksas: 410-418-5525. E- sisveikinimu taps vasario 20
ti...? Išdalinti sporto klubams, registruojamasi vietoje, tačiau gai traumavo „Pittsburgh jų 2-4 pralaimėjimo prieš mail: rsajauska9@msn.com
dieną vyksiančios Eurolygos
Penguins"
gynėją
lietuvį
Da
„Kickers*.
Antroje
vietoje
stovi
ŠALFASS-gos centro valdybai, lietuviai prašomi apie savo da
antrojo
etapo
paskutinės
rių
Kasparaitį.
„Pegasus"
su
8
taškais,
nors
sporto apygardoms ir t.t. Pir lyvavimą mums pranešti iki
rungtynės
Maskvoje
su CSKA.
sausio
30
d.
sužaidę
tik
lygio
vasario
19
d.,
kadangi
no
Amerikietis dešine ranka
mųjų PLSŽ organizacinio ko
LIETUVOS ČIUOŽĖJAI
mis
su
paskutinėje
vietoje
bu
Kaip
žinoma,
Š.
Kalmanovirime
žinoti
bent
apytikrį
lietu
smogė
27
metų
D.
Kasparaimiteto pirmininkas Pranas
ANTROJE VIETOJE
čius atsisakė ir Kauno „Žal
Berneckas, vicepirmininkas vių skaičių, idant galėtume čiui į galvą trečiajame kėliny vusia (ir ten likusia) „Wings"
komanda.
Trečioje
vietoje
yra
girio"
futbolo klubo rėmimo,
Antradienį,
sausio
4
d.,
Ja
geriau
pasiruošti.
je,
liktis
žaisti
8
min.
32
sek.
Vincas Ignaitis (jis buvo vie
„Citizen Rače" vyksta kiek Prieš tai jis alkūne trenkė „Kickers" su 7 taškais. Paskui ponijos sostinėje vykusiame pardavės ją atgal ankstesniam
nas iš JAV ir Kanados Lietu
vių fondo steigėjų), Jonas Kar vieną antradienį tuo pačiu lai „Penguins" puolėjui Aleksejui trys komandos: „Lituanica" vienos dienos „Honda Odyssey savininkui Vladimirui Roma
Cup" turnyre, kurio prizų fon novui.
pis, Jonas Nešukaitis, siūlė ir ku iki sezono pabaigos. Norin Kovaliovui. Už tai Gino buvo
Buvęs krepšinio ir futbolo
rėmė Kanados Lietuvių sporto tys parungtyniauti ir pasitre pašalintas iki rungtynių pa sis viceprezidentas ir operaci dą sudarė 410,000 JAV dole
jų direktorius Colin Camp rių, antrą vietą užėmė Lietu mecenatas pranešė steigiąs
fondo įsteigimo mintį, kuri, niruoti bei susipažinti su baigos.
ir
beveik po metus trukusių gin sąlygomis, prašomi nuvykti.
„Odjicko smūgis buvo tyči bell. Bausmę le«nė **»« kad vos sportinių šokių ant ledo Lietuvos sporto paramos fon
LSK „Žaibo" slidinėjimo nis, Kasparaičiui traumuota Kasparaitis negalėjo pats gin pora Margarita Drobiazko ir dą. Jame dirbs keturi sporto
čų, pagaliau ŠALFASS-gos su
žurnalistai ir du buvę sporti(Elta) Povilas Vanagas.
sekcija galva, — sakė NHL vykdoma- tis".
važiavime buvo teigiamai iš

EUOENE a DECKER DOS.P.C
4647 VV. 1 0 3 S t . Osk. Lasm, HPirmas apyl su Northwe«tem un-to
oTptomu, Betuviame sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoBučtai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tol. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9G2S S.7Mh Avs., Hfcfcory Ha%, H.
TaL (708) 596-8101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago.lL 60652
Kab. tel. 7 7 8 4 7 1 - 3 3 0 0

DR. L PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory His, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

TsL (708) 598-4065
Valandos pagal susitarimą
B)MUNDASVl2*4AS,IHLD^S.C.
Specialybė-Vidaus Igų gydytojas
6918 W. Archer Ava. S * . 5 k 6
CNcago, IL 60638

TsL 779-229-9966
Valandos pagal susitarimą

ARASZLIOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
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Č. JURŠĖNAS —
ŠACHMATŲ
FEDERACIJOS
PREZIDENTAS
Lietuvos šachmatų federaci
jos (LSF) ataskaitos ir rin
kimų susirinkime naujuoju
prezidentu išrinktas Seimo
narys, LDDP vadovas Česlo
vas Juršėnas, kuris pakeitė
buvusi federacijos vadovą,
taip pat Seimo narį konserva
torių Kęstuti Skrebi, net ne
dalyvavusi susirinkime.
Už Č. Juršėną balsavo 15 iš
16 susirinkime dalyvavusių
klubų atstovų.
LSF viceprezidentais tapo
verslininkas Idrakas Dadaševas, Antanas Zapolskis ir
Emilis Šlekys, o sekretore —
Laima Domarkaitė.
Į Vykdomąjį komitetą taip
pat išrinkti miestų atstovai
— Josifas Buršteinas (Šiau
liai), Algimantas Butnorius
(Kaunas) ir Algimantas Čes
nauskas (Panevėžys). Dar vie
ną atstovą išsirinks patys Lie
tuvos šachmatininkai.
Nauja vadovybė išrinkta
dvejiems metams.
(Elta)
ninkai, spręsiantys, kurių
sporto šakų atstovams labiau
siai reikalinga parama.
(Elta)

POLITINĖ VOKIETIJOS
KRIZĖ

Danutė

Bindokienė

Pasikeitimai
Austrijoje
suja udino Europą

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

Prieš trejus metus Austrija labai stengėsi panaikinti bet
Stipri vokiška markė sugrio- svarstybų. Piktoka ir jo žmoiškilmingai paminėjo išsilais kokias užuominas, "kad naciz
vė stiprios Vokietijos krikščio- na, diplomuota anglų ir pranvinimo iš Vokietijos nacių oku mas galbūt jai nebuvo labai
nių demokratų partijos (CDU) cuzų kalbų vertėja. Prie Branpacijos
penkiasdešimtmetį. svetimas (juk Hitleris taip pat
bei jos buvusio vadovo ir denburgo vartų užklausta žurVienoje ir kituose miestuose ši gimė Austrijoje), tad dabarti
kanclerio Helmut Kohl autori- nalisto, kaip ji jaučiasi po tosukaktis buvo švenčiama — nis Europos dėmesys ir prie
tetą, surandant slaptas milijo- kių nesėkmių — piktai atsakė:
paradais, minių susibūrimais, laidos, kad tas stiprus posūkis
nines pinigų sumas Šveica- daug ką pergyvenome, tad ir
ugningomis kalbomis, pabrė į dešinę bus tik pradžia, duo
rįos Lichtenšteino bankų są- šį š..., pergyvensime. Kandi
žiančiomis
patriotizmą ir danti pavyzdį ir kitų kraštų
skaitose, taip pat nepranešant vokiška spauda tuoj pat savo
dešinėms
džiaugsmą, atsikračius Hitle kraštuiiniosioms
gautų nuošimčių finansų mi- komentaruose pažymėjo, kad
partijoms (o tokios partijos
rio bei jo tarnų įtakos.
nisterijai. Tik H. Kohl žinąs diplomuotai kalbininkei ir buŠio mėnesio pradžioje ta šiandien gyvuoja ne vienoje
kokiu keliu ir iš kokių asmenų vusio kanclerio žmonai, tas žopati
Austrija atidavė 27 proc. Europos valstybėje) Austrijai
apie 13 mln. markių staiga dis netinka jos dažytoms 67
balsų
už staiga populiarumą džiaugsmo nesuteikia.
„atsirado" užsienio bankuose, metų lūpoms. Iš kitos pusės,
įgijusį,
kontroversinį aukšto
Nors ir JAV vyriausybė pa
Deja, jis davęs garbės žodį, šis žodis įsipilietino Vokietinacių
pareigūno
sūnų ir jo reiškė susirūpinimą Laisvės
kad pavardžių ar įmonių pa- joje, jis girdimas televizyoje, Dail. Juozas Bagdonas praėjusį rudenį išvyko į Lietuvą gyventi. Jo išleistuvės buvo New York lietuvių Kultūros
tačiau
vadinimų jis niekuomet neiš- filmuose, parašomas net spau židinio menėje, kurios viena siena papuošta jo paveikslu. Čia būrelis atsisveikinimo dalyvių. U kairės sėdi: Laisvės partiją. Šis įvykis ne partijos laimėjimu,
praėjo
nepastebėtas
tiek
Euro
stipriausia
reakcija
atėjo
iš
duosiąs ir garbės žodžio toliau dos puslapiuose. Tad, kodėl jis Kultūros židinio pastatų architektas Antanas Vytuvis, dail. J. Bagdonas, Lietuvių žurnalistų sąjungos pirm.
poje,
tiek
Amerikoje,
sukelda
keturiolikos
Europos
Sąjungos
laikysis. Tad, tikrovėje, H. turi būti uždraustas eilinei Kęstutis K Miklas; stovi: „Darbininko" redakcijos narys rašyt. Paulius Jurkus, Lietuvos gen. konsulas dr. Pe
mas daug kritikos ir nu valstybių, kurių tarpe Austri
tras Anusas. Nuotr. S. Narkėliūnaite*
Kohl yra partijos nuosmukio Vokietijos pilietei?
sistebėjimo
tokiu stipriu Aus ja yra penkioliktoji. Grasina
kaltininkas.
Nenurimo socialdemokratai.
eidamas krašto apsaugos min. vienuolika Europos Sąjungos pasiūlė popierinius pinigus trijos posūkiu kraštutinės de ma imtis net sankcijų ir Aus
CDU partiją jis valdė kieta, Jie, „krapštosi" dar Irina, ra«- pareigas. Summa summarum: valstybių iš viso atspausdins suspausti ir iš jų gaminti grin šinės link. Susijungusi, kaip
triją izoliuoti, jeigu juodatėviška ranka, nepaisydamas dami, kad Hesseno -rašto nelaimingai baigėsi H. Kohlio 13 mibjardų euro (D. Britani dims plokštes. Daromi tyri dabar ketina Laisvės partijos
mėlyna Laisvės partijos vė
besikeičiančio Vokietijos ir (sostinė VViesbaden) parla era.
ja, Danija pasilaiko dar savo mai, kokiu keliu keliaus tvirta vadas Joerg Haider, su ne liava nevaržomai plevėsuos
Europos veido, nepaisydamas mento rinkimus laimėjo krikš
Lietuviškai skamba H. Ši valiutą), kurių keturi milijar vokiška markė, paleidžiant ją gausia, bet įtaidnga, populis virš Vienos. Europa laiko ypač
priaugančios kartos, jos rei čionių demokratų
partija, monis pavardė, tad prieš ke dai tekaVokietijai. Šiuo metu, dūmtraukiais į orą, ar gami tine, panašios pakraipos parti pavojinga situacija, kad Aus
kalavimų, nepąrengdamas iš mesdama į rinkimų kampa letą metų laišku užklausiau Vokietijoje apyvartoje yra 2,6 nant plokšteles.
ja, Laisvės partija jau suda trijoje vis labiau pasireiškia
jaunosios kartos vietininko.
niją iš tamsių kanalų gautus .min. pirmininką, gal ji yra lie milijardai markių, tad euro
Valiutos kursas sausio 18 d. rytų gan jėgą, turinčią teisę priešiškumas mažumoms, ki
Daugiausia Vokietijos politi pinigus. Pasirodė, kad teisybė. tuvių kilmės. Po kelių sa spausdinama žymiai daugiau. Vienas JAV dol. buvo = 1 m. užimti svarbią poziciją krašto tataučiams, ypač imigrantams
nio gyvenimo vadovai yra ju Tyrimus pradėjo prokuratūra, vaičių gavau atsakymą: „Di Vokietijos banko atsakymas 90 pf., vienas euro = 1,01 m.
vyriausybėje.
iš Rytų Europos ir Šiaurės
ristai, tuo tarpu H. Kohl yra o iš parlamento tuoj pat pasi džiai gerbiamas p. Baronai, — atsarga gėdos nedaro.
Tai, be abejo, neatsitiko Afrikos. Tvirtinama, kad visa
istorikas, baigės Heidelbergo traukė buvęs vidaus reikalų atsiprašau, kad tik šiandieną
Iš anksto užbėgti klastoto
staiga. Joerg Haider pavardė tai „kvepia Trečiojo Reicho
u-tą, nuo pat studijų dienų pa- min. Kanter. Įvairiai aiškinasi atsakau į Jūsų laišką, kartu jams už akių, bankai neskel
TERMINALAS
jau kuris laikas pasirodo ži- palikimu". Nemažą triukšmą
sireiškę8 kaip stiprus ir geras Hesseno CDU ižd. princas sakydama ačiū. Deja, mano bia kokių apsaugos priemonių
SKAIČIUOJA PAJAMAS
niasklaidoje, o jo teigiami pa kelia ir žydai, kurie yra labai
organizatorius, praktikuojan- Kazimieras
VVittgestein. kilmė ne iš Lietuvos. Aplamai, jie imasi, nors Vakarų Euro
sisakymai apie kai kuriuos jautru? bet kokiai diskrimina
tis katalikas (keletą kartų Frankfurto Žydų bendruome- mano pavardę paveldėjau san poje sakoms, kad mafijos ran
Per 10 1999 metų mėnesių nacių pareigūnus, neigiamas cijai ir pirmieji į ją reaguoja.
mačiau Mannheimo jėzuitų nės pirm. Salamonas Korn tuokoje. Mergautinė pavardė kos visur ir viską pasiekia. Būtingės naftos terminalas nusiteikimas prieš imigran
Daugelio žinovų nuomone,
bažnyčioje), atvesdamas CDU spaudai pareiškęs, kad 1980 nėra tokia skambi kaip dabar Vienais metais, gulėdamas gavo 6,292 mln. litų pajamų ir tus, ypač žydus, prieš atvirų
Europos
Sąjungos reakcija yra
(Christliche
Demokratische m . parduotas žydiškas turtas tinė. Mano vyro kilmė jungia viename kambaryje Frankfur pagrindinės savo veiklos — valstybės sienų politiką ir
ir
per
ankstyva,
ir per stipri.
Union) partiją iš opozicijos į u z milijonus markių buvo per- ma su sena hugenotų (hugeno to u-to klinikose su Darmstad- naftos eksporto. Iš viso paja nuomonės kitais kontroversi
Atrodo,
kad
ES
.. kažkaip
16-kos metų valstybės vado- vestas į užsienio bankų CDU tai — Kalvino pasekėjai, iš to kriminalinės policijos tar mos siekė 7,758 milijono litų. niais klausimais ne tik cituo
peržengė
savo
kompetencijos
vaųjamą partiją ir 16 metų sąskaitas ir vėliau grąžintas į varyti iš Prancūzijos — KU.) nautoju ir kalbėdami apie Tuo tarpu terminalo nuosto jami, bet randa atgarsį tam
ribas ir tapo savotišku dikta
ėjęs kanclerio pareigas.
Vokietiją, reikalingai rinkimi šeima, apsigyvenusia Wėster- narkotikus', išgirdau iš jo tokį liai siekė beveik 53 mln. litų. tikruose austrų tautos sluok
torium savo narėms, nuroPriešingai CDU partijai, nei kampanijai. Jis reikalauja waldo apylinkėse (Westerwald sakinį „mažos žuvys pagauna Vien palūkanų sumokėta 8,3 sniuose. Po Rytų ir Vidurio dinėdama net, ką rinkti į
man asmeniškai jis ir žmona viešo CDU partijos atsiprašy — dešinysis Rheino upės pa mos Frankfurto, Berlyno, mln. litų.
Europos valstybių išsilais valdžią, kokiu žingsniu žy
nėra simpatiški: H. Kohl — mo ir net grąžinimo pinigų Vo kraštys, tarp Lahn ir Siegen Miuncheno geležinkelio sto
„Lietuvos rytas" primena, vinimo iš sovietų okupacijos, o giuoti į ateitį.
.. ;.
• arogantas, nesilaikąs papras kietijos žydų bendruomenei.
— KB.). Tikiuosiu, nebusite tyse, prie mokyklų, bet didelės kad Būtingės terminalas, ku vėliau, Balkanų pusiasalyje
Galbūt
ir
verta^ttfreipti
di
Viso to „skandalo" pradžios nusivylęs, neradęs manyje sa plaukioja taip pat Bonoje..
čiausių žurnalistinės etikos
rio turtas vertinamas 1,026 pasireiškus
agresijai, per
desnį
dėmesį
į
tai,
kas
dabar
elementų („aš kalbu, nenu reikia ieškoti ginklų vaizbūno vo tėvynainės". Heide Šimo
Taigi, Vokietijos bankui rū milijardo litų, pradėjo veikti menkai apsaugotas Austrijos vyksta tarp Austrijos ir Euro
trauk"), garbėtroška (aš, tik Schreiberio (jis slapstosi To nis.
pestį kelia popierinių pinigų liepos mėnesį. Ilgalaikės pas sienas veržiasi pabėgėliai, ne pos Sąjungos. Šis „prestižinis
aš...), gyvena praeitim, dviejų ronte) pinigų perdavime CDU
klastojimas! Ne tik Vokietijos, kolos jo statybai finansuoti legalūs imigrantai, kurie pas tarptautinis klubas", apiman
taruoju laiku jau laikomi
Vokietijų sujungimo laimėji- partijai Šveicarijoje. Nuo čia ir
2002-aisiais metais sausio bet ir kitoms Europos Sąjun siekia apie 360 mln. litų.
tis apie 137 milijonus žmonių,
-mu, Tuo propagandiniu „ark prasidėjo suktis visų blogybių 1 d. baigsis markės, franko, ly gos valstybėms. Neskelbiama
Kada terminalas atsipirks ir „nepageidaujamais", tad Hai
su centru Briuselyje, sukurtas
ratas
aplink
CDU.
liuku" jis joj J Vokietijos parla
ros ir kt. Europos Sąjungos paslaptis, tačiau yra žinoma, pradės duoti pelną, „Mažeikių der politika daug kam atrodo savitarpės paramos, verslo
naftos" finansų direktorė Vita patraukli.
Negana to: vasario mėn. 27 valstybių „gyvenimas", kadan kad bus įspraustas siūlas.
mento rinkimuose, tikėdamas
plėtros, bendradarbiavimo tik
vėl atsisėsti kanclerio kėdėje. d. Šlezvigo Holšteino krašte gi apyvartoje atsiras naujas
Be to, rūpestį Vokietijos Petrošienė kategoriškai atsi
Haider yra labai populiarus slais. Stovėdama ant naujų
Deja, arkliukas nujojo į kairę (sostinė Kiel) vyks parlamento pinigas — euro. Daugumas vo bankui kelia ir iš apyvartos sakė kalbėti. 2000-aisiais su naujųjų nacių ir apskritai jau narių priėmimo (o jų tarpe,
pusę, į socialdemokratų kelią, rinkimai. Iš krikščionių de kiečių, pripratę prie stiprios išima mos senos, apdraskytos „Mažeikių nafta" sutartis dėl nesniųjų kartų tarpe, bet turi reikia tikėtis, ir Lietuvos)
išrenkant į Bundestagą (par mokratų partijos į min. pirm. markės, apgailestauja jos pa popierinės markės, kurios pe naftos tiekimo, įskaitant naf pakankamai rėmėjų ir tarp slenksčio. Europos Sąjunga
buvęs šalinimą, nes tarptautinėje reitais metais svėrė 800 tonų. tos ir dyzelinio kuro tranzitą vyresniųjų. Po jo netikėto
lamentą) daugumą socialde vietą kandidatuoja
galėtų taip pat susirūpinti tei
mokratų atstovų ir iš jų tarpo krašto apsaugos min. V. Ru- biržoje, euro vertė kiekvieną Daugumoje seni pinigai, degi „Mažeikių naftai" priklau laimėjimo rinkimuose (Haidar giamesniu savo įvaizdžiu.
partijos pirm. G. Schroeder che. Prieš CDU skandalą jo dieną keičiasi, tuo tarpu mar nami, arba pjaustomi į mažy sančiais vąjnzdynais į Latvijos partija praėjusių metų spalio
Taip pat reikėtų sutikti, kad
kancleriu. Jis vedė ketvirtą svoris su dabartine min. pirm. kės vertė yra visuomet pasto čius gabaliukus. Taupiam Vo Ventspilio uostą yra sudariusi mėn. balsavimuose laimėjo
Austrijos
Laisvės partija su
81
bendrovė.
Pagal
jau
gautas
Heide
Šimonis
buvęs
50:50.
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bankui
per
brangu,
vi.
Vienok
pinigų
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antrą
vietą)
dabar
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tonų
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1
t.
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analizuoti
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ir
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mln.
tonų
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Be
to,
Vokietijos
banko
pirm.
metu
dirba
pilnu
tempu,
ga
priežastis,
ypač
dėl
ko
austrai
na ketvirtas sutuoktuves. G.
E. VVettehe sako, kad deginant būtų gabenama į Ventspilį, taip greitai pamiršto nacių didelis užsienio spaudimas
Schroeder į tai atsako: gera ir min. pirm. vietą yra lygios nu- mindamos dar markes.
žiaurumus bei kaip tik sutrintins jos poziciją,
stipri „Audi" automašina taip liui. Rinkiminėje kampanijoje
Europos Sąjungos bankai gaunama oro tarša. Viena 3,6 mln. tonų — į Mažeikių okupacijos
iššaukdamas austrų tautos
pat turi simbolinius keturius jis daugelyje miestelių buvo nesusitarė, kokios valstybės ir Saksonijos įmonė norėjo popie naftos perdirbimo gamyklą ir priespaudą.
žiedus.
„iššvilptas" scenoje, skanduo- kokius europinigus spausdins rinius pinigus panaudoti trą 1 mln. tonų — per Būtingę.
Staiga melsva Austrijos pa priešiškumą „svetimųjų kišiH. Kohl užsidarė namų ap- jant H. Kohl'io pavardę. Gaila, (metalinius, popierinius), tad šoms, tačiau pasirodė, kad po Būtingės terminalas per me dange praskrido tamsus še muisi į jų krašto reikalus" —
linkoje, atsisakė gimtadienio nes Ruche yra „nesuteptas" spausdinimas vyksta paski pieriaus dažai turi daugumoje tus gali perkrauti 8 mln. tonų šėlis, kuris užsienyje atrodo juk visos valstybės, su Rusija
naftos.
daug juodesnis negu krašto vi priešakyje, yra ypač tam „kipagerbimo, atsisako televizi- CDU plovimo pinigais, paro- rose valstybėse, atsižvelgiant į varį.
duje. Austrija pokario metais šimuisi" jautrios. ...
jos ir radijo pasikalbėjimų — dęs gerą organizuotumą, ypač pareikalavimą. Nutarta, kad
Miuncheno krašto bankas
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ČESLOVAS SPIRGEVIČTUS

Tęsinys

1940 spalio 24. Ketvirtadienis
Mama išėjo į Žukienės ir jos vyro teismą, bet teismo
nebuvo. Žukienė pavaišino mamytę...
Per chemiją buvo konstitucininkas. Jis pasakojo,
kad berniukai turi būti korektiški, mandagūs ir ne
švankiais judesiais neužgauti mergaičių. Mergaitės
yra švelnesnis padaras, jautresnis ir silpnesnis. Ir
mergaitės turi boti mandagios.
Vanda pakvietė Narcizą į savo vestuves sekmadienį.
Gal mane pakvies? Įdomu būtų pamatyti.
1940 spalio 26. Penktadieni*
Po pusryčių pradėjau ruošti pamokas. Taip gailiuos,
kad negaliu mamai padėti, jai taip sunku dabar. Viską
daro, niekas nepadeda. Bet ir aš neturiu laiko; iki ant
ros mokiausi, grįžus nesinori mokytis, esu pavargusi, į
galvą niekas nelenda. Tėvelis truputį sirgo. Eidama į
gimnaziją, sutikau Narcizą. Ką kalbėsim, jei ne apie
Vandą. Narcizą pakviesta, žadėjo ir mane pakviesti.
Gaila mergaitės, gal ir nieko žmogus, bet gali ir pra
žudyti ją. Apgaus ir pabėgs. Neduok Dieve, karas, jis
išvyksta... IŠ dalies ir motina kalta. Pažiūrėsim, kaip
jinai gyvens, bus man praktika. Narcizą sutiko tėvelį
ir atsisveikinom. Iš tolo pamačiau juodąją Vandutės

kepuraitę. Ji bėgo namo pietauti. Ir su ja tos pačios
kalbos. Tikriausiai kad mes daugiau pergyvenam,
kaip pati jaunoji. Vandos vestuvės daug reiškia mums,
jaunoms mergaitėms, ir mūsų galvojimui.
Rašėm rašomąjį, rodos, gerai parašiau. Nutarėm įsi
rašyti į aviamodelistų būrelį, bet patingėjau pasilikti
paskaitai. Aš supratau, kad geram mokytojui visi mo
kiniai geri. Konstitucijos mokytojas visai nieko žmo
gus, tik su juo reikia geruoju. Dabar bus paliekami tik
paklusnūs ir geri mokiniai, kurie tikrai nori mokytis.
Tas mokytojas mergaitėms yra daug švelnesnis, negu
berniukams. Bet mergaitės nėra tokios, kokios turėtų
būti. Šiandien su visa klase nusifotkinom sode. Buvo
atėjusios seselės N. ir F. Pasikalbėjom. Grįždama na
mo sutikau Vandutę G. Abiem buvo linksmiau pareiti.
Ji nieko, gera, darbšti mergaitė, su ja galima draugau
ti, nors ji ir nesimoko. Vakarėlis gimnazijoj jai patiko,
sekantį kartą vėl nori eiti. Namuose radau Stasę, bet
ji tuoj išėjo. Adžiau kojines, padėjau Sabutei spręsti
uždavinius. Po 10 vai. nuėjom gulti.
1940 spalio 26. Šeštadienis
Šiandien du rašomieji: lietuvių ir rusų. Rusų kalbos
diktantą, tikiuosi, gerai parašiau, nes buvo nesunkus.
Bet iš lietuvių nesitikiu daugiau kaip 3, o gal kartais
dar mažiau. Tema protautinė, rašyti sunku. Bet mes
gal per mažai išsimokslinę, kad mums trūksta me
džiagos. Temos pavadinimas „Gimtosios kalbos reikš
mė". Aš parašiau lapą su viršum. Pagal kitas mano
rašytas temas, tai tikrai per mažai... Rašomasis truko
dvi valandas. Algebrą išsirašiau, bet manęs nešauk*.

nu, ar šiandien jie bus namuose. Pasirodo, jis eina į li
goninę aplankyti motinos. Jai jau geriau, bet opera
cijos nebuvo. Grįždama sutikau abi Vandas. Vanda P.
jau iŠ tolo šaukė ir bažir.osi, kad neištekėjo, bet, ma
tyt, kad norėtų. Pamačiusi ta savo rusą, kuo grei
čiausiai nubėgo pas jį.
Aš su Vanda nuėjome palydėti Narcizos iki autobu
so. Ji važiavo į teatrą bilietų pirkti. Rusai mus už
kalbino: „Kur einat, merginos?" Aš atsakiau, kad į
miestą. „Paimkit ir mus", — sako jie. Vanda atrėžė:
„Kam jūs mums reikalingi!" Jie susigėdo, jiems buvo
nemalonu.
Iš tikrųjų, kam jie mums reikalingi0 Lyg nėra savų.
O pagaliau, nesam dar panelės...
Atėjo ponas Markūnas. Mes su Narcizą svajojom
apie pašliūžas, kurias mamytė pažadėjo pirkti. Tada
aš apvažinėsiu visus miškus. Kai išvažiuosim, tai tik
vakare grįšim. Kad dar kuprinę turėčiau, pasiimčiau
valgyti. Bet to per daug, nebus tiek pinigų. Visos sva
jonės tik apie pašliūžas. Nors sakoma, kad jos tinka
tik vikriom, bet aš nenustoju vilties, išmoksiu.
Po pietų atėjo Stasė. Visi išėjo į kiną. Pasikviečiau
Vandą G. Pašokom, aš jai paskaičiau dienoraščio pir
muosius lapus. Nors tai mano paslaptis, bet jai aš pa
tikiu. Paskui užsistatėm radiją ir pradėjom šokti ba
letą, kas kaip išmano. Tėvelis grįžo, net pro langą
norėjo mums ploti už dailius numerius.
Vanda išėjo 10 vai.
1940 spalio 27. Sekmadienis
Atėjo Žukienė ir duktė. Pabuvo kokią valandą. Jos
pasakojo apie savo vyrą ir teismą.
11 vai. nuėjom į bažnyčią. Mama nutarė eiti aplan
Daugiau neturiu paslapčių. .
(Bus daugiau)
kyti Miliauskus. AŠ nuėjau paskambinti jiems telefo

Vargšas tas žydelis, man jo gaila; jis stengiasi iš visos
širdies, o mokiniai iš jo juokiasi, neklauso. Per jo pa
mokas aš stengiuosi užsilaikyti kuo ramiausiai, bet
pradžioj metų gavau iš jo vieną pastabą. Daugiau pa
siryžusi negauti. Po pamokų nuėjome į mokinių baž
nyčią konferencijai. Sutikau seseles Nikodemą ir Florentiną. Jos buvo patenkintos, kad tiek daug susirin
ko. Iš klasės porą berniukų atsivedėm. Konferencija
truko apie valandą. Ji mus sudomino ir pasiekė sielas.
Aš pasiryžau būti tikra katalikė, bet be Aukščiausiojo
pagalbos man sunku, ir vėl nupuolu. Gera būti aš
trokštu. Svarbiausia gyvenimui duoti ką nors gero ir
būti naudinga.
Laimingas žmogus, kuris nesulaužo savo pasiryžimų
ir nepabers jų tarp keturių vėjų. Bet čia reikia stiprios
valios. Norint turėti stiprią valią, reikia ją lavinti, o aš
nesistengiu. Baigti mokslus aš noriu.
Namo grįžau po 9 vai. Mama jau miegojo. Pas mus
užgeso elektra, bet tėvelis parėjęs pataisė.
Mama buvo Muravoj su Cesiuku.
„Garbė ne gražiuose rūbuose, ne turtuose, bet do
rame gyvenime, moksle ir kilniuose idealuose".
„Kas mano, kad garbė puikiame apsirengime, poniš
kame gyvenime, tas skaudžiai apsirinka ir nepažįsta
gyvenimo, tokiam bus sunku žengti per šią ašarų pa
kalnę".

DRAUGAS, 2000 m. vasario 4 d., penktadienis*
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PHILADELPHIA, P A
RUOŠIAMASI MINĖTI
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĘ
Šiais metais Philadelphijoje
minint Vasario 16-ąją ir 82-rą
Lietuvos valstybės atkūrimo
sukaktį nebus pamiršta ir Ko
vo 11-oji, kada po 50 metų tru
kusių svetimųjų okupacijų vėl
buvo atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė. Philadelphijo
je abi šios sukaktys bus iškil
mingai minimos vasario 20-tą
dieną, sekmadienį. Minėjimą
rengia Philadelphijos LB apy
linkė ir Lietuvių namų valdy
ba.
Šv. Mišios Šv. J u r g i o
bažnyčioje

tos nepriklausomybės metų.
Po minėjimo toje pat Lietuvių
namų „Čiurlionio" salėje vyks
pabendravimas prie suneštų
užkandėlių ir kavos. Įėjimas į
minėjimą nėra susijęs su jokiu
mokesčiu. Atsilankę prašomi
savo auka paremti JAV Lietu
vių Bendruomenės veiklą.
Prieš minėjimą Lietuvių na
mų vidurinėje salėje bus gali
ma pasivaišinti lietuviškų pa
tiekalų pietumis.
Apie įvyksiantį Vasario 16sios minėjimą ir apie visą kitą
Philadelphijos lietuvių veiklą
informacija teikiama per sa
vaitinę
radijo
programą
„Bendruomenės balsas", kiek
vieną sekmadienį, 9 vai. ryto,
transliuojama iš radijo sto
ties WNWR 1540 AM banga,
arba per Interneto tinklalapį
www.phillylac.org
Plačių Philadelphijos apylin
kių, Pietinės New Jersey ir
Delaware valstijų lietuviai yra
kviečiami vieni kitus painfor
muoti apie įvyksiantį minėji
mą ir jame su savo šeimomis,
draugais bei pažįstamais gau
siai dalyvauti. Vasario 16-ji ir
Kovo 11-j i yra mūsų džiaugs
mo, vilties ir tautinio ryžto
šventės!
T e r e s ė Gečienė

ELEKTR08
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTMS
oncrmjM* m
•tBK(7*S)42>-71M

AuT53r5E57iEXr3vSETB£

IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Ftank Zapois if 0*f. Mgr Auta*
S. Kane kalba imtuviSfcai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 Wast»€thStraa1
Tai. (706) 424-8064
(773)581-8664

Prie Nekalto Prasidėjimo bazilikoe Vašingtone, maldininku, iš trijų Philadelpiujos lietuvių parapijų — Šv. An
driejaus, Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio, 1999 m. rug»*jo 8 d. at\yke Švęsti Šiluvos M. Marijos Švente. I eil. viduryje
stovi kun. Petras Burkauskas, Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimiero parapijų klebonas Beveik šimto asmenų išvyką
suorganizavęs ir jai vadovavęs kun. P. Burkauskas Šiluvos Marijos koplyčioje aukojo šv Misiąs, o pamokslą pa
sakė Vašingtono Katalikų universitete studijuojantis kun Antanas Lape iš Lietuvos. Prie Philadelphijos lietu
vių buvo prisidėjęs ir gražus būrys Vašingtono ir Baltimorets lietuvių. Šia proga Phladelphijos maldininkai
aplankė ir Lietuvos ambasadą.
Nuotr. J o n o Puodžiūno

tojo Dievo Tarno, kuris 1926
m. pašventino šv. Antano
maldos namus, ir kitų Dievo
malonių. Ta proga Mišias au
kojęs kun. Kęstutis Trimakas
specialiai prisiminė Cicero lie
tuvių tikinčiųjų bėdas ir mel
dė dangiškosios pagalbos.
Arkivysk. J. Matulaitis taip
pat buvo prisimintas ir per lie
tuvišką Sumą sausio 30 dieną.
Dėl iškritusio sniego šį kartą
ik: įčiųjų skaičius buvo kiek
ma^snis negu ankstesnius
tris sekmadienius, tačiau jų
vis tiek gana daug susirinko.
Mišios buvo aukojamos gy
vųjų ir mirusiųjų BALFo Cice
ro skyriaus darbuotojų inten
cija, nes sekmadienį buvo šios
šalpos organizacijos metinė
šventė Ciceroje. Kun. K. Tri
makas pamaldų metu pasakė
turiningą pamokslą, iškelda
mas prasmingus BALFo dar
bus, o Giedrės Nedveckienės
ir Jonės Bobinienės vadovau
jamas choras su Laimutės Stepaitienės solo giesmėmis pa
dėjo geriau įsijausti į Mišių
eigą.
Beje, Šv. Antano parapijos
biuletenio lietuviškame pusla
pyje du sekmadienius iš eilės
irgi buvo prisimintas ir pa
gerbtas palaimintasis arkivys
kupas J. Matulaitis, pacituo
jant vertingų jo minčių.-

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
f * * - . ,
KMECKREM.T0RB
V^TfcVBj&ji 7W2 s PutatU Rd.
•—^Tat.1. 4365 S-Aichar Ava.

DANUTĖMAYER
77*284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danui* Mayer. Ji
rxc4eskwato,sąžinir^raamaniikai patarnaus. įkainavimas
veltui.

jiems šokant smagią polką. Beržinskai, suprasdami lietu kalbėti apie gyvenimą Lietu
Roma Mildažienė jausmingai viškų, svetur išleistų knygų voje. Jadvyga ir dr. Adolfas
padeklamavo porą eilėračių, stygių Lietuvoje, vasarą į Damušiai gyvena Lietuvoje ir
Philadelphija gali didžiuotis
tos žymaus veikėjo, visuomeBALFo skyriaus iždininkas Klaipėdos miesto biblioteką, į Floridą atvyksta žiemos me
bei džiaugtis trimis tebevei
nininko inž. Antano Rudžio.
Vytautas Kulpa paskaitė savo savo lėšomis išsiuntė 12 dėžių tu praleisti čia kelis mėnesius.
kiančiomis lietuvių parapijo
Kalbėtojas pareiškė, jog ko
sukurtus kupletus, o svečias iš knygU- Tarp jų yra ir lietu
Jadvygos Damušienės kalba
mis — Šv. Andriejaus, Šv. Ka
va už savo teises yra principo
Detroito V. Petronis — humo viška ir anglų kalba enciklope buvo labai įdomi, sukėlusi
zimiero ir Šv. Jurgio. Tačiau
reikalas — tai yra lyg nustaty
ristinį eilėraštį. Vakarienės dijos. Tai tikrai .gražus pavyz daug komentarų ir klausimų.
iki šiol visos pagrindinių tau
tas takas iš anksčiau. Turime
metu buvo įteikti žymenys dys visiems, nes jau atėjo lai J. Darnušiene kalbėjo iš savo
tinių švenčių religinės apeigos
drąsiai pasakyti vyskupui ir
BALFo darbuotojams.
kas pagalvoti, ką darysime su asmeninės patirties, susidu
vyko Šv. Andriejaus parapi
klebonui, kad mes rezervuo
Sekmadienio rytą, tame pa per ilgus metus kauptomis riant su kasdieniniu gyveni
joje, kurioje gausiausiai susi
jame sau protėvių teises. Jis
,,
mu, įvairiomis problemomis ir
čiame viešbutyje, kun. Kuzins- knygomis.
telkę dar lietuviškai tebekal
pabrėžė, jog šiuo principu va
žmonėmis. Ji pastebėjo, jog
kas ir kun. Čepanis aukojo šv.
bantys Amerikos lietuviai bei
LIETUVOS
DUKTERŲ
dovaujantis, reikia reikalauti,
Lietuvoje labai smukusi mo
Mišias ir muzikui Faustui
naujausi ateiviai iš Lietuvos.
SUSIRINKIMAS
kad parapijos steigėjų įpėdi
ralė, tai okupacijos padarinys.
Stroliai vargonuojant, susirin
Šv. Andriejaus ir Šv. Kazimie
niams būtų suteikta patogu
kę giedojo lietuviškas giesmes. . Gruodžio 7 d. pas Oną Vait Pastebimas vien tik pinigo
ro klebonai kun. Petrui Bur- J U N O B E A C H , F L
mo privilegijų.
Po šv. Mišių, užbaigus šuva- . kienę įvyko Lietuvos Dukterų garbinimas, spauda labai ša
kauskui susitarus su Šv. Jur
Į lietuvius tikinčiuosius taip
žiavimą, BALFo Palm Beach susitikimas, šeimininkės buvo liška, joje daug pornografijos.
BUVUSIAM KAIMYNUI
gio parapijos klebonu kun. dr.
pat
prabilo, jau antrą kartą
Po
„Williams"
sutarties
pasi
skyriaus pirmininkas Jonas ir Rėžė Barienė įrį<jma Vaitkie
LINKIME SĖKMĖS
Juozu Anderloniu, Vasario 16ciceriečių
susirinkimuose da
rašymo
jaučiamas
nepasiti
jo žmona Roma Mildažiai pa nė. Susirinkime- atsistojimu
osios sukakties iškilmingos šv.
lyvaujantis,
visuomenės veikė
kėjimas
amerikiečiais
ir
Ame
kvietė
suvažiavusius
svečius
buvo pagerbta buvusi Lietu
Pietų Floridos lietuviai, bu
Mišios pasikeitimo būdu bus
jas
ir
spaudos
darbuotojas
rikos
lietuviais,
auga
korupci
priešpiečiams
pas
save.
vos Dukterų, Juno Beach sky
aukojamos kasmet kitoje pa vusiam Palm Beach apylinkės
Bronius
Nainys
iš
Lemonto.
ja
ir
nusikaltimai,
žmonėms
BALFo
skyriaus
valdybai,
riaus
narė,
paskutiniu
laiku
rapijoje. Šiais metais pirmą gyventojui, Vytautui Dudėnui,
Jis,
kaip
visada,
kalbėjo
aiš
neišmokamos
pensijos
ir
atly
BALFo
direktoriui,
ir
jų
žmo•
gyvenusi
St.
Petfe
Beach,
a.a.
kartą Nepriklausomybės šven naujajam Lietuves finansų
kiai
ir
nedviprasmiškai,
ragin
ginimai,
nevykdomi
įstatymai,
noms
bei
visiems
prisidėju
Gražina
Petrulienė,
kuri,
po
tės centrinio minėjimo šv. Mi ministrui, linki sėkmės ir iš
damas kovoti, nenusileisti.
kaimas apleistas. J. Darnu
šios bus Šv. Jurgio parapijos tvermės sprendžiant sunkias siems prie BALFo direktorių ilgos ligos, iškeHfcvo Anapilin šiene rūpinosi ateinančiais
bažnyčioje (Salmon ir Venan- Lietuvos finansines proble suvažiavimo rengimo, priklau š.m. lapkričio 27'd. Ta proga rinkimais, ragino visus juose
Klebonas kiršina• •->---•
so mūsų telkinio nuoširdi pa buvo surinkta 10% dol. Lietu
go gatvių sankryža), sekma mas.
dalyvauti,
aktyviai
reaguoti
į
parapijiečius r
dėka, nes tik jų pastangomis vos našlaičiams. Labdarą per
dienį, vasario 20 d., 11:30 vai.
Susirinkimas
parapijos
Lietuvos
gyvenimo
apraiškas.
BALFo direktorių suvažiavi duos Čikagos centrui viešnia
PRISIMINDAMI
ryto. Pastebėtina, kad prie Šv.
salėje
J. Damušienės atviras ir nuo
Jau kuris laikas privačiai
mas gražiai pavyko.
dr. Alina DomanĮftienė.
A
A
VIDA
AUKOJOM
Jurgio parapijos glaudžiasi
širdus
pasakojimas
susilaukė
Iš
bažnyčios
tautiečiai
pasu
teko
girdėti pastabas, kad Šv.
Pranešimus apie* asmeniškai
NAŠLAIČIAMS
Lietuvos Vyčių kuopa, parapi
labai
daug
komentarų
ir
klau
ko
į
Šv.
Antano
parap.
pastato
Antano
parapijos klebonas
išdalintą labdarį atliko dr.
jos klebonui kun. dr. AnderloIR VĖL MELDŽIAMĖS
simų,
daugelis
sakė
nebesu
(buvusios
mokyklos)
didžiąją
kun.
Jim
Kastigar kiršina
A.a.
Vido
Ąžuolaičio
4
metų
Vanda Majauskrehė ir Graži
niui esant ir Lietuvos Vyčių
LIETUVIŠKAI
pranta
įvykių
Lietuvoje.
salę,
kur
buvo
surengtas
meti
įvairiakalbius
parapijos tikin
mirties
metinių
proga,
šeimos
na Stankūnienė: Vanda Ma
centro valdybos dvasios vadu.
nis
BALFo
Cicero
sk.
susirin
čiuosius,
ypač
kuomet jis pa
draugai,
susirinkę
pas
motiną,
jauskienė
aplanke^Jeimą
su
14
Organizacijos yra kviečiamos
Lapkričio 7 d. St. Jude baž
kimas,
žymintis
vajaus
užbai
laiko
ispaniškai
kalbančiuo
Apoloniją,
ir
Vladą
Žibus,
pri
vaikų
ir
įteikė
JMi
Lietuvos
dalyvauti su savo vėliavomis,
nyčios koplyčioje, po ilgos va
LIETUVIŠKOS KŪČIOS gimą.
sius.
simindami
a.a.
Vidą
Lietuvos
Dukterų,
Juno
BMch
skyriaus
o moterys, pasipuošusios tau
saros pertraukos, pietų Flori
:
Tačiau prieš susirinkimo
Lietuviškos Kūčios, Elenos
Ir sausio 30 d. parapįjos biu
tiniais drabužiais, kviečiamos našlaičių ir senelių labdarai dos lietuviai susirinko šv. Mi labdarą. Gražina $tankūnienė
suaukojo
260
dol.
programą
ir tuoj po jos buvo letenyje anglų ir ispanų kalba
Jonušienės
ir
jos
padėjėjų
ruo
apsilankė
Molėtuose
esančioje
jungtis į šv. Mišių procesiją.
šioms.
šiamos jau 6 metai Deerfield skirta laiko ir Cicero lietuvių yra paskelbta minCių, kurios
Netekus St. Paul of the sąvartynų vaikų prieglaudoje Beach Community centro sa tikinčiųjų problemoms nag
toli gražu neskatina tarpusa
BAJLFO DIREKTORIŲ
Cross koplyčios, naujų patal ir juos sušelpė. Lietuvos Duk lėje. Į jas atsilanko daug pietų rinėti. Jos, kaip atrodo, šiuo
vio
sugyvenimą. Apie tai būtų
SUVAŽIAVIMAS
Iškilmingas minėjimas
pų šv. Mišioms suradimas bu terys tiki, kad tiK asmeniškai Floridos lietuvių, norėdami metu yra pati aktualiausia
galima (arba net reikėtų) iš
įteikta
parama
patenka
ten,
Lietuvių namuose
Palm Beach BALFo valdyba, vo didelis rūpestis kun. Čejaukiai pasivaišinti tradici tema, ne vien tik Cicero lietu samiau pasisakyti, bet šio ra
kurią
sudaro Jonas Mildažis paniui, LB Palm Beach apyl. kur ji tikrai reikanoga, tad vi niais lietuviškais valgiais, pa viams, nes ir kituose lietuvių
Minėjimo akademinė bei
šinio specifiniai rėmai nelei
suomet
stengiamasi
susitikti
meninė dalys bus tęsiamos 2 — pirm., Jonas Štaras — valdybai, ir bažnytiniam ko
giedoti kalėdines giesmes, pa telkiniuose apie tai plačiai džia to padaryti.
su
pagalbos
reikalingais
žmo
vai. p.p. Lietuvių namuose sekr., Vytas Kulpa — ižd., Al mitetui. Vadovaujant kun.
nėmis ar šeimomis, nors tai būti kartu su kitais lietuviais, kalbama.
Čia reikia paminėti tik
(Lithuanian
Music Hali), gis Augūnas — narys ir BAL Čepaniui buvo stengiamasi
ir tuo pačiu padėti Lietuvos
Į
Detroitą
išvykus
lietuvių
pareikalauja
narių
laiko
ir
vieną
jo „pamokslėlio" vietą,
esančiuose 2715 Allegheny Fo direktorius dr. Jonas Šal surasti naują vietą, kur būtų
našlaičiams, nes pelnas skiria komiteto pagrindiniam nariui kurioje sakoma, kad Šv. Anta
Avenue, netoli nuo Šv. Jurgio na, suruošė šių metų BALFo laikomos šv. Mišios lietuviš pastangų.
mas labdarai Lietuvoje.
dr. Petrui Kisieliui (jis te° no parapija yra trikalbė. Ta
ilietuvių parapijos. Pagrindinę direktorių suvažiavimą Holi- kai. Pagaliau pasisekė susitar
kalbėjo prof. J. Pikūno pager čiau, jeigu jis jau pripažįsta,
Šiais
metais
Kūčios
buvo
PABENDRAVIMO
kalbą minėjime pasakys dr. day Inn Resort, Singer Island. ti su St. Jude bažnyčios, Tebimo minėjime) šio klausimo kad yra trikalbė, tai kur dingo
gruodžio
24
d.,
2
vai.
p.p.
PIETŪS
Oskaras Jusys, Lietuvos Res FL. Aišku, jiems padėjo ir jų questa, klebonu, jog šv. Mišios
diskutavimui skirtą dalį pra lietuvių kalba iš parapijos biu
publikos ambasadorius prie žmonos bei kiti Palm Beach lietuvių kalba bus aukojamos
Mindaugas Baukus, ku letenio pirmojo puslapio? Ko
Gruodžio
mėn.
pabendravi
UETUVOS DUKTERŲ vedė
Jungtinių Tautų organizacijos lietuviai, kuriems svarbi lab kiekvieno mėnesio pirmą sek mo pietūs, gruodžio 14 d. buvo
ris
yra
LB Cicero apyl. valdy dėl nėra lietuvių kalbos užra
madienį, 2 vai. p.p. bažnyčios
MADŲ PARODA
New Yorke. Dr. Jusys šioje dara Lietuvai.
bos
vicepirmininkas
ir lietuvių šuose ant parapįjos pastato ir
įdomūs.
Atrodė,
kad
įjuos
su
JTO sesijoje yra Generalinės
Spalio 29 d., penktadienį, koplyčioje.
sirinko beveik visi pietų Flori
Lietuvos Dukterų madų pa atstovas prie Cicero miesto pan.?
Asamblėjos vicepirmininku. buvo suruoštas susipažinimo
Tad lapkričio 7 d., sekma dos lietuviai su svečiais iš Lie roda 2000 m. vasario 5 d., šeš valdybos.
Atrodo, kad klebonas, tai sa
Jis apžvelgs Lietuvos valsty vakaras, kad iš visų JAV su dienį, ir suplaukė pietų Flori tuvos. LB Palm Beach sky
tadienį, 2 vai. p.p. vyks OceanPirmuoju
kalbėtoju
čia
buvo
kydamas,
įkliuvo į spąstus,
bės tarptautinį vaidmenį ir važiavę svečiai turėtų progos dos lietuviai melstis ir giedoti riaus pirm. Vincas Šalčiūnas
view Metodistų parapijos salė adv. Saulius Kuprys, kuris at kuriuos jis buvo paruošęs lie
pasiekimus pasaulio tautų šei susipažinti su vietiniais lietu lietuviškai. Kun. Čepanis au pristatė svečius, tarp jų buvo
je, Juno Beach, 701 Ocean kreipė susirinkusiųjų dėmesį į tuviams. Ir jam turbūt nebus
moje. Tai įdomi Lietuvos už viais, pabendrauti. Prie vietos kojo šv. Mišias, o „Dainavos" Rožės Barienės dvi seserys —
Drive.
sausio 30 dienos parapijos biu lengva iš jų išsikapstyti.
sienio sritis apie kurią nedaug moterų paruoštų užkandžių ir choras giedojo, vargonuojant Kazė Petronaitienė ir Adelė
letenyje paskelbtą (tik ang
Visi
nuoširdžiai
kviečiami
Edvardas Šulai tis
žinome. Philadelphijoje minė taurių vyno visi turėjo progos ir diriguojant Jonui SamoŠkai. Petrovičienė. V. Šalčiūnas pa
liškai ir ispaniškai) naują Mi
atsilankyti,
pamatyti
mūsų
jimuose kasmet dalyvauja ir pasidalinti
kelionės
įspū
sidžiaugė gerai pavykusią LB nares ir jaunimą modeliuojant šių tvarkaraštį, kur lietu
asmeniškai miesto proklama džiais, pasidžiaugti puikiu
„DAINOS" CHORAS
gegužine, pranešė, jog sausio įvairius drabužius ir tuo pa viams skiriamas ne 11 (kaip
ciją įteikia miesto meras. Tiki pietų Floridos vakaru.
* P e r 1999 metus Kauno
VĖL DAINUOJA
21 d. Marriot viešbutyje, 1 vai. remti Lietuvos Dukterų šalpos dabar yra), bet 9 vai. ryto pa
masi, kad šios tradicijos laiky
arkivyskupija
gavo daugiau
Spalio 30 d., šeštadienį, 9
maldos.
Lapkričio mėnesio pradžioje p.p. bus pagerbta buvusi „Dai darbą Lietuvoje.
sis naujai tas pareigas perė vai. ryto vyko registracija. Vė
kaip
1
mln.
litų
tikinčiųjų
au
JDainos" choras vėl pradėjo re nos" choro vadove, ilgus metus
Pagal šį tvarkaraštį 11 vai. kų. Tai pirmas kartas, kai
Lietuvos Dukterų
Juno
męs meras John Street.
liau, po kun. Kuzinsko mal petuoti Oceanvievv United Me- visuomeninį darbą dirbanti Beach skyrius sveikina visus Mišių iš viso nėra, o nurodytos
Meninę programos dalį at dos, bei Lietuvos Dukterų Ju thodist bažnyčios patalpose. Irena Manomaitienė. Po pra ir linki laimingų 2000-ųjų me tik 10:15 ir 11:45 vai. pamal skelbiama, kiek Bažnyčia
gavo aukų. Pasak Kauno arki
liks tautinių šokių šokėjų gru no Beach skyriaus sveikinimo, „Dainos" chorui
Vytautas nešimų Vincas Šalčiūnas pak tų.
dos ispaniškai kalbantiesiems. vyskupijos pranešimo, pernai
pe .Žilvinas", vadovaujama prasidėjo darbas, tai skyrių Daugirdas, dabar ruošia nau vietė Jadvygą Darnušiene paDA, Čia paskelbta, kad tai padary arkivyskupija gavo 1 mln.
Esteros Bendžiūtės-VVashofs- pranešimai. Pagrindinis pra jų dainų repertuarą, o Jonas
ta vysk. Jakubowski įsakymu, 13,521 Lt aukų ir dar 309,246
ky, .Kaimo kapela", vadovau nešimas, apie šalpos darbą Samoška su choru ruošia nau
nors lietuvių komitetas šiuo litus — iš valstybės biudžeto.
jama Lynn Cox, Vinco Krėvės Lietuvoje, buvo Centro valdy jas giesmes.
reikalu nebuvo gavęs jokio Iš šių lėšų kunigų seminarijai
lituanistinės mokyklos moki bos pirm. Marijos Rudienės.
CICERO LIETUVIAI MELDĖ
laiško ir apie pakeitimą suži išlaikyti išleista 954,000 litų,
Tad po vasaros atostogų
niai 'vedėja Danutė SurdėnieVakare vyko vakarienė su „Dainos" choristai vėl styguoja
nojo iš to biuletenio.
PAL.
J.
MATULAIČIO
UŽTARIMO
Katechetikos, Šeimos ir Jauni
nf. ir kanklininkės, kurioms programa. Programai vadova balsus, ruošiasi giedoti bažny
mo centrams — 91,609 litai,
Šv.
Antano
parapijos
lietumaldas
ir
būtų
išspręstos
klevadovauja Brigita ir dr. Juo vo Algis Augūnas. Porą dainų čioje ir dalyvauti lietuviškuose
Kalbėjo
Caritas reikalams — 49,200
bono
sukurtos
problemos
lie
viai
tikintieji,
susirinkę
į
šios
zas Kasinskai. LB apylinkės padainavo Vytautas Daugir renginiuose.
ini. Antanas Rudis
litų, parapijų paramai —
parapijos bažnyčią ketvirta tuviams priimtina linkme.
žiniasklaidos
technologinės das, Marius Sodonis ir Aldona
dienio vakare, sausio 27 d.,
Minėdami arkivysk. J. Ma
Šį kartą susirinkusieji pa 213,609 litų. Pasak praneši
srities specialistai ruošia foto Urbienė, akordeonu pritariant
BERŽINSKU DOVANA
meldė, kad per palaimintojo tulaičio mirties metines, tą mokančių bei padrąsinančių mo, rinkliavos parapijos per
ir video montažą apie Lietu Vytautui Daugirdui. Jis akor
vos pasiekimus visose gyveni deonu palydėjo Jūratę BuineJuno Beach ir Cape Cod gy arkivysk. Jurgio Matulaičio vakarą Cicero ir apylinkių žodžių susilaukė iš senosios metus sudaro nuo 400 iki
mo srityse per dešimtį atstaty vičienę ir Povilą Manomaitį ventojai Liucija ir Valteris užtarimą Dievas išklausytų jų tautiečiai prašė šio palaimin- Amerikos lietuvių išeivių kar- 10,000 litų. (BNS)
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KRAŠTO VALDYBA F RADEDA NAUJUS
DARBOJ* ETUS
Sausio 16 d. JAV LB Krašto u
valdyba rinkosi į pirmąjį i i ų Iii
metų posėdį, kuris prasidėjo li<
sveikini maia ir linkėjimais tr
tautiečiams, išsibarsčiusiems ui
visame pasaulyje.
ri
Iždininkas R. Pliura apibu
dino iždo stovį, kuris šiuo me- te
tu gerokai tuštėlesnis — jame re
Krašto valdybos veiklai liko ti
tik 15,000 dolerių. Rūpina- ki
masi, kaip papildyti iždą, kad ži
lėšų pakaktų sėkmingai šių d<
metų veiklai.
Krašto valdyba ėmė naudo- pi
t»8 ir remti naują telefonų D
bendrovę — IECOM. Ši ben- zi
drovė suteikia nuolaidą skam- k
bučiams į Lietuvą (1 minutė ir
pokalbio kainuoja 33-34 cen- bi
tai), taip pat ir vietiniai skam
bučiai kainuoja žymiai pigiau, pi
Krašto valdyba kviečia naudo- a]
tis ir apsipirkimu kompiute- te
rio- tinklapyje per Lietuvių pį
Bendruomenės LAC „webpa- Ii
ge*. Perkant šiuo būdu, kiek- ti
vienas paremsime JAV Lietu
vių Bendruomenę.
n
Artėja svarbi visiems mums U
šventė Vasario 16-oji. Šia pro- n
ga tautiečiai gaus naują v<
„Tinklo" laikraštuką, kuriame ši
ras daug įdomių žinių iš JAV
LB Krašto valdybos ir apylin- k
kių veiklos.
g<
Krašto valdybos pirmininkė či
Regina Narušienė lafšku krei- a*
pėsi į visus tautiečius, svei- ti
kindama Vasario 16-osios pro- d
ga, apibūdindama krašto vai- n
dybos nuveiktus ir ateityje Ii
planuojamus darbus. Tuo pa- p
čiu ji prašo visų susipratusių d
žmonių aukų numatytiems v,
metų darbams. Krašto valdy- b
bos pirmininkė išreiškė viltį, vi
kad visos apylinkės iškilmin- ti
gai paminės mums brangią jc
Vasario. 16-osios šventę, nepa- d
mirštant ir kitos ne mažiau p
svarbios datos — Kovo 11- ii
08108.

Jau išleistas krašto valdybos
Jubiliejinis kalendorius, kurio
pasirodymu labiausiai rūpinosi ses. Margarita Bareikaitė.
Po keletą šio kalendoriaus eg-

k
£
b
1

npliorių išsiuntinėta apykėms. Kvičiame šį, puikios
tuvių bažnyčių JAV nuolukomis papuoštą, leidinį
sisakyti per „Draugo" laikIti,
Tau senokai rengiamas lieriškų dainų rinkinys, kurio
laktorius Antanas Polikai, ruošiamas spaudai. Lauuna tik paskutinio perLiejimo ir ši knyga bus pra
ba spausdinti.
(rašto valdyba, gyventojų
geidavimu, įkūrė naują San
ego apylinkę, kurios organitoriumi buvo Algis Bačianss. Linkime darnios veiklos
tikimės puikaus bendradarivimo.
Socialinių reikalų tarybos
•mininkė Birutė Jasaitienė
ibūdino naujai įkurtą komią „Vaikai". Šio komiteto
-mininke išrinkta Alė Kėženė. Komitetas rūpinsis Lie
pos našlaičių įvaikinimu.
Rūpestį dėl artėjančios Dai. šventės išreiškė Kultūros
rybos pirmininkė Marija Reenė. Nepavyksta rasti vado, kuris sutiktų sudaryti šios
entes repertuarą.
Švietimo tarybos pirmininRegina Kučienė pasidžiaudidėjančiu mokinių skai
tini lituanistinėse mokyklo, ir pažymėjo, kad Švietimo
ryba, kartu su Lietuvių fon\, Vasario 16-osios proga
ogiasi materialiai paremti
uanistines mokyklas. Taip
t pažymėjo, jog vasario 27
Lemonte, Bočių menėje,
ks tradicinė mokytojų darkonferencįja, į kurią pak
isti Čikagos ir Maironio lianiatinių mokyklų mokytoi. Kasmetinė mokytojų stu
lų savaitė šiais 2000 metais
anuojama liepos 30-rugpjū>6d.
Posėdis baigtas, dar kartą
iečiant visus tautiečius gra
li paminėti mums visiems
angias dienas — Vasario
>-ąją ir Kovo 11-ąją.
Dalia Badarienė

LAIŠKAI IR f fUOMONĖS
lio stogą. Darbininkai įsijunį demonstracijas ir rėmė
jūdį. Tuometinis LKP vais, nujausdamas
Sąjūdžio
Tai rašytojo Kazio Sajos
imėjimą,
atsiskyrė
nuo
taiklus aprašymas (pašiepiaskvinės rusų komunistų vimas) Lietuvoje veikiančių par8ąjunginės partijos ir įteigė
tijų ir jų vadų. Kai kurių Liev ą Lietuvos komunistų partuvos partijų ar sąjungų vadai
ą, b e t neprisidėjo prie V.
priklausė LK/SSK partijai, o
indsbergio
vadovaujamo sąVytautui Landsbergiui vadodžio
ir
nepasirašė
Lietuvos
vaujant, buvo įkurtas Sąjūdis,
!priklau8omybės
atkūrimo
kuris taikiu būdu sugebėjo išito-deklaracįjos, palaikydatraukti Lietuvą iš socialistinių
as ryšį s u Kremliumi.
valstybių sąjungos ir atkurti
Čia rašytojas K. Saja aptaLietuvos
nepriklausomybę.
Tuolaikiniai Kremliaus komu- r i dabartinės Lietuvos partinistiniai vadai ir j ų statyti- ji s ir sąjungas, jų vadus ir lainiai lietuviai komunistai Vii- k rseną Seime, sprendžiant
niuje trukdė Sąjūdžio veiklą ir I etuvos valstybės ir žmonių
nesijungė į išlaisvinimo de- g s e n i m o reikalus. ISpopuliamonstracyas. Per visą sunkią r ję8 R. Paksas ir daugelis
Lietuvos okupaciją nė vienas k t ų v a d ų irgi yra buvę komuvadinamasis partijos pirma- n s t ų partijos nariai. O kaip
sis sekretorius, visagalės rusų y a s u liberalais? Kas jie yra,
imperijos valdytojas, nebuvo V >kia j ų programa? Prie kai
atvykęs į Lietuvą, lyg jos ne- k irių partijų yra pridėti
būtų buvę, o tuo sunkiu metu ž džiai: liberalai, demokratai,
Lietuvos komunistų vadas t k visi bįjo žodžio — tautiniai.
Rusų komunistų okupuota
drebėjo dėl savo kailio ir, sė
okietijos
dalis buvo vadinadėdamas prie telefono, malda- >
vo galingąjį vadą Gorbačiovą r a Demokratine respublika, o
atvykti į Vilnių gelbėti susida- k ek demokratiškumo joje buriusios padėties..
v »? S u tokia diktatūra galėjo
gintis tik Kremlius.
Nepadėjo jo atvykimas ir 1; Ačiū „Draugo" vyr. redaktokumščiu daužymas į automoKAIP DEVYNI VILKAI
VIENA BITE
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rei Danįitei Bindokienei už
paskelbti l rašytojo Kazio Sajos
rašinį, vaizdžiai aptariantį
šiuolaikii lės Lietuvos partijų
ir vadovų veiklą. Partijų vadai
pešasi ta rp savęs, bet, kai paliečiama; Sąjūdžio ir Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio
veikla, v isi sutartinai šaukia
ir jį niek ina. Tikrai — devyni
vilkai vieną bitę pjauna. Kaip
jis išsilaii io prieš tokią gaują?
Taip pait tenka padėkoti vyr.
redakton }i už pasikalbėjimus
su Lietuv os kariuomenės vadu
gen. Jomi Kronkaičiu ir finansų minis!tru Vytautu Dudėnu.
Labai mt irbu tiesiogiai išgirsti
ar paska ityti, ką sako ir kaip
tvarkosi „amerikonai" lietuviai, pasiišventusiai dirbantys
atsakingi >se pareigose. Ankstesnės v aldžios nesigyrė patarėjais i š „vakarų", nes buv.
komunist ai buvo pakankamai
apšviesti Kremliaus vadų ir
tvarkėsi be vakariečių patarėjų.
Apie k riminalą ir dirbančiųjų nieltinimą pakankamai
pasiskaito ame ir pirmame
„Draugo" puslapyje, jau neminint Lieti ivos leidžiamos spaudos.
/ intanas Juodvalkis.
Burbank,IL
REZ. BUSH IR
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖ
Perskai tęs „Draugo" redak:
torės D. 1Jindokienės vedamąjį
„George 1Bush ir Lietuvos laisvėjimo la ikotarpis" (sausio 18'
d.), pancirau ir aš prisidėti,
Dabar, k ai buvusio JAV prez.
George Iiush sūnus kandidatuoja į J AV prezidentus, yra
verta nors trumpai pažvelgti į
jo tėvo laikyseną Lietuvos
laisvinim osi metu. Mes, lietuviai, labiai nusivylėme prezidentu Biish, kad jis taip ilgai
nepripaž:ino Lietuvos nepriklausomyt )ės.
Pažiūriikime, ką prez. Bush
apie tai irašo savo knygoje „A
World Transformed", (Knopf,
New Yor)k, 1998), kurią jis pa
rašė kailu su Valstybės saugumo pi itarėju Brent Scowcroft.
Prez. Eiush ir Scowcroft aiškiną, kacl jie labai norėjo laisvės Lietiivai, Latvijai ir Estijai. „No one was more desirous of iseeing the Baltics independerit that we", — rašo
autoriai. Bet tuo metu JAV ir
Vakarų 1Suropa turėjo ir kitų
labai rimtų rūpesčių: strateginių gink lų sumažinimą, rusų
kariuonumes atitraukimą iš
Rytų Europos, Vokietijos suvienijime i, Kuveito išvadavimą
ir kitų s1darbių reikalų su rusais. Pasitaręs su Vakarų Europos vaclais, prez. Bush priėjo
išvados, kad Gorbačiovas su
savo „pe restroika" ir demokratizacijai buvo geriausia viltis
pasiekti minėtus tikslus ir
išlaisvint i Rytų Europą bei
Baltijos tautas.
Knygos autoriai įrodinėja,
kad per daug spausti Gorbačiovą buivo pavojinga. Prieš
Lietuvos nepriklausomybę labai prieši inosi rusai nacionalistai ir geiįerolai. Buvo pavojus
Gorbačiovui būti nuverstam,
Arba ge nerolai galėjo veikti
sauvališl tai ir sutriuškinti Lietuvos ne]priklausomybę su dideliu ki•aųjo praliejimu. O
siųsti JAV kariuomenę Lietu
vai gelbėti nebuvo nei kalbos,
Galėjo atsitikti taip, kaip 1956
m. Vengrijoj. „Jeigu būtų kiles smui rtas, iš tikrųjų JAV
negalėtų padėti ir mes liktu

Namams P nkoloa, Apdraustos Sąskaito
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JUOZ UI GLAVINSKUI
mirus, reiikii me širdingą užuojautą jo sūnui
ALBERTUI su leima bei kitiems artimiesiems.
Lilė bei Valentinas Ramoniai

r ApyfMdti LMurtas Daugiau Kaįpjl Mciua.
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me kruvinomis rank< ms", ra- vų. Būtų labai gaila, jei susi
šo prez. Bush.
darytų įspūdis, kad Vilniau
Lietuva prezident i Bush sukilimas nutylimas dėl parti
bei jo patarėjais sul šlė daug nių ar srovinių skirtumų i
rūpesčių ir vargo. Bu 0 didelis kad pastangos įteisinti suki
spaudimas iš JAV altiečių, limą bei Laikinąją vyriausyb
spaudos, Kongreso ir utų tuoj yra tik vienos srovės projek
pat pripažinti Lietu os nė tas. Tuo atveju tos pastango
priklausomybę, ir ji« ra buvo būtų sumenkintos ir gal ne
nelengva prieš tai ats laikyti,
visai sužlugdytos. Tikriausi.
Prezidentas Bush r Scow- Vilniaus sukilimas neminima
croft aiškinasi, jog ji uzdavi- dėl kurių nors kitų priežasčių
nys buvo paveikti sovietus Reikia tikėtis, kad knygos re
taip, kad jie petys p i pažintų cenzentai jas netrukus paaiš
Baltijos tautų oepnk ausomy- kins.
bę. Reikėjo ve&ti ati irgiai ir
Algimantas Gureckai
tyliai. „Iš esmės v mintelis
Windsor, C]
kelias Baltijos valsty ėms į ilgalaikę nepriklauson fbę buvo su Kremliaus pr tarimu",
AR BRANGINAM
rašo Scowcroft. Koni ontacija
GYVYBĘ?
su Kremliumi galėj sužlugdyti viską — reforma; , demokRūpinamės ir sielojamės dė
ratizacija, Baltijos ts įtų lais- daugelio dalykų, kurie yr;
vę, Vokietijos sujung mą, nu- „menkniekis prieš Amžinybę'
siginklavimą.
Tačiau kiek mūsų sielojamė
Ačiū Dievui, viskas pasibai- ar kovojame prieš abortus gė gana gerai. Liet va tapo už gyvybę? „Juk tai ne man
laisva ir nepriklausoi a su pa- reikalas!" dažnas atsakys.
čių rusų pripažinimu rsumaTikrai? Bet Lietuva tarp pii
ža kraujo auka. Buv s prezi- niaujančių Europoj aborti
dentas George Bush ieka ta skaičiumi! Lietuviai, kovoję u
rytum teisus. Nem riu, jog gyvybę Sibire, kalėjimuose
skaitytojai pagalvotų kad aš koncentracijos stovyklose i
teisinu prezidentą Bi sh ir ne- bėgdami nuo komunizmo, da
tiesiogiai peršu jo sū ių Geor- bar savanoriškai žudo negi
ge W. Bush į JAV ireziden- musius kūdikius — savo tau
tus. Anaiptol. Man Ii biau pa- tos ateitį. Siaubinga!
tinka senatorius J hn McŽiaurūs faktai: Amerikoj
Cain. Vis dė^jo, prii ipajtįstu, nuo to laiko, kai įvestas js
kad, perskaičius mii itą kny- tatymas, legalizuojantis aboi
gą, mano nuautatyn as prieš tus, negimusių kūdikių m
buvusį prezidentą gerokai - žudyta daugiau, negu per vi
atslūgo.
sus karus!
Vytautas lonaitis
Ką mes galime apie tai dary
GrandR pids, MI ti? Labai daug! Gyvybė — di
džiausią Dievo dovana, ta<
pirmiausia skleiskime tą mir
UŽMIRSTASSUKl JMAS
tį — ir Lietuvoje, ir Ameri
Pernai Lietuvoj bu 'O išleis- koje, ir visur, kur yra lietuvių
tas didelės apimties encikloAmerikoje sausio mėnuo pedinio pobūdžio veikalas
už gyvybę mėnuo. Rašykim
„Lietuvos naikinimas ir tautos
laiškus savo valdžios atste
kova (1940-19f8f, k irį suda
vams, kad jie kovotai prie
rė Izidorius Ignatav lius. Tai
„Roe vs. Wade" nutarimą, 1<
svarbi knyga, kuri aptaria
galizuojantį abortus. Balsu<
Lietuvos gyveojtojų i tikinimą
kime už kandidatus, kur
pirmosios sovietinės vokiečių
pasisako už gyvybę. Rašykis
ir antrosios sovietin s okupalaiškus į vietinius laikraščh
cijos metais ir Jietin ių tautos
šia tema. Ir pagaliau sva
kovą už laisvę — 19 H m. subiausia — melskimės! Malda
kilimą, partizanų 1 arą, potai pats galingiausias ginkis
grindžio veiklą ir ne užsienio,
prieinamas kiekvienam.
lietuvių pastangas.
Viešpatie, dėkoju už Ta
Ši knyga pabrėžia tos kovos nuostabią gyvybės dovaną!.
tęstinumą ir tuo prisideda i
Dalia Staniškiei
prie pastangų įteis nti 1941
Cleveland, O
metų sukilimą ir jo jastatytą
laikinąją vyriausyb i, panaCICERO LIETUVIŲ
šiai, kaip neseniai IUVO įteisintas partizanų Liel ivo8 laisVARGAI
vės kovos sąjūdis ir j > 1949 m.
vasario 16 d. dėklai irija. TaBeskaitant aprašymus ap
čiau keista, kad kr rgoj, kur Cicero lietuvių tikinčiųjų s
plačiai aprašytas 19- 1 m. bir- sirinkimus, kyla mintis, kod
želio 23-24 d sukili las Kau- neišspausdinti ispaniškai Ii
ne, net nepaminėta, jog suki- tuvių nusiskundimus apie C
lėliai išlaisvino ne ti c Kauną, cero Šv. Antano parapijos kl
bet ir Vilnių. Knygoj išvardin- bono Jim Kastiger elgesį s
ti žymūs Lie:uvos ii torikai ir lietuviais ir tuos lapelius i
žinomi Amerikos lie uvių vei- dalinti, sekmadienį į pama
kėjai, kurie ją recei zavo: dr. das einantiems meksiki
Kazys G. Ambrozaiti J, dr. Ar- čiams? Tegu ir ispaniškai ka
vydas Anusauskas, Juozas bantys parapijiečiai sužir
Baužys, habil. dr. Vytautas apie jų klebono darbelius „d
Kubilius, dr. Antanj s Razma desnei Dievo garbei*".
ir habil. dr. Antanas Iyla. ArSis įvykis turi daug pan;
gi nė vienas jų ne] astebėjo, šumo į klasikinį pasakojirr
kad nepaminėtas Vii liaus su- apie sūnų išvarantį senatvė,
kilimas, o gai jie i lanė, jog savo tėvą iš namų, po to, k
sostinės išvadavimą nesvar- jis užrašė savo turtą sūnų
bus įvykis?
Kol kas žiauraus, beširdž
Vilniaus sukilimui /adovavo sūnaus rolę čia atlieka parap
prof. Stasys Žymant ts (Žake- jos klebonas. Tik ateitis par
vičiua). Sukilimo kai nis vado- dys, ar R. K. Bažnyčios hi
vas buvo Vytautas Rimku8, rarchija parems
jo elge
kuris jį aprašė savo atsimini- grobstyti ir skirstyti svetin
muose „Lietuvių iukilimas turtą, visai panašiai, kaip vy
Vilniuje 1941 metais '. Prof. S. dant „liaudies valią" komi
Žymantas buvo libei tlinių pa- nistiniuose kraštuose.
žiūrų ir tuo skyrėsi nuo dauJeronimas Tamkuton
gumos Kauno sukil mo vado
Chicago, 1
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A.tA.
dr. agronomas ANTANAS
VERBICKEVS
Gyveno Čikagoje, Marąuette Par ko apylinkėje. Mirė
2000 m. vasario 2 d. 5 vai. ryto, sulaiūkęs 90 metų.
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskri tyje, Atkočių kaime.
Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: žmona Adelė Smilgcivičiūtė, duktė Dalia
Ancevičienė, žentas Algis; anūkai Giintas, Daina, Sigitas
su žmona Karen ir Lya Kubilienė siu vyru Andrium; du
proanūkai — Aleksas ir Lukas Kulliliai; krikšto sūnus
Romas Senkevičius, svainė Gražina S«jnkevičienė ir svainis
Aleksas Smilga.
Velionis buvo Kėdainių valstybiiįio žirgyno vedėjas;
Vokietijoje, Gessen universitete 19481n. įsigijo agronomijos
daktaro laipsnį; suorganizavo lietuvi ų agronomų sąjungą
ir tapo pirmuoju jos pirmininku; JiPLV, Brighton Parke
įsteigė Lietuvių Bendruomenę; buv'o Lietuvių Tarybos
pirmininku; laikinai ejo gen. konsul o Čikagoje pareigas;
buvo LB Čikagos skyriaus valdybos mirys; iliustravo rašyt.
Alanto knygą.
Velionis Antanas pašarvotas penktadienį, vasario 4 d. nuo
3 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo n;amuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės šeštadienį, vasario 5 d. Iš laidojimo namų 9
vai. ryto a.a. Antanas bus atlydėtas į Jsvč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių Velioni s bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, diraugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, anūk ai, proanūkai ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus;. Tel. 800-994-7600.

Brangi Marija,
esame nuliūdę ir kupini užuojautaos Tau, netekusiai
brangaus ir mylimo sūnaus

A. t A.
VYTAUTO JAIUVŠIŪNO.
Buk stipri!
Tavo
Ir, zna

draugai:,:..

Zakarauskienė

Ričardas

Apolonija

Stoškus

V'ilma

Zaikauskaitė

Damutė

Matkevičienė

Rm ntunė

Matkevičiūtė

ir Pi'.tras

Steponavičiai

A.tA.
STASIUI STRA>ttNSKIUI
iškeliavus Amžinybėn, jūrų sk autės reiškia gilią
užuojautą mielai sesei BRONEI, sesėms RAMUNEI
ir INAI, vaikaitei LINAI ir broliiii ARUI.
„Nerijos"
„Vėtrungės

t\untojūrų skautės ir
" jūrų

skautininkės

1

Mūsų šeimos mielam draugui

A. t A.
JUOZUI BACE1VIČIUI
Amžinybėn išėjus, Jo mylimai žmonai STASEI, dukrai
BIRUTEI, sūnums ALGIUI ir R ūvfUI su šeimomis ir
visiems giminėms bei draugams Arnerikoje ir Lietuvoje
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Margarita U ' Vaclovas
Juzė

Momkai

Ivašauskienė

Ilgamečiui valdybos nariui

A. t A.
JUOZUI BACEVIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiam*^ žmonai STASEI,
dukrai BIRUTEI, sūnums AL(3IUI ir RIMUI su
šeimomis, giminėms ir artimiesie ms.
Illinois

Lietuvių Respublikonų

»

»

lyga

»
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Pasiklausyti ..Dainavos" okteto koncerto, vykusio sausio 21 d. Lemonte,
atvyko Jeff Harris, „Grandies" šokių ansamblio narys, ir didžiojo „Dai
navos" ansamblio dainininkes Laura Lapšyte bei neseniai iš Toronto į Či
kagą persikėlusi Adriana Karkaite. Tą vakarą buvo pristatyti naujieji
okteto įrašai, kuriuos galima įsigyt: ir „Draugo" knygynėlyje Kompakti
nes plokštelės kaina - 15 dol., kasetės - 10 dol., persiuntimo mokestis 3.95 dol.
Nuotr S. Krumplienės

J o n a s U r b o n a s , Amerikos
Lietuvių respublikonų tau
tinės federacijos naujasis pir
mininkas, dalyvaus Illinois
Lietuvių respublikonų lygos
metiniame susirinkime sek
madienį, vasario 6 d., 12 vai.
vyksiančiame Lemonte, PLC
..Bodų menėje". Visi lietuviai
respublikonai ir jiems prijau
čiantys kviečiami šiame susi
rinkime dalyvauti.

Cicero Vasario 16-osios pa
minėjimo iškilmes prasidės
vasario 5 d., šeštadienį, 12
vai. Lietuvos vėliavos pakėli
mu prie Cicero miesto rotušės
(50 Ave. ir 25 gatvės kampas).
Šioms iškilmėms vadovauja
ALTo Cicero skyrius. Vėliavą
kels jūros šaulių kuopa. Iškil
mėse dalyvaus Cicero miesto
taryba ir miesto prezidentė
Betty Loren-Maltese. Sekma
dienį, vasario 6 d., Nepriklau
somybės paskelbimo minėji
mas prasidės 11 val.r. šv. Mišiomis Šv. Antano parapijos
bažnyčioje. Po Mišių - minėji
mas parapijos salėje, kur pag
rindinę kalbą pasakys ekono
mistas Jonas Pabedinskas.
Minėjimą ruošia Cicero Lietu
vių Bendruomenės valdyba ir
Cicero ALTo skyrius. Meninę
programą atliks aktorė Irena
Leonavičiūtė, muz. Giedrė Kazakauskaitė ir muz. Ričardas
Šokas. Visi kviečiami dalyvau
ti.
V a s a r i o 16 d. minėjimas,
rengiamas lietuviškų Lake
County Indiana organizacijų,
įvyks vasario 13 d. 12:30 vai.
p.p. VFVV salėje (6880 Hendricks, Merrillville). Progra
moje - vaišės, paskaitą, me
ninė dalis ir šokiai. Maloniai
kviečiame apylinkės lietuvius
dalyvauti.
Šv. K a z i m i e r o s e s e r y s
kviečia visus dalyvauti šven
tose Mišiose, prašant Dievo,
kad ju steigėja. Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Šv. Mišios bus lai
komos šeštadienį, vasario 5 d.,
9:30 ryto. Seselių vienuolyno
koplyčioje, 2601 VV. Marquette

Daumanto-Dielininkaičio
j a u n ų j ų ateitininku kuo
p o s s u s i r i n k i m a s vyks sek
madienį, vasario 6 d. Rinksi
mės Ateitininkų namuose, Le
monte, tuoj po Pal. J. Matu
laičio misijoje vaikams skiria
mų šv. Mišių. Visi dėvime uni
formomis. 8-tas būrelis u ir 8
skyr. berniukai) vyks i Racine
kepyklą, o 5-tas būrelis (5 ir 6
skyr. mergaitės) vyks lankyti
Rd.
senelių Šv. Šeimos viloje. TęB r i g h t o n P a r k o LB apylin
sim šio mėnesio temą ..Ati- ,
kės Vasario 16-osios minėji
darykime savo širdis". Daly
mas rengiamas vasario 20 d.,
vaukime visi!
sekmadieni, Švč. M. Marijos
V a s a r i o 11 d i e n ą , p e n k t a 
Nekalto Prasidėjimo parapijos
d
i
e n i , "'-30 vai. vakaro Lietu
mokyklos saieje, tuoj po 10:30
val.r. lietuviškų šv. Mišių. Mi vių dailės muziejuje. Lemonte.
nėjime kalbės „Draugo" vy skambės dainų apie meilę
riausioji
redaktorė Danutė koncertas „If Music be the
Bindokienė, meninę programą Food of Love...". Sopranas Anatliks „Spindulio" šokėjai, va gei Petro ir pianistas Rokas
dovaujami Rasos Poskočimie- Zubovas atliks Mozart, Handel, Brahms, Faure, Quilter ir
nės.
kitų kompozitorių dainas ir
Tarptautiniame
v a i k ų arijas apie meilę. Visi nuošir
Justinas Šidlauskas
piešinių k o n k u r s e „Mano džiai kviečiami apsilankyti.
J u s t i n a s Š i d l a u s k a s , Vy
pasaulis 2000 metais" dalyva
Š v č . M. Marijos N e k a l t o tauto Didžiojo šaulių rinktinės
vo vaikai iš įvairių šalių ir,
parapijoje vadas, sekmadienį, vasario 6
žinoma, iš Lietuvos. Lietuvoje P r a s i d ė j i m o
konkurso laimėtoju tapo vil Brighton Parke (2745 W. 44th d. atstovaus savo sėkmingai
nietis Mykolas Vasiliūnas, o Street, Chicago) lietuviškos Čikagoje veikiančiai rinktinei
Martiniąue
24 mažieji piešėjai buvo apdo Mišios sekmadieniais vyksta Lietuvos Vyčių
vanoti diplomais. Lietuvos 10:30 val.r., paprastomis die ruošiamame „Lietuvos prisi
ambasada Vašingtone ir Al nomis - 8 val.r. (pirmadie minimų" pokylyje. Šiame tra
mos fondas nusprenė pristaty niais, antradieniais, trečia diciniame metiniame pokylyje
ti konkurso laureatų parodą dieniais) ir 7 val.r. (ketvirta Vyčiai pagerbia Lietuvai nusi
Amerikos visuomenei ir pra dieniais bei penktadieniais), pelniusius asmenis ir patrio
dėti piešinių rodymą Čikago švenčių dienomis - 10 val.r. tines lietuvių organizacijas.
je, didžiausią lietuvišką bend Išpažintys klausomos šešta Šįmet pagerbiama Lietuvos
ruomenę turinčiame Amerikos dieniais nuo 3:30 iki 4:30 Šaulių išeivijoje sąjunga, ku
mieste. Šį šeštadienį, vasario val.p.p. Dėl krikštynų ir ves riai Čikagoje atstovauja Vy
5 d., 7:30 val.v. visi laukiami tuvių reikia susitarti kleboni tauto Didžiojo šaulių rinktinė,
Lietuvių dailės muziejuje Le jos raštinėje iŠ anksto. Nauji vadovaujama Justino Šidlaus
monte. Galbūt tai bus jūsų parapijiečiai taip pat užsire ko ir „Nemuno" jūros šaulių
pažintis su būsimaisiais Lie gistruoja klebonijos raštinėje. rinktinė, vadovaujama Ed
mundo Vengiansko.
Raštinės tel. - 773-523-1402.
tuvos menininkais?

P a l a i m i n t o j o Jurgio Ma
t u l a i č i o misijos bažnyčioje
šv. Mišios pirmadieniais-šeš
tadieniais vyksta 6 val.r., sek
madieniais - 9 ir 11 val.r. Gi
mus kūdikiui, parapijiečiai
prašomi kiek galima greičiau
pranešti misijos kapelionui ir
susitarti dėl krikšto datos.
Moterystės sakramentui ruo
šiantis, reikia pranešti misijos
kapehonui ir bent prieš ketu
ris mėnesius pradėti doku
mentaciją. Artimieji taip pat
yra įpareigoti pasirūpinti ligo
nių sakramentu. Išpažintys
klausomos Šeštadieniais nuo
4:30 iki 5:15 val.p.p. arba dėl
kito laiko susitariama su ka
pelionu. Pal. J . Matulaičio mi
sija įsikūrusi Pasaulio lietuvių
centre - 14911 127th St., Lemont, IL 60439; misijos kape
liono kun. Algirdo Palioko, SJ,
tel. 630-257-5613, prel. Igno
Urbono tel. 630-357-3698, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo se
serų tel. 630-243-1070.
PRISIMINTI
SAUSIO 13-TOSIOS
DIDVYRIAI
ALTo Čikagos skyriaus val
dyba, vadovaujama Evelinos
Oželienės, sausio 13 d. suren
gė kuklų Sausio 13-osios au
kų, žuvusių prie televizijos
bokšto, paminėjimą. Prisimi
nimas pradėtas 10 vai. ryto
šv. Mišiomis, kurias aukojo
tėvas jėzuitas kun. Juozas
Vaišnys. ALTo valdyba širdin
gai dėkoja kun. Juozui Vaišniui ne tik už šv. Mišias, bet ir
už tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Pamaldos baigtos vi
siems sugiedant Lietuvos him
ną, kurį pradėjo kun. J. Vaiš
nys.
Po pamaldų visi rinkosi į
Jaunimo centro kavinę, kur
buvo tęsiamas minėjimas. Mi
nėjimą pradėjo pirmininkė E.
Oželienė ir paskaitai pakvietė
LSS atkūrėją, Pūtvio-Putvinskio klubo pirmininką bei bai
siosios sausio 13-osios dalyvį
S. Ignatavičių. Paskaita buvo
įdomi ir jaudinanti.
Po to buvo pagerbti visi
žuvusieji, sugiedota „Lietuva
brangi", ir tuo minėjimas buvo
baigtas. Visi buvo pakviesti
prie kavutės ir pyragaičių, dar
tęsėsi trumpi pašnekesiai.
Reikia padėkoti patriotinei lie
tuvių visuomenei, kuri nepa
tingėjo ir atvyko pagerbti tuos,
kurie savo gyvybėmis apgynė
Lietuvos
Nepriklausomybės
užgniaužimą. Gaila, kad tam
tikra visuomenės dalis visai
nesidomi tokiais mūsų tautą
liečiančiais įvykiais. Labai
ačiū tiems, kurie dalyvavo.
Ypač dėkojame kun. J. Vaišniui, paskaitininkui, „Drau
gui" ir „Margučiui II" už skel
bimus.
Ant. Repšienė

• Amerikos l i e t u v i ų ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. T e l .
773-847-4908, adresas: 4459
SFrancisco, Chicago, IL 60632.
• Arnoldas Kungys, APO.
AE, atsiuntė $1500 Lietuvos
vaikams-našlaičiams, paleng
vinti jų sunkų gyvenimą. Lietu
vos v a i k ų vardu dėkojame!
„Lietuvos Našlaičiu globos"
komitetas, 2711 West 71 Str.,
Chicago, IL 60829.
• Akcijų, bonų b e i k i t ų
v e r t y b i ų pirkime ir par
davime j u m s nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-879-7750 arba jo s ū n u s
Andrius Kurkulis, tel. 312879-7751, dirbą su First Albany Corp. Čikagoje. Iš JAV
ir Kanados skambinkite veltui:
tel. 1-888-879-7730.
<«*•>
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LABDARINGI CICERO LIETUVIAI
Visais laikais ir visose tau
tose yra turtingų ir vargstan
čių žmonių. Mes žinome, kad
dabar Lietuvos kaimas ypač
skursta, o jo švietimas kelia
nemažą rūpestį. Vietomis mo
kyklinio amžiaus vaikai ne
lanko mokyklos, nes neturi
batų. Tėvai neįstengia nupirk
ti nei reikiamų rašymo prie
monių, nei knygų.
JAV gyvenantys tautiečiai
remia našlaičius, vargstančius
senelius ir kitus pagalbos rei
kalingus. Čia rašančiai pra
ėjusią vasarą teko lankytis
gražiame, bet neturtingame
krašte — Dubingiuose. Dubin
giai yra netoli Vilniaus, Molė
tų rajone. Liepos 18 d. su
Tremtinių grįžimo fondo pir
mininku Vytautu Cinausku
nuvykome į Dubingius. Tą
dieną po šv. Mišių buvo ati
dengtas kuklus paminklas Ar
mijos Krajovos aukoms atmin
ti. 1944 m. birželio 23-osios
naktį Armijos Krajovos nariai,
pagal iš anksto sudarytus są
rašus, pagal pasus žudė visas
lietuvių šeimas. Tą naktį toji
armija nužudė 100 nekaltų
civilių lietuvių, ir 50 buvo su
žeistų. Tas kuklus paminklas
buvo sumūrytas vietos gyven

tojų iš toje apylinkėje surink
tų akmenėlių.
Ta proga teko susitikti su
vietos gyventojais ir pasi
vaikščioti po apylinkę. Gamta
nuostabiai graži, kurortinė
vieta. Nors buvo karšta vasa
ros popietė, sausas, kad ir
silpnesnis vėjas, oras švarus,
pilnas pušų gaivinančio kva
po. Taigi — puiki vieta atosto
gauti. Prie 20 kilometrų ilgio
ežero moderniai įrengtas vieš
butis ir valgykla. Sovietų oku
pacijos laikais šis viešbutis
buvo p a s t a t y t a s ir skirtas tik
nomenklatūrininkams. Dabar
jis tuščias. Žmonės neįstengia
čia atostogauti, o turtuoliai
vyksta į užsienius. Nors gam
ta graži ir sveika, bet apylin
kės gyventojai labai neturtin
gi. Smėlio dirvonai. Smulkūs
ūkininkai vos gali pragyventi,
uždarbio nėra, o apie geresnį
apdarą netenka galvoti. Jiems
labdara labai reikalinga, bet ji
jų čia nepasiekia.
Dubingių seniūnijoje veikia
dvi pradžios mokyklos: Dubin
giuose ir Bijūtiškėse. Grįžus iš
Lietuvos, man rūpėjo kaip
nors šios vietovės žmones pa
remti. Cicero miestelyje po šv.
Mišių kavos klube man teko

skaityti pranešimą, ir ta proga
paprašiau paaukoti labdarai
drabužių. Labdaringi ciceriečiai suvežė tiek, kad sukrovė
10 didelių dėžių, ir BALFo
dėka labdaros siunta pasiekė
Dubingių seniūniją prieš šven
tes. Artėjant Kalėdų šventei
asmeniškai per mielaširdingą
Vytautą Cinauską pasiunčiau
didesnę finansinę auką, kurią
jis padalino mokykloms. Tuo
būdu mokyklos mokinius ap
lankė Kalėdų senelis rogėse ir
suteikė jieius daug džiaugsmo.
Platesnės apimties labdarą
mažai Cicero bendruomenei
sunku išvystyti, nes tai susiję
su didesnėmis išlaidomis. Ta
čiau Cicero lietuvių veikla yra
grindžiama savęs pasiaukoji
mu kitų gerovei. Šalpos darbą
gana plačiu mastu organizuo
ja ne vienas Cicero lietuvis.
Nesvarbu, kur gyvena, svarbu
ištiesti pagalbos ranką tau
tiečiams Lietuvoje. Tai — arti
mo meilės pavyzdys šioje ma :
žoje apylinkėje. Norintiems
paremti Dubingių krašto tau
tiečius, prašoma siųsti seniū
nui — Albertas Bičkauskas,
Molėtų rajonas, Giraitės kai
mas, Dubingių seniūnija, Lie
tuva.
Marąja Remienė
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Viename važyje su Kalėdų seneliu prie Bijutiškio mokyklos. Rogėse pirmas iš dešinės - labdarą atvežęs Vytautas Cinauskas.
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Cicero Lietuvių Bendruomenė* labdara pasiekė Dubingius prieš Kalėdas.

T a u r a g ė s L i e t u v i ų klu
b a s Čikagoje parėmė „Drau
gą" 100 dol. auka. Tariame
širdingą ačiū!
Š.m. v a s a r i o 1 1 d . 7:30 v.v.
visus kviečiame į kasmetinę
parodą, skirtą Vasario 16-ajai.
Parodoje— fotografo Žino Ka
zėno fotoplakatai.Parodą ren
gia: Čiurlionio galerija ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centras. Meninę programą at
liks muzikas iš Klaipėdos uni
versiteto Algis Zaboras. Paro
da veiks iki vasario 23 d. J a u 
nimo centre (5600 S. Clare„Delčios" folklorinė gru
mont Ave., Chicago, IL).
pė atliks meninę programą
per Algimanto Kezio parodos
Inž. A n t a n a s ir BALFo
atidarymą, kuris vyks šį šeš C e n t r o v a l d y b o s pirm. Ma
tadienį, vasario 5 d., 7:30 vai. r i a R u d ž i a i atsiuntė „Drau
v. Lietuvių dailės muziejuje, gui'' 100 dol. auką. Nuoširdi
Lemonte.
jiems padėka!

JAV
Kongreso
narys
J o h n M. Shimkus, paprašy
tas Illinois Lietuvių Respubli
konų lygos, vasario 16 d. kal
bės JAV Kongrese Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo
šventės proga. J.M. Shimkus
žada stipriai pasisakyti už
Lietuvos įsijungimą į NATO,
skatins stipresnius JAV pre
kybinius ryšius su Lietuva ir
JAV investavimą į Lietuvos
ekonomiją. Tikimasi, kad ši jo
kalba bus transliuojama per
kabelinę TV stotį C-Span.

Amerikos lietuviu veikė
ja, muzikantė Alice Stephens
įkūrė ansamblį „Lira" ir 15
metų jam vadovavo. Ansam
blio „Lira" dainininkės, kurios
daugiausia dainuoja lenkišką
muziką, koncertuos vasario 20
d. 3 val.p.p. st. Denis bažny
čioje (8301 S. St. Louis St.,
Chicago). Šį kartą koncerte
skambės ne tik lenkiškos me
lodijos, bet ir afrikietiški-amerikietiški ritmai - kartu su
dainininkėmis koncertuos ir
NGOMA grupė iš Pietinės
Čikagos pusės.
Martynas ir Dalia Tra
kiai, Palos Hills, IL, atsiuntė
100 dol. auką, kad „Draugas"
kiek galima ilgiau gyvuotą.

Dėkojame savo jauniems akaitvtoiams!

