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Seimas priėmė naująjį
Baudžiamąjį kodeksą
Vilnius, rugsėjo 26 d.
(BNS). Seimas antradienį pri
ėmė ilgai rengtą Baudžiamąjį
kodeksą. Tai pirmasis Lietu
vos teisės specialistų savaran
kiškai parengtas
Lietuvos
Baudžiamasis kodeksas dvide
šimtajame amžiuje.
Galutinis Baudžiamojo ko
dekso projektas buvo pareng
tas sujungus Teisingumo mi
nisterijos ir profesoriaus Vy
tauto Pesliako vadovaujamos
darbo grupės parengtus pro
jektus.
Dabartinis Baudžiamasis
kodeksas su daugybe patai
symų, padarytų tiek sovieti
niu laikotarpiu, tiek ir po
Lietuvos"
nepriklausomybės
atkūrimo 1990 metais, galioja
nuo 1961 metų.
Naujasis kodeksas yra mo
dernus įstatymų rinkinys, ku
rio nuostatos atspindi šiuolai
kines baudžiamųjų įstatymų
vystymosi tendencijas ir bau
džiamosios teisės mokslo lai
mėjimus. Visos Baudžiama
jame kodekse numatytos nusi
kalstamos veikos skirstomos į
nusikaltimus ir baudžiamuo
sius nusižengimus. Taigi, gre
ta nusikaltimų, įvedama visiš
kai nauja nusižengimo są
voka. Už baudžiamuosius nu
sižengimus numatomos baus
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mės, nesusijusios su laisvės
atėmimo bausme.
Baudžiamojo nusižengimo
statusas suteikiamos veikoms,
kurios dabar yra laikomos ad
ministraciniais
nusižengi
mais. Tokiu būdu siekiama
išvengti situacijos, kai už tą
pačią veiką numatoma ir
baudžiamoji, ir administra
cinė atsakomybė.
Baudžiamojo kodekso ben
drojoje dalyje numatomos ben
dros taisyklės, kada teismas
turi skirti atėmimą, o kada
skiriama su laisvės atėmimu
nesusijusi bausmė. Tuo siekia
ma išvengti nepateisinamo
laisvės atėmimo bausmės sky
rimo bei sugriežtinti atsa
komybę asmenims, padariu
siems nusikaltimą po bausmės
atlikimo.
Naujasis Baudžiamasis ko
deksas įveda bausmės skyri
mo, padarius kelis nusikalti
mus, taisykles. Jomis siekia
ma, kad asmenys, padare ke
lis nusikaltimus, nebūtų ge
resnėje padėtyje už tuos, kurie
teisiami tik už vieno nusikalti
mo padarymą.
Pagal optimistines spėlio
nes, visas naujasis Baudžia
masis kodeksas galės įsigalioti
po metų, pagal pesimistines —
po 3-4 metų.

Mirė žydų genocidu kaltinamas
Aleksandras Lileikis
Vilnius, rugsėjo 27 d. nacių nusikaltimus tiriantis
(BNS) — Vilniaus universiteto Simon Wiesenthal centras.
Federalinis
teismas
ligoninėje „Santariškių klini JAV
koje" antradienio rytą mirė atėmė iš A. Lileikio JAV pilie
žydų genocidu kaltintas 93 tybę. Norėdamas išvengti de
metų Aleksandras Lileikis. portacijos, A. Lileikis grįžo į
Medikai nustatė, k'ad jį ištiko Lietuvą.
miokardo infarktas, plaučių
Lietuvos Generalinė proku
edema, kardiologinis šokas, ratūra pareiškė apgailestau
ūmus inkstų funkcijų nepa janti, kad dėl A. Lileikio ligos
kankamumas,
obstrukcinio ir mirties jo byloje nebuvo
bronchito paūmėjimas.
priimtas istorinio teisingumo
II pasaulinio karo metais vykdymui svarbus sprendi
„Lietuvos Respublikos
buvusį Saugumo policijos Vil mas.
Seimas
ir vyriausybė, šalies
niaus apygardos viršininką A.
Generalinė
prokuratūra pa
Lileikį Generalinė prokura
tūra kaltino prisidėjus prie 75 darė viską, kad A. Lileikis
stotų prieš teismą. Tačiau Vil
žydų nužudymo.
A.
Lileikui
mirus,
jo niaus apygardos teismui dar
baudžiamoji byla bus n u t r a u k  nepriėmus sprendimo, teisia
ta. A. Lileikis visą laiką neigė masis A. Lileikis mirė", ra
savo kaltę. A. Lileikio advoka šoma trečiadienį Generalinės
tas Algirdas Matuiza sakė, prokuratūros išplatintame pa
kad likus kelioms dienoms iki reiškime.
mirties, jo ginamasis pakarto
•
„Atiduokite
pinigus
jo, jog byla padirbinėjama, jį
kaltina nepagrįstai, jis atsida- • (1,100 litu)", tokį trumpą
vęs tautai ir Tėvynei, turi nuo prašymą Vyriausiajai rinkimų
pelnų kovodamas su komunis komisijai atsiuntė už pasikėsi
tais ir lenkų pogrindininkais. nimą sukčiauti stambiu mastu
Pasak advokato, jo ginamąjį kalėjęs parlamentaras Aud
visą laiką jaudino tai, kad jis rius Butkevičius. Nors Seimo
bus kviečiamas į teismo narys nenurodo, kokius pini
posėdį. Medikai leido teisti A. gus jis pageidautų atgauti,
Lileikį, tačiau kartu įspėjo, Vyriausioji rinkimų komisija
kad teismo posėdis gali iš (VRK) nusprendė, jog tai —
provokuoti stresinę situaciją ir rinkimų užstatas, kuri A. But
ji gali tapti gyvybiškai pavo kevičius, kaip ir numato Sei
mo rinkimų įstatymas, su
jinga A. Lileikio sveikatai.
mokėjo pareiškęs pageidavimą
Daugybe nepagydomų ligų dalyvauti rinkimuose. VRK
sergančio A. Lileikio bylą lie pirmininkas Zenonas Vaigauspos 3 d. Vilniaus apygardos kas pareiškė, kad pinigai A.
teismas sustabdė dėl blogos Butkevičiui nebus grąžinti, o
teisiamojo sveikatos, nelei bus pervesti į valstybės biu
džiančios teisiamajam daly džetą. Seimo rinkimų įsta
vauti teisme net ir per vaizdo tymas numato, kad užstatas
konferencijos ryšį. Byla buvo yra grąžinamas tik tada, kai jį
sumokėjęs asmuo yra išren
sustabdyta neribotam laikui.
kamas į Seimą.
Iki 1996 m. birželio A. Lilei
kis gyveno JAV. Amerikos tei
* K a i k u r i e Seimo įga
sėsauga pirmoji apkaltino A. liojimu s i e k i a n t y s vyriau
Lileikį II pasaulinio karo me sybes nariai nepasinaudojo
tais vadovavus Vilniaus ap galimybe išeiti nemokamų
skrities saugumo policijai ir atostogų ir bando suderinti
pasirašinejus įsakymus dėl sunkiai suderinamus dalykus
žydų perdavimo nacių naikini — darbą ir rinkimų kampa
mo būriams. Šiuos kaltinimus niją, rašo „Kauno diena". 7 iš
palaike ir Jeruzalėje įsikūręs 15 vyriausybes narių dalyvau-
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Nuotr.: Tarptautinio kongreso organizacinio komiteto na;: r.

Tarptautinis tribunolas viešai
pasmerkė komunizmo ideologiją
Vilnius, rugsėjo 27 d.
(BNS) — Trečiadienį Vilniuje,
Lietuvos valstybinio akademi
nio dramos teatro rūmuose
buvo paskelbtas nuosprendis
komunizmui.
Anot tribunolo teisėjų kole
gijos pirmininko advokato Vy
tauto Zabielos, tribunolo tiks
las buvo
išklausyti įvairių
valstybių visuomeninių orga
nizacijų atstovų ir pavienių
asmenų kaltinimus komuniz
mui, apklausti liudytojus ir
specialistus, sukaupti ir iš
nagrinėti dokumentus, po
litiškai ir teisiškai įvertinti
komunistinės sistemos prie
vartos struktūrų padarinius.
Tribunolo teisėjų kolegija
pripažino komunistinių
ar
okupuotų valstybių kolabora
vusias komunistines partijas
ir kitas institucijas nusikals
tamomis organizacijomis, o jų
narius — nusikaltusiais, jei j ų
veikla planuojant, organizuo
jant, vadovaujant, kurstant a r
kitaip padedant buvo oku
pantų valios vykdymas, pada
rytos nusikalstamos veiklos
bei,
nusikalstant
žmogiš
kumui, padaryta fizinė, mora
linė ir materialinė žala, pada
ryti kiti veiksmai, priešta
raujantys tarptautinei teisei.
Kolegija
nuosprendį
pa
ruošė, iš dalies remdamasi
Nurnbergo, Jugoslavijos, Rwandos tarptautinių tribunolų
įstatais, inkriminuotų nusi
kaltimų taikai ir žmonijos
saugumui kodekso projektu,
tarptautinio baudžiamojo teis
mo Romos statutu bei daly
vaujančių valstybių tautine
teise, pritaikydama formu
luotes nusikalstamų veiksmų
padarymo laikui ir aplin
kybėms.
Kolegijos teigimu, kolegija,
vertindama komunistinių re
žimų veiksmus, gali pavieniui
ja Lietuvos Seimo
rinkimų
kampanijoje, siekdami parla
mentarų įgaliojimų. Ši veikla
iš jų atima laiką, kuris galėtų
būti skirtas darbui ministeri
joje ar vyriausybėje bei dabar
tiniame Seime. Tačiau tik 3 iš
7 parlamento rinkimuose da
lyvaujančių ministrų kabineto
narių pasinaudojo įstatymo
numatyta galimybe atostogau
ti ir kampanijos metu visiškai
atsidėti
būsimiems
rinki
mams. nKaip premjeras And
rius Kubilius, krašto apasaugos ministras Česlovas Stan
kevičius, užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas ir
susisiekimo ministras Riman
tas Didžiokas tuo pačiu metu
vadovauja savo žinyboms, da
lyvauja Seimo posėdžiuose ir
susitikinėja su rinkėjais?",
klausia dienraštis.

nurodyti nusikaltimų subjek
tus, įvardinti kolaboravusias
institucijas, ju vadovus ar as
menis, sąmor.ingai vykdžiu
sius okupantą valią, pažei
džiant okupuotos valstybės
teises, jos nepriklausomybę ir
piliečių teises.
Skaitydama? pirmąją nuo
sprendžio di.'\, V. Zabiela
teigė, kad trbunolo teisėjų
kolegija nusta.ė, jog komuniz
mo nusikaltin 4 ištakos glūdi
Carl Mane ir Priedrich Engels
19 amžiaus vieuryje sukurtoje
komunizmo teorijoje. „Komu
nizmo vaizdiniai įvairiais pa
vidalais iškilcavo nuo senų
laikų, bet ti'-^ic- veikėjai savo
darbuose bandė 'moksliškai'
pagrįsti komunizmo kūrimo
galimybę. O marksizmo pradi- /
ninku suregzta komunizmo
teorija nebuvo visuomenės ob
jektyvios mokslinės analizės
rezultatas", sakė V. Zabiela.
Anot jo, komunistai, užgrob
dami valdžią atskirose vals
tybėse ir naikindami jose de
mokratijos principus, rėmėsi
C. Mane teiginiu apie tai, kad
valstybė pereinamuoju laiko
tarpiu iš kapitalizmo į komu
nizmą turės tapti revoliucinio
proletariato diktatūra. „Šį tei
ginį išplėtė Leninas, aiškin
damas, kad proletarinė revo
liucija į dalis turi pirmiausia
sunaikinti, sudaužyti demo
kratinės valstybės mašiną ir
sukurti visiškai naują prole
tariato diktatūros valstybės
mechanizmą. Tai buvo šiurkš
čiausių komunistinių nusi
kaltimų teorinis pagrindas",
tvirtino V. Zabiela.
Tribunolo teisėjų kolegijos
nuosprendyje teigiama, jog
marksizmo kūrėjai sutapatino
socialinį mokslą su savo neva
moksliška ideologija ir preten
zingai sudarė j ų samplaiką,
pavadintą moksliniu komuniz
mu.
Komunizmo byloje gynėjo
vaidmenyje dalyvavęs Myko
las Okulič Kazarinas po nuo
sprendžio pirmosios dalies
paskelbimo sakė, jog visiems
yra daugmaž aišku, kad visi
mes patyrėme tą komunistinę
aplinką, gyvenome komunistų
valdomoje valstybėje, matėme,
kad buvo vykdoma daugybė
įvairiausių nusikaltimų žmo
niškumui ir visiškai yra aišku
kad komunizmas negalėjo būti
išteisintas. „Tribunolo vienas
iš tikslų ir yra įvertinti tai,
kas įvyko, kad antrą kartą ne
galėtų tai pasikartoti", sakė
M. Okulič Kazarinas.
Tarptautinis tribunolas,
skaitydamas nuosprendį ko
munizmui ir viešai jį pa
smerkęs, pabrėžė, jog ir šiuo
metu komunizmo apraiškų
galima rasti Jugoslavijoje bei

Gailimino Žilinsko Eila nuotr

Kinijoje.
M. Okulič Kazarino teigimu,
^ i s tribunolas kaip tik ir nag
rinėja komunistinę sistemą,
kuri kilo iš Maskvos ir paplito
po visą Europą ir Azijos dalį.
Tačiau aš manau, kad Maskva
y r a atsakinga už tai, kas
įvyko Europoje, o Kinija — tai
j a u kita situacija. Manau, kad
Kinijos šiame tribunole būtų
galima ir neliesti, tribunolas
negali apimti taip plačiai",
sakė jis. M. Okulič Kazarinas
nesiėmė spręsti, kaip po nuo
sprendžio komunizmui paskel
bimo gali pasikeisti ir be to
sudėtingi Maskvos ir Lietuvos
santykiai.
Tarptautinį Vilniaus visuo
meninį tribunolą birželį įstei
gė tuo metu Vilniuje vykęs
Tarptautinis kongresas komu
nizmo nusikaltimų įvertini
mui. Taip siekta neleisti pa
sauliui užmiršti komunistinio
režimo padarytų nusikaltimų
ir užkirsti kelią jų pasikartoji
mui.

(Informacija surinkta, remiantis Reuters, dpa, AP, EPA, BNS, Elta, Interfax
žinių agentūrų pranešimais).
* Abu Lietuvos „auksiniai"
* Lietuvos v y r u k r e p š i n i o
r i n k t i n ė s t r e n e r i s Jonas Kaz o l i m p i e č i a i šaulė Daina Gulauskas pripažino, kad olimpia dzinevičiūtė ir disko metikas
dos ketvirtfinalyje lietuviams Virgilijus Alekna, iškovoję auk
tekusi varžovė — pasaulio čem so medalius, jau išskrido į gim
pionė Jugoslavijos komanda — tinę, norėdami kuo greičiau
pajėgiausia iš visų, su kuriomis pradžiuginti apdovanojimais sa
šiame rate galėjo susidurti jo vo artimuosius ir visus sporto
auklėtiniai. Tačiau J. Kazlaus gerbėjus. Dainai buvo siūloma
kas iš anksto nemosuoja balta likti Sydney iki žaidynių užda
vėliava: „Tegu niekas nemano, rymo ir su didžiąja delegacijos
kad esame beviltiškoje padėty grupe grįžti namo spalio 2 d.
je", interviu „Lietuvos rytui" sa užsakytu LOT skrydžiu, bet ji
kė jis. Treneris tikisi laimėti pageidavo vykti anksčiau. Vir
rungtynes. Nors J. Kazlauskas gilijus turėjo skristi namo spa
ketvirtfinalyje tikėjosi susitikti lio 2 d., tačiau kitu skrydžiu.
su bet kuria B grupės komanda, Lietuvos olimpinės misijos va
išskyrus Jugoslaviją, jis įsitiki dovai atsižvelgė į sportininkų
nęs, jog akistatai su serbais lie- . pageidavimus ir organizavo spe
tuviai pasirengę. Lietuviai gerai cialų „čempionišką" skrydį į
išanalizavo būsimų varžovų žai Vilnių abiem kartu.
dimą vaizdajuostėse, be to, su
* Po dienos pertraukos
Jugoslavijos krepšininkais jie vėl v y k s t a n č i o s e lengvosios
susidūrė per kontrolines rung atletikos varžybose trečiadienį
tynes prieš olimpiadą.
Lietuvos atstovė Irina Krako-

* Grupinėse dviračių lenk
tynėse p l e n t e medalius išsida
lijo vyrai. Iš keturių 239.7 km
lenktynėse dalyvavusių Lietu
vos dviratininkų trys — Sau
lius Šarkauskas, Artūras Kas
putis ir Remigijus Lupeikis —
buvo tarp 62 dviratininkų, ku
rie nebaigė nuotolio. Iš viso
startavo 154 dalyviai, o finišą
pasiekė 92 sportininkai. Rai
mundas Rumšas finišavo 44-as,
nuo pirmaujančiųjų atsilikęs 1
minutę ir 38 sekundes. Aukso
medalį iškovojo Vokietijos dvi
ratininkas J a n Ullrich, sidabro
— Aleksandr Vinokurov iš Ka
zachstano, bronzos — Vokietijos
dviratininkas
Andreas Koeden.
* Seimas kai kuriems
kandidatams
yra
išsigel
* B a i d a r i ų i r k a n o j ų irkla
bėjimas nuo kalėjimo, teigia vimo v a r ž y b ų parengiamuo
„Lietuvos aidas". Pasak dien siuose plaukimuose 500 m nuo
raščio, Liberalų sąjungos kan tolyje trečiadienį dalyvavę Lie
didato į Seimą Kėdainių ra tuvos irkluotojai Alvydas Duojone Romualdo Valevičiaus nėla ir Egidijus Balčiūnas nepa
bankrutavusio verslo skolos siekė gerų rezultatų, tačiau pa
siekia milijonus litų. J i s sko teko į pusfinalius.
lingas keliems bankams, Kau
* Trečiadienį b u r i u o t o j a s
no vaistų fabrikui „Sanitas" Giedrius Gūžys ir bėgikė Ag
bei kitoms įmonėms, tačiau nė Visockaite nerungtyniavo,
pats R. Valevičius neturi jokio nors pagal tvarkaraštį turėjo.
turto. Visą jo turtą, užgyventą G. Gūžiui rungtyniauti neleido
už skolintas lėšas, valdo oras, o A. Visockaitei — trau
šeimos nariai. Pats R. Vale ma.
vičius, kuriam buvo iškeltos
* Beisbolo t u r n y r o a u k s o
net penkios baudžiamosios by medalius iškovojo JAV ko
los dėl sukčiavimo, tikisi pa manda, trečiadienį finale 4:0
tekti į Seimą ir taip gauti de nugalėjusi Barcelonos ir Atlan
putato neliečiamybę.
tos olimpinius čempionus —
* AB „ K l a i p ė d o s s m e l t ė " Kubos beisbolininkus. Bronzos
p r i e i g o s e pirmadienio naktį medaliai atiteko Pietų Korėjos
buvo užkirtas kelias teroris komandai, kuri įveikė Japonijos
tiniam išpuoliui — nenustaty komandą.
* T r i s k a r t o l i m p i n i s plau
ti asmenys lynais pririšo sąs
kimo
čempionas Ian Thorpe
tato, vežusio trąšas, vagonus
susilaukė
dėmesio iš mados pa
prie elektros stulpų, tikėda
saulio
galingųjų.
Italijos mode
miesi traukinį nuversti nuo
bėgių. "Traukinio derintojui liuotojas Giorgio Armani pa
pastebėjus nusikaltėlius, ne kvietė jį spalio viduryje de
laimės išvengta paskutinę aki monstruoti naujausią kolekciją
mirką. „Klaipėdos smeltės" New Yorko muziejuje.
vadovai neabejoja, jog tai va
* D u k a r t olimpinis čem
gių kerštas už bendrovės pa pionas 10,000 metrų bėgimo
stangas juos nubausti. Kadan rungtyje Haile Gebrselassie iš
gi įmonės prieigose traukinių Etiopijos savo medalį atiduos
greitis yra ribojamas, vagišiai saugoti bažnyčiai. „Geresnės
spėja užlipti ant vagonų ir vietos tam nėra", sakė giliai ti
juos patuštinti.
O M kintis ir jau legenda tapęs ilgų
* Už p r o k u r o r o v a r d o nuotolių bėgikas. Taip jis pasi
p a ž e m i n i m ą generalinis pro elgė ir 1996 m. po Atlantos
kuroras Kazys Pėdnyčia iš olimpiados.
tarnybos prokuratūroje atlei
* Australijos b ė g i k ė s Cado Visagino miesto apylinkės thy F r e e m a n v y r a s po žmonos
prokuratūros prokurorą Ro pergales 400 metrų bėgimo run
maną Bareiką. Girtaudamas gtyje pasirodė iš dosniosios pu
su kaltinamuoju, kurio bylą sės — Sydney centre leido jai iš
tyrė, prokuroras R. Bareika sirinkti „Cartier" laikrodį. Pra
prarado tarnybinį ginklą ir šį bangių laikrodžių
kainos —
faktą ilgai slėpė.
<BNS> nuo 10 iki 30.000 JAV dolerių.

viak įveikė pirmąjį
barjerą
1,500 m bėgimo rungtyje —
trečiajame kvalifikaciniame bė
gime ji finišavo 6-ta tarp 13 da
lyvių ir pateko į pusfinalius.
Tarp visų 42 startavusių šios
rungties dalyvių I. Krakoviak
rezultatas buvo 23-ias, o grei
čiausiai atrankos varžybose bė
go amerikietė Siuzi Favor-Hamilton.
* N e p a i s a n t a n t r o s i o s per
g a l ė s trečioje olimpiados grai
kų-romėnų imtynių dvikovoje
su tunisiečiu Hasenne Fkiri.
Lietuves atstovas Mindaugas
Ežerskis (svorio kategorija iki
97 kg) sekmadienį F atrankos
grupėje tarp keturių atletų
užėmė trečią vietą ir į ketvirtfi
nalį nepateko.
* Antradienį,
paskutinę
s u n k i o s i o s atletikos varžybų
dieną, vienas po kito užregist
ruoti trys pasaulio rekordai svo
rio kategorijoje daugiau nei 105
kg. Iš pradžių Armėnijos sporti
ninkas Ašot Danielian rovimo
veiksmu iškėlė 207.5 kg štangą,
pagerinęs nuo 1999 m. lapkričio
Irano sunkiaatlečiui Hossein
Rezazadeh priklausiusį pasau
lio rekordą (206 kg). Vėliau vo
kiečiui Ronny Weller šiuo veiks
mu pavyko susidoroti su 210 kg
svoriu. Galiausiai iranietis H.
Rezazadeh susigrąžino pasaulio
rekordininko titulą.
rovimo
veiksmu iškėlęs 212.5 kg svorį.
* Dėl d o p i n g o v a r t o j i m o iš
o l i m p i a d o s p a š a l i n t a moterų
kūjo metimo varžybų numylėti
ne, pasaulio čempionė bei rekor
dininkė 25 metų rumune Mihaela
Melinte.
Trečiadienį,
prieš pat kūjo metikių kvalifi
kacinių varžybų pradžią, sporti
ninke buvo išlydėta iš stadiono
Nors Rumunijos lengvosios atle
tikos federacija apie teigiamus
sportininkės dopingo tyrimo re
zultatus buvo informuota prieš
2 dienas, M. Melinte atvyko į
varžybas. 1999 m. pasaulio
čempiones M. Melinte dopintro
tyrimai du kartus buvo teigi;i
mi. Šios išvados buvo gautom
prieš keletą dienų. Be to, šių
metų birželio mėnesį Milane vy
kusiose lengvaatlečių varžybo>e
kūjo metikes organizme būvi
aptikta nandrolono.

KALENDORIUS"
Rugsėjo 28 d.: Margis. Salemon.is.
Tautvydas. Vaclovas (Vacys), Vintautė. Visgirde
Rugsėjo 29 d.: Sv. Mykolas. Gab
rielius. Rapolas, arkangelai; Kesg.s:!a. Michalina (Mykole)
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J i e pateko į ketvirtfinalį
EDVARDAS ŠULAITIS
Iš Sidnėjaus atėjusios žinios tyrė ir vieną pralaimėjimą
pradžiugino ir lietuvius krep prieš Rusiją 59-77. Bet kana
šinio entuziastus, kuomet iš diečių pergalė prieš Jugosla
aiškėjo, kad Lietuvos olimpinė viją paskutinę grupinių var
krepšinio vyrų komanda pate žybų dieną buvo tikrai nelauk
ko į olimpinio turnyro ketvirt ta. Kanada čia laimėjo 83-75.
finalį.
Žinoma, kanadiečiai čia pa
Lietuvos krepšinio ekipa A darė lietuviams meškos patar
grupėje su trimis pergalėmis navimą, nes mūsiškiai dabar
ir dviem pralaimėjimais surin ketvirtfinalyje turės rungtis
ko 6 taškus, atsistodama III su galingais jugoslavais.
vietoje šešių grupės komandų
B grupėje III vietą užėmė
tarpe. Kaip žinome, pirmosios Australijos vyrai su trimis
keturios patenka į tolimesnę pergalėmis ir dviem pralai
kovą dėl medalių.
mėjimais (prieš Kanadą 90Po pirmųjų rungtynių savoje 101 ir Jugoslaviją 66-80). Ket
grupėje, kuriose mūsiškiai su virtoje vietoje įsitvirtino Rusi
žaidė nesėkmingai, bet tik ja — irgi su trimis laimėjimais
paskutinę minutę buvo pri ir dviems nesėkmėmis.
versti nusileisti italams dviejų
Už šio laimingojo ketvertuko
taškų skirtumu (48-50), Lietu ribos atsistojo Ispanija — 2
vos vyrai atsigavo ir demon taškai (pergalė tik prieš An
stravo brandesni krepšinį.
golą 64-45), o šeštoje vietoje
Labai reikšmingas buvo ant liko Afrikos čempionė Angola
rasis jėgų išbandymas — susi (be pergalių, nors prieš Jugo
tikimas su Prancūzija, kuri slaviją ji pralaimėjo tik 64-73).
buvo įveikta net 81-63. Šios
Lietuvai būtina .
rungtynės įkvėpė mūsiškius
nugalėti
jugoslavus
tolimesnėms kovoms, ypač po
dviejų dienų vykusiam pasiro
Dabar Lietuvos krepšininkų
dymui prieš Amerikos NBA ly
ketvirtadienį
(rugsėjo 28 d.)
gos žvaigždes.
laukia
pačios
svarbiausios
Nors mūsiškiai ir pralaimė
olimpinio
turnyro
rungtynės
jo, bet taip, kad Lietuvos krep
—
prieš
Jugoslavijos
rinktinę.
šininkų vardas plačiai nu
O
kas
yra
jugoslavai,
turbūt,
skambėjo po pasaulį, kaip ko
aiškinti
netenka.
Jų
rinktinė
mandos, kuri pajėgė būti ly
giaverčiu varžovu amerikie 1980 m. yra iškovojusi olim
čiams ir jiems nusileisti pačiu pinį auksą ir 4 kartus sidabrą
mažiausiu
skirtumu.
Šių (1968, 1976, 1988, 1996 me
rungtynių pasekmė 85-76 pati tais) ir kartą bronzą (1984
m.). Dėl pritaikytų sankcijų
kalba už save.
prieš Jugoslaviją, Atlantos
Rugsėjo 23 d. pergalė prieš žaidynėse jie negalėjo daly
Kiniją buvo planuota ir keli vauti.
kiniečiai aukštaūgiai negalėjo
atsispirti prieš darnų Lietuvos Taip pat Jugoslavija 2 kar
komandinį žaidimą, nepai tus yra buvusi pasaulio čem
sant, kad lietuvių tarpe milži pione ir tiek pat kartų Euro
nų nebuvo matyti. Tad rezul pos nugalėtoja. Žinoma, ne
tatas 82-66 atspindėjo žaidimo maža tų pergalių buvo pasiek
ta, kuomet Jugoslavijos rink
eigą.
Pagaliau rugsėjo 25 d. įvy tinėje dar žaidė gerieji kroatų
kęs Lietuvos vyrų susitikimas krepšininkai, kurie dabar jau
su Naująja Zelandija sukėlė atstovauja savo šaliai (nors į
daug abejonių. Rungtynes lai olimpiadą Sidnėjuje jie nepa
mėjo mūsiškiai 85-75. Nors ir teko).
Nežiūrint, kad šiemet jugo
nebuvo daug progų džiaugtis
slavų
rinktinėje nedalyvauja
Lietuvos krepšininkų kovingu
jų
garsusis
aukštaūgis Vlade
mu bei išradingumu, ši per
Divacas,
šios
komandos eilėse
galė mūsiškiams A grupės len
matoma
daug
garsenybių. Tai:
telėje garantavo III vietą.
P. Stojakovič (iš Sakramento
Pirmoje pozicijoje tvirtai at
„Kings" ekipos), D. Tarlač (jis
sistojo JAV rinktinė su dešim
nuo šio rudens pradeda žaisti
čia taškų ir 505-359 krepšių
Čikagos „Bulis" klube). Kiti
santykiu. Antroje liko Italija
žaidėjai D. Bodiroga, P. Danisu 6 taškais ir 332-349 santy
lovič, Ž. Rebrača ir kiti yra
kiu. Nors ir Lietuva surinko
tarptautinio garso.
tiek pat taškų, kaip ir Italija,
Jeigu lietuviai neišsigąs šių
bet prieš ją pralaimėjus, liko
garsiųjų
pavardžių ir žais
trečioje pozicijoje (krepšių san
kaip
dar
prieš
žymiai geres
tykis 372-339). Ketvirtaisiais
nius
JAV
krepšinio
milijonie
liko prancūzai — 4 tšk. ir 372rius,
jiems
vilčių
laimėti
yra.
374 krepšių santykis. Šios
Bet
tai
būtų
beveik
tokia
sen
valstybės pateko į tolimesnį
sacija, kaip ir gražus atsilai
ratą.
kymas prieš amerikiečius.
Penktoje vietoje atsistojo Ki
Priklausys nuo Lietuvos tre
nija, kuri surinko irgi 4 taš
nerių pasiūlyto žaidimo plano,
kus. Ji nugalėjo ne tik Nau
mūsiškių žaidėjų ryžto, na, ir,
jąją Zelandiją (75-60), bet ir
žinoma, sportinės laimės.
Europos čempioną — Italiją
Daug turėtų lemti ir mūsiš
(85-76). Kadangi kiniečiai bu
kio
centro Gintaro Einikio tos
vo pralaimėję prancūzams, tai
dienos
forma. Jeigu jis suge
šie liko ketvirtaisiais. Naujo
bės
įmesti
tik 6 taškus, kaip
ji Zelandija šiame turnyre ne
rungtynėse
su Italija, tai per
galėjo sugriebti nė vienos per
galei
pasiekti
vilčių nebus.
galės ir liko grupės uodegė
Daug
yra
laukiama
ir iš nau
lėje.
jos Lietuvos rinktinės žvaigž
dės — JAV studijuojančio ir
Staigmenos B grupėje
žaidžiančio (Wake Forest uni
Jeigu A grupėje daugiau ar versiteto komandoje) 22 metų
mažiau viskas vyko pagal nu amžiaus Dariaus Songailos. Jo
matytą planą 'jeigu neskaity gera forma ir sėkmė tą dieną
tume kiniečių pergalės prieš irgi galėtų prisidėti prie Lietu
italus, tačiau tas neturėjo įta vos pergalės prieš jugoslavus
kos į padėtį lentelėje), tai B (arba serbus).
grupėje bota didelių staig
Jeigu lietuviai savo varžo
menų.
vus įveiktų, patektų į pusfi
Visų pirma, čia nugalėtojais nalius, kur jų lauktų JAV
išėjo Kanada, antroje vietoje JSvajonių komanda", kuri, be
palikusi pasaulio čempionus abejo, ketvirtfinalyje sumuš
— Jugoslavijos atstovus. Stip Rusiją. Kitos ketvirtfinalio
rumu nepasižyminti Kanados rungtynės suves Italiją su
rinktinė triuškino varžovus ir Australija ir Prancūziją su
surinko 8 taškus. Tačiau ji pa Kanada.

Lietuvos krepšinio olimpinė rinktinė.

LIETUVIU
DETROIT, MI
ŠVENTĖME ŠV. ANTANO
LIETUVIŲ PARAPIJOS
CHORO 20-METJ
Sekmadienį, rugsėjo 24 d.
Šv. Antano parapijos patal
pose buvo pažymėta ir atšvęs
ta muz. Stasio Sližio vadovau
jamo bažnytinio choro 20-ties
metų sukaktis. Šv. Mišios bu
vo aukojamos už mirusius cho
ro narius. Šv. Mišias aukojo
šio choro iniciatorius ir globė
jas klebonas kun. Alfosnas Babonas. Mišių metu skaitinius
skaitė Antanas Osteika. Au
kas prie altoriaus nešė J ū r a t ė
Sajauskienė ir Antanas Ostei
ka. Mišių metu choras giedojo:
„Štai ateinam prie altoriaus",
„Kyrie", „Gloria", „Šv. Šiluvos
Mergelei", „Sanctus, Benedictus", „Agnus Dei" ir „Tau
dėkinga Lietuva". Visos gies
mės yra S. Sližio kūryba. Mi
šių pabaigoje buvo atlikta D
major tokata „Atlaidų finalas",
muz. S. Sližio.
Po šv. Mišių susirinko pilna
salė žmonių pagerbti ir kartu
švęsti muz. Stasio Sližio ir jo
vadovaujamo choro 20 metų
veiklos šventę. Salę puošė My
kolo Abariaus šiai progai su
kurtas plakatas su užrašu:
„Sveikiname Šv. Antano para
pijos chorą — 20". Stalai ap
dengti baltomis staltiesėmis ir
papuošti rudens žiedais. Susi
rinko daugiau negu 100 as
menų iš Detroito, jos apylin
kių ir net iš Lietuvos, pagerbti
muz. Stasį Sližį ir jo vadovau
jamą chorą.
Invokaciją sukalbėjo kun.
Alfonsas Babonas. Buvo prisi
minti
mirusieji
choristai;
Adolfas Armalis, Jonas Asminas, Petras Bukšnys, Erna
Garliauskienė, Birutė Januš
kienė, Juozas Kalvaitis, Alfon
sas Kasputis, Elena Kilikevi
čienė, Romas Macionis, Valen
tina Osteikienė, Mečys Pet
rauskas, Stasys Petrauskas,
Ona Ribinskienė, Marijus Sajus, Juozas Sinkus, Kazimie
ras Vilkauskas, Pranas Virši
la, ir Sigitas Žebraitis. Jų at
minimui klebonas kun. Alfon
sas Babonas ir Natalija Sližienė uždegė žvakes.
Klebonas, kun. Alfonsas Ba
bonas, sveikino parapijos cho
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rą ir energingąjį choro vadovą
muz. Stasį Sližį. Prisiminė
pradžią, kai jam atėjo mintis
apie parapijos choro sukūri
mą. Parapijos choras, kvarte
tas ir moterų vokalinis viene
tas iškilo tik per muz. Stasį
Sližį. Jis kūrė daug giesmių
bei dainų, pritaikytų chorui ir
jo nariams. Padėkojo maestro
žmonai Natalijai Sližienei ir
visiems choristams už įdėtą
darbą, meilę; ir laiką giedant
Mišių metu ir dainuojant įvai
riose programose ir pobūviuo
se. Pabrėžė, kad mūsų choras
yra reikšmingas ir pastebėjo,
kad be vadovo nebūtų ir choro.
Padėkojo ir „mūsų Reginai" už
visas korespondencijas apie
parapijos gyvenimą ir choro
veiklą. Baigdamas, choro iniciatorus, klebonas kun. Alfon
sas Babonas padėkojo chorui
ir muz. Stasiui Sližiui, palin
kėjo visiems dar daug sveika
tos ir gražių dienų bei metų
džiuginant ims visus.
Choro sekjiūnė
Stefanija
Kaunelienė pasakė choro su
kakčiai skiną kalbą. Papasa
kojo, kaip choras buvo orga
nizuojamas Kai muz. Sližys
buvo pakviestas vargonauti
bažnyčioje, visi maldininkai
bendrai godojo bažnyčioje.
Maestro Sližys ėmėsi iniciaty
vos ir organizavo bažnytinį
chorą. Vyko savaitinės repeti
cijos ir buvo laiko dvasiniam
pabendravimui. Toliau sekė
kvarteto ir vieneto sudarymai.
Muz. Sližys kūrė dainas ir
giesmes choristams, kvarteto
ir vieneto programoms ir jo
pasirodymai visuomenės buvo
labai įvertint:.
Choristės adiko labai aukšto
lygio, malor.ią ir įspūdingą
meninę dalį Pirmąją dalį atli
ko moterų kvartetas: Česlovą
Pliurienė, Natalija Sližlenė,
Aldona Tamulionienė ir Elena
Žebertavičienė. Gražiai skam
bėjo dainos: ..Nemuno merge
lei", — harm. S. Sližio, „Dai
navos tango", — muz. ir žo
džiai S. Sližio, „Vasaros ro
mantika", — muz. ir žodžiai S.
Sližio. Moterų choras, sudary
tas iš anksčiau minėto kvarte
to ir chorisčių: Stasės Bitlerienės, Eugenijos Butavičienės, Bronės Čiunkienės, Stefa
nijos Kaunelienės, Antaninos

Leparskienės, Genovaitės Norienės, Antaninos Petrauskie
nės ir Danutės Petrauskienės,
žavingai atliko antrą dalį, sudainuodamos „Prie kraičio
skrynios", — muz. V. Mika
lausko, „Suvalkija", — harm.
S. Sližio, „Einu per žemę", —
muz. A. Bražinsko, ir „Žemė
Lietuvos", — muz. V. Vasi
liausko. Programa buvo įspū
dinga, stebėtojai nepasigailėjo
smarkių, ilgų bei gausių plo
jimų. Choro vadovui muz. Sta
siui Sližiui visų dalyvių buvo
sudainuota „Valio, ilgiausių
metų, valio".
Garbės stalą sudarė: kun.
Alfonsas Babonas, muz. Sta
sys ir Natalija Sližiai, choro
seniūnė Stefanija Kaunelienė,
parapijos tarybos pirmininkas
Algis ir Yolanda Zaparackai,
Lietuvos Dukterų draugijos
pirmininkė Irena Alantienė ir
Lietuvos Vyčių padalinio „Pa
galba Lietuvai" valdybos pir
mininkė Regina Juškaitė-Svobienė.
Po vaišių žodžiu sveikino
Vytautas Kutkus. Raštiški
sveikinimai gauti: iš Detroito
arkidiecezijos
arkivyskupo
kardinolo Adam Maida, Šiau
rės Amerikos Lietuvių Muzi
kos sąjungos pirmininko muz.
Fausto Strolios, „Pagalba Lie
tuvai" padalinio direktorių ta
rybos pirmininko Roberto Boris ir valdybos pirmininkės
Reginos Juškaitės-Švobienės,
Lietuvos Vyčių centro valdy
bos pirmininko Robbie A. Mar
tin, Jr., Lietuvos Vyčių Vidu
rio centro rajono pirmininkės
Pranciškos Petkuvienės, „Lie
tuviškų melodijų" radijo prog
ramos redaktoriaus Algio Zaparacko, BALFo 76-to sky
riaus pirmininko kun. Alfonso
Babono ir sekretoriaus/iždi
ninko Vlado Staškaus, „Švytu
rio" jūrų šaulių kuopos vado ir
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje vado Mykolo Abariaus,
Šv. Antano parapijos altoriaus
draugijos pirmininkės Josephine Janulate, „Amerikos
Lietuvių balso" radijo progra
mos redaktoriaus Kazio Goge
lio, Lietuvos Dukterų draugi
jos pirmininkės Irenos Alantienės ir Lietuvos Vyčių 102
kuopos pirmininko Ričardo
Strakšiaus. Regina JuškaitėŠvobienė įteikė muz. Stasiui
Sližiui visų organizacijų svei
kinimų knygą.

Pralaimėjimo atveju Lietu
vos rinktinė kovotų dėl 5-tos
vietos. Iš 12 geriausiųjų pa
saulyje komandų net ir 5-ta ar
6-ta vieta taip pat nebūtų bloCia norėtųsi pažymėti, kad
apie Lietuvos krepšininkų bei
kitų mūsų sportininkų pasi
rodymus Sidnėjuje mums tele
fonu ne kartą pranešė „Drau
go" bendradarbis
Antanas
Laukaitis, kuris yra Lietuvos
olimpinės delegacijos atašė
šiose olimpinėse žaidynėse.
Jis prade perduoti kuo geriau
sius linkėjimus ir sveikinimus
visiems JDraugo" skaityto
jams!
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„Lietuviškų melodijų" radijo valandėles Detroite vedėjas, „Draugo" ben
dradarbis ir Detroito Šv. Antano lietuvių parapijos tarybos pirmininkas
Algis ir jo žmona Yolanda Zaparackai
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Choristės jteikė muz. Sta
siui Sližiui dovaną už jo ne
nuilstantį darbą.
Šeštadienį, rugsėjo 23 d.,
„Lietuviškų melodijų" ir sek
madienį, rugsėjo 24 d., „Lietu
viško balso" radijo programos
pasveikino oro bangomis muz.
Stasį Sližį ir jo vadovaujamą
chorą. Dariaus ir Girėno klubo
valdyba ir nariai abiejose lai
dose taip pat sveikino savo
narį muz. Stasį Sližį, linkė
dami jam ir chorui dar daug
kūrybingų metų.
Šiai neeilinei šventei muz.
Stasys Sližys nuotraukomis
pateikė choro 20 metų istorinę
apžvalgą. Matėme vargonus ir
dūdas prieš ir po bažnyčios
gaisro, įvairių meninių dalių
atlikimus minėjimų
metu
(Klaipėdos krašto atvadavimo
minėjimą, Tautos šventę, Va
sario 16-osios minėjimą, Vely
kas, Šv. Antano atlaidus, 1995
m. parapijos 75 metų sukak
ties šventę, choro išvykas, at
sisveikinimą su Vincu Tamo
šiūnu, 1994 m. Naujųjų metų
sutikimą ir moterų vokalinio
vieneto bei choro sukaktis).
Žiūrėdami šias nuotraukas,
prisiminėm mūsų amžinybėn
iškeliavusius narius. Prisimi
nėm ir pasidžiaugėm įvairio
mis Švenčių programomis. Ši
foto parodėlė parodė choro nu
keliautus kelius — kur ir kaip
choras prasidėjo ir gyvavo iki
šios dienos. Dabar atversim
naują lapą ir pradėsime jį su
21-siais choro veiklos metais.
Visi išsiskirstė labai pakilia
šventiška nuotaika.
Ilgiausių metų ir valio mūsų
ištikimiems, brangiems ir ma
loniems muz. Stasiui Sližiui,
jo žmonai Natalijai ir visiems
choro nariams. Linkime viso
keriopos sėkmės, telaimina
Jus Dievas!
Regina Juškaitė
Švobienė

EUG9E C. DECKER, DDS, P.C.
Dantų Gydytojas
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai
4 6 4 7 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL
TaJ. 706-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ave., Hickory Hite, IL

Tai. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

EDMUNDAS V&NAS. M.D., S.C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava. Sts 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos papai susitarimą

ARAS2UOBA,M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
4149W. 63rd. St.
Tel. 773-735-7709
DR. L PETREIKIS
DANTLj GYDYTOJA
9055 S Roberts Rd„ Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tai. (708) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

ninkė Julija Danaitienė. Lietu
vos Dukterys visų laukia su jų
pačių pagamintomis vaišėmis,
vynu, vertingų laimikių laimė
jimais ir linksma nuotaika.
Bilietus prašome įsigyti iš
anksto, jie platinami sekma
dieniais abejose parapijose.
Stalus po 8 ar 10 asmenų gali
ma užsisakyti skambinant Da
LIETUVOS DUKTERYS
liai
Navasaitienei tel. 248KVIEČIA
851-0255. Taip pat mažesnei
Sekmadienį, spalio 1 d. lau grupei ar pavieniams asme
kiami visi atvykti į Dievo Ap nims.
vaizdos parapijos Kultūros
AA.
centrą. Per 10:30 vai. r. šv.
JUOZAS MAURUKAS
Mišias giedos Toronto daini
ninkės. Po mišių ir pasivaiŠeštadienį, rugsėjo 16 dieną,
šinimo išgirsite „Volungės" po gedulingų šv. Mišių Dievo
dainininkių dainų koncertą ir Apvaizdos bažnyčioje, Holy
Toronto jaunas kanklininkes.
Sepulchre kapinėse buvo pa
Kanklės — mūsų tautinis laidotas a.a. Juozas Mauru
muzikos instrumentas, kurių kas. Sulaukęs 91 m. amžiaus,
garsai palies kiekvieno lietu po ilgos ligos velionis mirė
vio širdį. Detroitiškiai, jau se rugsėjo 8 d. Vero Beach, Flori
niai begirdėjo kanklių žavius doje. Buvęs
ekonomistas,
skambesius, tad nepraleiski- Amerikos. Lietuvių tautinės
me progos. Savo dalyvavimu sąjungos ir korporacijos Neo
paremsite Lietuvos Dukterų Lithuania narys. Giliam nu
siekius — ištiesti pagalbos liūdime paliko dukrą Dalią ir
ranką vargstantiems.
žentą Jaunių Gilvydžius, duk
„Volungės" moterų vienetui rą Daną ir žentą d r. Romą
vadovauja
muzikė-dirigentė Sakalus, penkis vaikaičius,
Dalia Viskontienė Akompa brolį Joną Mauruką ir jo šei
nuos muzikas-dirigentas Jo mą, gyvenančius St. Petersnas Govėdas. Kanklių vadovė burg, Floridoje; sesutę Petrę
Žibutė Janeliūnienė ir talki- Bulotienę su šeima Lietuvoje.

Lietuvos dabartinė Konsti už Lietuvos ekonominį nuo DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis
rioje valstybėje yra nepopu
liarūs, todėl populiaru pasisa tucija yra parlamentinė su smukį ir kaip tuos politikus
Danutė Bindokienė
kyti už mokesčių mažinimą, prezidentu, atsakingu už už reikėtų nubausti už jų padary
OR. JONAS VALAITIS
bet kad turtingieji Lietuvos pi sienio politiką ir valstybinį tas klaidas. Pagal šį primityvų
Artūro, Paulausko Naujoji Konstitucijoje. Naujosios są liečiai, kurie daugiausia yra saugumą, jam esant Lietuvos populistinės teisės principą,
sąjunga yra politinė partija, jungos programoje tautinė lie Artūro Paulausko rėmėjai, kariuomenės vadovu. Artūro kaltintojai būtų Lietuvos pi
savo priešrinkiminėje akcijoje tuvių kultūra yra pakeičiama mokėtų progresyviai daugiau Paulausko NS siūlomas teisių liečiai (populus), o baudžia
Kažin tos dainos berniu priklauso jų vertė, populiaru
naudojanti neįtikinantį ir ne į etnografinę Lietuvos kultū mokesčių už mažiau turtingus išplėtimas Lietuvos preziden moji institucija būtų NS, nes, kas, nuolat prašęs „mamyte, mas. Sveikatos apsaugos at
retai demagoginį populizmą.
rą. Programoje vengiama žo yra nepopuliaru ir dėl to NS tui keičia Lietuvos parlamen pagal Artūrą Paulauską, NS nupirk man žirgelį", įsikalė į stovai primena, kad daugiau
Populizmu yra pagrįsti šios džio tautinis, nes, pagal pau- pasisako prieš progresyvius tinį režimą į prezidentinį re atėjusi į valdžią, žada padary galvą, kad jam būtinai reikia sia reklamuojami maisto pro
žimą, susilpninant politinių ti valstybės institucijų auditą, žirgelio. Galima spėti, kad pa duktai (javaioiai. įvairūs už
naujos politinės sąjungos pa lauskininkus, jis veda prie jų mokesčius Lietuvoje.
grindiniai pasisakymai: var vadinamų ultra patriotų, jeigu
Užsienio politika. Artūro partijų reikšmę. NS pasisa įvertinti pareigūnų veiklą ir matęs karius, jojančius į karą. kandėliai, gėrimai) yra per
das, programa, atstovavimas, ne fašistų. Atrodo, kad pau- Paulausko NS pasisako už kant prieš proporcinę rinkimi bausti tuos pagal naujai (Tik ne iš mūšio lauko grįž krauti cukrumi ir dirbtinėmis
vadovybė, sąjungos nariai ir lauskininkams pilietybė yra Lietuvos dalyvavimą Europos nę sistemą ir prezidentui, pa įsteigtą Valstybės tribunolą, tančius, nes nebūtų susiža medžiagomis, kurios nieko
svarbiau negu tautybė ir tarp- Sąjungoje ir NATO iš vienos gal konstituciją, negalint būti kurie padarė žalos Lietuvai. vėjęs nei raiteliais, nei karu...) gero augančiam, bręstančiam
Naujosios sąjungos rėmėjai.
Vardas: yra nepopuliaru po tautiškumas — svarbiau negu pusės, bet iš kitos pusės, se politinės partįjos nariu, yra Tai būtų niekas kita kaip po
Dabar ir tėtės, ir mamytės, organizmui neduoda, 6 tik
komunistinėje Lietuvoje pilie tautiškumas.
kant populizmą, pasisakoma tiesiamas kelias į autoritarinį, pulistinis politinis terorizavi ir kiti artimieji nuolat iš savo kenkia. Sėdint prie televizijos
čiams dalyvauti „partijoje",
Prasmingas
tarptautišku- prieš ambicingą ir neįgyven jeigu ne diktatūrinį, preziden mas Lietuvos piliečių, įsijun jaunėlių girdi: „Nupirk man. ir nuolat krimsnojant, gurkš
nes sovietmetyje Lietuvos vi mas Europoje yra tautinių Eu dinamą įstatymą, skiriantį ne tinį režimą. Artūrą Paulauską gusių į politinį darbą, neišlai Aš noriu. Man būtinai rei nojant tuos beverčius „ska
suomenės nariai buvo pasi ropos valstybių bendradar mažiau, kaip 2 procentus išrinkus Lietuvos prezidentu kantis jokios demokratinės kia..." Tą nuolatinį zirzimą su nėstus", tuštėja vaikų smege
skirstę į nepopuliarius parti biavimas, kurios Europoje vi bendrojo vidaus
produkto ir Naujajai sąjungai susidėjus kritikos.
maniai skatina įvairiausios rek nys ir „pilnėja" kūnas. Tad
nius ir populiarius neparti sos, išskyrus Šveicariją, yra B.V.P. Lietuvos valstybingu su Lietuvoje pasiturinčiais
Susumuojant tenka pripa lamos. Kadangi šiame krašte nenuostabu, kad didžioji dalis
nius. Dalyvavimas politinėje tautinės valstybės su viena mo ir Lietuvos kariuomenės pramonininkais, vadovaujant žinti, kad Artūro Paulausko vaikai daug laiko praleidžia, vaikų šiame krašte skundžiasipartijoje reikalauja iš jos na tautine valstybine kalba taip, išlaikymui, kas yra viena pag Lubiui, galime Lietuvoje turė NS programa, paviršutiniškai prilipę prie žydriojo ekrano, nutukimu.
rių būti atsakingais ne tik sa kaip Lietuvoje, pagal dabarti rindinių sąlygų Lietuvai įstoti ti radikalų kapitalizmą, jeigu žiūrint, turėtų atitikti nemažo tad per tą ekraną jiems ir die
Televizijos programų ir jose
ne Lietuvos turtingųjų dik skaičiaus Lietuvos piliečių po giami „norai" turėti naujausią reklamų gausos kritika nėra
vo pažiūromis, bet ypač savo nę Lietuvos Konstituciją, vie į NATO.
veiksmais. Tuo tarpu politi na valstybinė lietuvių kalba.
litinėms pažiūroms, bet iš tik žaislą, drabužį, muzikos įrašą nauja. Dažniausiai ji pasibai-'
Lietuvos dabartinės Konsti tatūrą.
nėje sąjungoje jos nariai yra Paulauskininkai per praėju tucijos tobulinimas. Labiau
Naujosios sąjungos vado rųjų yra niekas daugiau, kaip ar kokį kitą daiktą, kurio pa gia tik susirūpinusių tėvų,
susibūrę į šį visuomeninį jun sius prezidento rinkimus pasi siai populistiniai ir praktiškai vybė, nariai ir rėmėjai. Svar populistinė NS demagogika, galba vaikas bei jaunuolis auklėtojų ir galbūt medikų
ginį dėl savo palankios pažiū sakė už trikalbę Lietuvos vals vargiai įgyvendinami Artūro biau už NS programą yra po siekianti Artūrą Paulauską taps populiarus, patrauklus.
priekaištais, rečiau patenka į
ros į Naujosios sąjungos va tybę, kas buvo populiaru Lie Paulausko NS pasiūlymai yra puliarūs jos nariai, rėmėjai ir išrinkti Lietuvos prezidentu,
vieną kitą Kongreso sesgą,
Nors
reklamos
televizijoje
dovą Artūrą Paulauską, pana tuvos tautinėse mažumose. „neatidėliojant
patobulinti labai populiarus vadovas so kuris, „tobulindamas" Lietu
kur visi pranešimai kuopščiai
šiai kaip ir Tėvynės sąjungoje Dabartinėje Naujosios sąjun Lietuvos Respublikos Konsti cialliberalas Artūras Paulaus vos konstituciją, įvestų Lietu ar kitoje žiniasklaidoje, pa užrašomi protokolų knygose irtrauklioje vaikams ir jaunuo
dėl savo* palankios pažiūros į gos programoje trikalbės Lie tuciją". Lietuvos Konstitucija kas.
voje prezidentinį režimą. NS liams, nemažai kainuoja, bet padedami į lentynas. Kiek
Vytautą Landsbergį ir dėl to tuvos nėra, bet taip pat nepa galėtų būti tobulinama, išlai
Prisimenant Artūro Pau nėra politinė partija, bet poli
daugiau dėmesio tai kritikai
suprantama, kodėl šių sąjun sisakyta už vieną valstybinę kant trijų pagrindinių valdy lausko populizmą per praeitus tinė sąjunga, atstovaujanti ne verslininkai bei pramogų kū skiriama rinkiminiais (ypač
gų nariai ir rėmėjai yra vadi lietuvių kalbą. Atrodo, jog, mo vienetų: įstatymų leidimo prezidentinius rinkimus, kada apjungtų politinės partijos na rėjai noriai tas milžiniškas su prezidento) metais, nes abiejų
nami „paulauskininkais" ir Naujajai sąjungai laimėjus — Seimo, įstatymų vykdymo jis pasisakė už turtingųjų ir rių bendrinėms gairėms, bet mas moka, nes žino, kad dole partijų kandidatai stengiasi
„landsbergininkais", pripažįs rinkimus, galima tikėti, kad — valdžios, įskaitant prezi trikalbę Lietuvos valstybę, o pavienių asmenų, dalyvaujan riai grįš su kaupu. Apskai pataikauti balsuotojams, pri
tantys tik vieną vadovą, juos trikalbės Lietuvos klausimas dentą, ir įstatymų patikrinimo sugrįžtančius į Lietuvą iš čių politinėje sąjungoje, viena čiuojama, kad amerikiečiai, žadėdami kažką atlikti, jeigu
vedantį į autokratinę arba bus vienas iš dabartinėje prog — Konstitucinio teismo sava Amerikos, Sibiro :r kitų pa pagrindinių politinių tikslų savo vaikų skatinami ir „pa tik bus išrinkti. Tad ir George
diktatūrinę politinę sistemą ramoje nepaminėtų konstitu rankiškumą bei populistinių saulio kraštų, pagal jo rinki patekti į Lietuvos Seimą, gau tariami", kasmet išleidžia apie W. Bush su Al Gore pasisten
500 milijardų dolerių! Tad nė
Lietuvoje.
cinių keitimų.
tobulinimų, vedančių prie Lie minės kompanijos vadovą Juo ti seimūno atlyginimą su viso ra ko stebėtis, jeigu reklamuo gia daug aštrių žodžių paberti
Programa: Naujosios sąjun
Pagal NS programą, švieti tuvos politinių partijų silpni zaitį, pavadinant ^atėjūnais" mis privilegijomis ir remti tojai imasi pačių veiksmin prieš pramogų pasaulį, kuris
gos programa yra persunkta mas Lietuvoje yra svarbesnis nimo ir Lietuvos prezidento ir patariant prezidentiniam Artūrą Paulauską — Lietuvos giausių priemonių pasiekti tą „veda vaikus į nusikaltimus ir
neįtikinančiu ir dažnai dema už valstybinį saugumą — vals politinių galių per didelio stip kandidatui Valdu: Adamkui prezidentą, nepaisant jo popu geidžiamą jauniausios krašto ištvirkavimus". Deja, nelabair
goginiu populizmu ekonomi tybingumą. Pagal populizmą, rinimo. Artūros Paulausko NS „Yankee go home . tenka pa listinės demagogikos, vedan visuomenės sluoksnį ir įpiršti patogu „kąsti į ranką, kuri
šeria", nes įvairių pramogų
kos, kultūros, švietimo, vidaus Lietuvoje pasisakymas už tai- pasisako prieš proporcinę rin minėti Vilniaus Nepriklauso čios prie prezidentinio Lietu dar vieną pirkinį.
kūrėjai paprastai dosniai re
ir užsienio politinėse gairėse. ką-švietimą yra populiarus, o kimų sistemą, t.y. prieš politi mybės aikštėje prieš metus voje režimo ir vienos dikta
Naujausias būdas „suprasti mia kandidatus.
Programos ekonominių gairių pasisakymas už karą-kariuo- nių partijų sąrašinę sistemą, įvykusią demonstraciją, dėl tūrinės Lietuvos turtingųjų
sąjungos-politinės jauno žiūrovo mentalitetą ir jį
pagrindą sudaro Lietuvoje Ar mehę yra nepopuliarus, ir dėl ir už majoritarinę rinkimų sis Mažeikių bendroves, kurioje politinės
Veiksmingiausias atkirtis'
tūro Paulausko sukurti social- to Artūras Paulauskas pasi temą, t.y. už asmeninę siste dalyvaudamas, drauge su Ro partijos, primenančios vienos palenkti savo naudai, yra psi prieš reklamų, filmų, video
liberaliniai nuostatai. Viskas, sakė už ekonominės paramos mą, renkant tik asmenis, ne landu Pavilioniu ir Juozaičiu, diktatūrinės politinės partijos chologija, kuria pastaruoju žaidimų kritiką, atrodo, yra ją
kas populiaru pas socialistus, sumažinimą Lietuvos kariuo būtinai priklausančius politi laikančiu plytas rankoje, skir sistemą sovietų okupuotoje metu naudojasi reklamų kū nukreipti į pačius kritikus —
rėjai. Pasitelkiant psicholo šiuo atveju tėvus ir kitus su
pvz., socialinis teisingumas, ir menei ir už ekonominės para nėms partijoms. Dabartinė tas mesti į parlamentą ir pre Lietuvoje.
gus, padedančius įžvelgti ir augusius, atsakingus už vaikų4 •
zidentūrą,
pasisakė
prieš
Lie
viskas, kas populiaru pas li mos padidinimą Lietuvos uni Lietuvos rinkiminė sistema
suprasti vaiko ar paauglio dvasinę bei fizinę gerovę. Tė
beralus, pvz., privatus ūkis, versitetams. Be to, NS progra yra išbalansuota proporcinė- tuvos valdžią ir prezidentūrą,
mąstyseną, troškimus ir bai vų pareiga, teigia pramogų
yra Naujosios sąjungos pro ma pasisako už valstybės ap mąjoritarinė sistema. Taip pat nerado reikalo oficialiai pa
mes, reklamuotojams nesunku kūrėjai, prižiūrėti, kokias pro
gramoje. Privatus ūkis be vi mokamą aukštąjį mokslą Lie sumažinama politinių partijų neigti Juozaičio radikalizmo,
* „Po sezono Palanga
suomeninės atsakomybes yra tuvos universitetuose ir, no reikšmė
NS
programoje, kaip tą padarė eilė demonst skaičiuoja nuostolius", rašo tuos „atradimus" panaudoti, gramas jų vaikai žiūri, kiek
nereformuotas radikalus neo rint Artūrui Paulauskui tą įvedant jau tikrai labai popu racijoje dalyvavusių politikų. „Kauno diena". Palyginti su kuriant reklamas. Kad rekla laiko prie televizoriaus pra
liberalizmas, vedantis prie įgyvendinti, teks vėl tobulinti listinį pasiūlymą, sumažinant Šis NS vadovų triumviratas, praėjusia vasara, Lietuvos pa mos veiksmingos, parodo ir leidžia, kokius kompiuterinius
kraštutinio kapitalizmo. So Lietuvos Konstituciją, kurioje nuo 50,000 piliečių parašų iki susidedantis iš Artūro Pau jūrio kurorte net 30 proc. su pelnas, gaunamas „vaikų dė žaidimus žaidžia, ką „sužvecialinis teisingumas, be vi 41 straipsnis riboja valstybės 10,000, reikalingų siūlymams lausko, Rolando Pavilionio ir mažėjo verslininkų pajamos ir ka" — ne vien perkant žaislus joja" internete. Tą pat galima
rinkimines tiek pat padidėjo smulkių va ar drabužius, bet ir automobi pasakyti ir apie pirkinius, ka-"
suomeninės atsakomybės ir be apmokamą aukštąjį mokslą pateikti Seimo svarstymui, ir prezidentinės
profesinių sąjungų aktyvaus gerai besimokantiems pilie sumažinant nuo 300,000 iki kampanijos vedėjo Juozaičio, gysčių. Vasara nuvylė Palan lius. Tikima, kad vaikų norai dangi už juos dažniausiai
dalyvavimo, veda prie socia čiams valstybinėse aukštosio 50,000 parašų, reikalingų re veda Lietuvą į neoliberalizmą- gos viešbučių, barų, restoranų nulemia kasmet už beveik 17 moka suaugusieji. Žinoma, tai
linės įtampos tarp turtingųjų se mokyklose, bet ne visiems ferendumų pravedimui. Ku radikalų kapitalizmą ir dau ir kitų pramogų bei poilsio ob milijardų dolerių parduodamų lengviau pasakyti, negu pada
ir nepasiturinčiųjų, ypač da Lietuvos piliečiams studen riam tikslui yra tada reikalin giau autokratinę negu demok jektų savininkus. Nepatenkin mašinų, ypač šeimos įsigyja ryti, kaip kiekvienas tėvas ar
bartinėje Lietuvoje, kurioje vi tams.
gos politines partijos pagal ratinę Lietuvą, silpninant po ti liko ir butus vasarotojams mų autobusėlių (RV ir SUV) mama, susidūrę su nuolati
durinis sluoksnis po 50 metų
Artūrą Paulauską, užtenka litines partijas ir suteikiant nuomoję palangiškiai. Visi pasirinkimą.
niais vaikų prašymais, reika
Vidaus politika. Yra popu
sovietinės Lietuvos okupacijos
Lietuvai turėti politines są asmenims daugiau reikšmės, planuoto pelno negavę versli
Reklamų —: labiausiai pa lavimais, murmėjimais, gali
yra tik savo atsikūrimo fazėje. liaru pasisakyti už visų no jungas, kuriose gali dalyvauti, negu politinėms partįjoms, tuo ninkai ir smulkūs prekeiviai
rinčių dirbti įdarbinimą ir
grįstų psichologų tyrimais — paliudyti.
be narių, taip pat sąjungos būdu griaunant Lietuvos de skundėsi ne tik blogais orais,
Kultūra ir švietimas. Dabar prieš nedarbą. NS programoje
Netrukus suklestės kalė
kritikai priekaištauja, kad tuo
rėmėjai, dėl to NS rinkimi mokratinę politinių partijų bet ir itin plonomis atvykstan
tinėje Lietuvoje paulauskinin- pasisakoma už viešuosius dar
būdu ugdomi nepageidautini dinių prekių siūlymo azartas
niame sąraše antras yra kon sistemą.
čių poilsiautojų piniginėmis. būdo stereotipai, nes berniu ir reklamų karštligė, prieš
kų yra populiarinama pilie bus, bet pasisakoma prieš
troversinis universiteto rek
,4 barą atėję žmonės dažnai kams grūste grūdami ginklai kurią, deja, skiepų neišrasta.
Baigdamas
noriu
priminti
tinė daugiatautinė Lietuvos progresyvius mokesčius —
torius Rolandas Pavilionis, ne dar vieną Artūro Paulausko tegali užsisakyti kavos puo
valstybė, pagrįsta neva huma vieną iš priemonių ne tik ma
ir žiaurūs, smurtu persunkti Vienintelė apsauga: tvirta tė
priklausantis Naujajai sąjun NS populistinę veiklą, išsiun- duką arba alaus", sakė žino
nistiniu kosmopolitizmu, ve žinti socialinę įtampą, bet taip
video žaidimai, o mergaitės vų valia. Galima sutikti, kad
gai taip, kaip visa eilė NS ne tinėjant prieš rinkimus Lietu mas Palangos verslininkas
dančiu prie pasisakymo prieš pat sudarant ekonominę bazę
tikinamos, kad tik nuo iš iš esmės čia ne reklamų kaltė,
priklausančių populiarių Lie vos piliečiams anketas su UAB „Du broliai" direktorius
tautinę Lietuvos valstybę, pa viešųjų darbų įgyvendinimui.
orinės išvaizdos (pasiektos o suaugusiųjų „stuburo su
tuvoje piliečių.
<Etu> kosmetikos ir drabužių dėka) minkštėjimas".
klausimu, kas yra atsakingas Liudas Jankauskas.
skelbtą dabartinėje Lietuvos Valstybiniai mokesčiai bet ku-

KAS GI TA NAUJOJI SĄJUNGA

Mamyte, nupirk

KELIONE Į LIETUVIŲ
ETNINES ŽEMES
Nr.2

MARIJA REMIENĖ

Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį su žmona
Gražina susirinkusieji sutiko
ilgais plojimais, kaip ir kunigą
Anuprą Gauronską, Kara
liaučiaus kleboną, kuris nuo
1990 m. rūpinosi, kad tikėjimo
ugnelė rusentų tame krašte.
Ant jo pečių gulė visos staty
bos problemos, lėšų telkimas.
V. Landsbergio dėka Seime
buvo priimtas atitinkamas
sprendimas, kad Lietuvos vy
riausybė paskirtų didžiąją dalį
(90 proc.) lėšų bažnyčios staty
bai. Taigi, Tilžės bažnyčia pa
statyta už Lietuvos žmonių
pinigus.
Pristatymas užtruko apie
pusantros valandos. O visos
bažnyčios šventinimo apeigos
tęsėsi net keturias su puse va
landos. Kilo klausimas, ar to

kios iškilmės tarnauja Die
vui... Buvo nualpusių, o
susikaupti maldai vargu ar.
kas sugebėjo.
Jaunasis
klebonas
pa
sidžiaugė, kad Dievas Tilžės
tikintiesiems
Jubiliejiniais
metais suteikė ypatingų do
vanų - maldos namus.
Šv. Mišių rusiškai pamokslą
pasakė vysk. T. Kondrusevičius, o lietuviškai - vysk. A.
Vaičius, kalbėjęs giliai patrio
tiškai. Jis prašė visus lietu
vius, kur jie begyventų, išlikti
lietuviais iki mirties. Iškilmių
metu skambėjo lietuviškos
giesmės. Visų veidai spindėjo
džiaugsmu, moterų rankose
buvo gėlės
Po
iškilmių
kviestiniai
svečiai, tarp kurių buvo ir
PLB delegatai, vyskupai, ku

nigai, susirinko į salę vaišėms.
Nors ilgi stalai buvo nukrauti
įvairiais šaltais valgiais, bu
vome išalkę ir ištroškę, todėl
jie greitai ištuštėjo.
Prieš iškilmes ir vaišių metu
teko pasikalbėti su vietiniais
tautiečiais. Visi jie Kara
liaučiaus
krašte
atsirado
todėl, kad iš tremties negalėjo,
grįžti į gimtinę, į Lietuvą. Kai
kurie sukūrė mišrias šeimas.
Jaunimas lietuviškai jau be
veik nebekalba, nors dainuoja
gražiai lietuviškai. Jų būrelis
mums padainavo.
Karaliaučiaus krašte yra su
siorganizuoti Lietuvių ben
druomenė, veikia 28 lietuviški
švietimo židiniai: sekmadie
ninės mokyklos, lietuvių kal
bos būreliai, lietuviškos pra-dinės
klasės,
vidurinė
mokykla ir etnokultūros fa
kultatyvas.
Po Antrojo pasaulinio karo,
kai Raudonoji armija užėmė
Karaliaučiaus kraštą, vietoj
išnaikintų ar išgabentų vietos
gyventojų iš tolimos Rusijos
buvo atkelti kolonistai. Tai ru

sai klajūnai, kuriems tėvynė
ten, kur geriau gyventi.
Tarp lietuvių buvo dar nepamiršusių Dievo krikščionių,
tačiau sovietinė valdžia ilgai
neleido kurtis tikinčiųjų ben
druomenėms. Pirmąją Kara
liaučiaus
krašto katalikų
bendruomenę srities valdžia
įregistravo 1990 m. rugsėjo 15
d. Tai padaryti privertė
Mažosios Lietuvos aktyvistas
Petras Cidzikas. Jis 1990 m.
rugpjūčio 26 d. Karaliaučiaus
centre, prie Knypavos salos,
suorganizavo viešas pamal
das, skirtas Biblijos vertimo į
lietuvių kalbą 400 metų su
kakčiai paminėti.
Netrukus
Telšių
vyskupas
Antanas
Vaičius Donelaičio žemėje
skelbti Dievo žodt atsiuntė ku
nigą Anuprą Gauronską. Taip
prasidėjo Kataliku Bažnyčios
atgimimas
Karaliaučiaus
krašte.
Pasidairius Tilžėje, ypač
prie bažnyčios, buvo matyti,
kad žmonės čia suvargę, ne
turtingi. Dauguma kalba ru
siškai. Nors dar yra ir tokių.

kurie norėtų keltis į tėvų pa
liktus namus. Bet Lietuvos
valdžioje yra daug biurokrati
jos. Turėdami gimimo metri
kus jie dar turi pateikti
kažkokius įrodymus, kad tokie
yra ir kas tokie yra. Dauguma

- jau pensininkai, o Rusijos
mokamos pensijos Lietuvoje
jie negautų. Taip ir lieka
skursti svetimame krašte.
Pats Tilžės miestas visai nu
gyventas. Gatvėse - vien
duobės. Didžiuliai murzini

man...

namai - kaip šmėklos, kurios,
tik primena apie buvusią,
kultūrą, tvarkingus žmones,
Tilžėje nuo seno gyveno
nemaža lietuvių. Kurį laiką
vokiečiai rėmė lietuvybę.
(Bus daugiau)

Baltarusijos liptuviSkoje salelėje Pelesos dainininkai linksmino PLB svečius savo krašto dainomis Už jų - JAV
krašto LB Kultūros tarybos pirmininke Manja Remiene
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Vyras Vytautas K v i e s k a —
v e r s l i n i n k a s . Turi dvi d u k t e 
ris.

KANDIDATAI Į LR SEIMĄ
N a u j a m i e s č i o r i n k i m ų a p y g a r d o j e , k u r i a i p r i s k i r t i visi
u ž s i e n i o l i e t u v i a i . K a d a n g i d a u g e l i s š i ų k a n d i d a t ų bal
s u o t o j a m s n e ž i n o m i , k v i e č i a m e susipažinti:

Albertas Šimėnas.
A l b e r t a s Š i m ė n a s , Lietu
vos K r i k š č i o n i ų
demokratų
partijos k a n d i d a t a s į Lietuvos
Respublikos
Seimo
narius
N a u j a m i e s č i o rinkimų apy
gardoje N r . 1.
G i m ė 1 9 5 0 m. vasario 17 d.
A n y k š č i ų rajono Papilių kai
m e . 1 9 6 7 m. baigė Troškūnų
v i d u r i n ę m o k y k l ą , 1972 m. —
V i l n i a u s universiteto Ekono
m i k o s f a k u l t e t ą , įgijo ekono
m i s t o m a t e m a t i k o kvalifika
ciją. E k o n o m i k o s mokslų kan
d i d a t a s (dabar — socialinių
m o k s l ų daktaras). 1972-1984
m. dirbo Lietuvos TSR vals
tybinio p l a n o komiteto Liau
d i e s ū k i o planavimo ir ekono
m i k o s m o k s l i n i o tyrimo ins
titute. 1984-1989 m. — Vil
n i a u s inžinerinio statybos ins
t i t u t o (dabar — Gedimino
t e c h n i k o s universitetas) d ė s 
tytojas, docentas. 1989 m. —
Mokslų akademijos Ekonomi
kos i n s t i t u t o vyresnysis m o k s 
linis bendradarbis.
1991 m. s a u s i o 10 d. — s a u 
sio 13 d. — Lietuvos Respubli
kos m i n i s t r a s
pirmininkas.
N u o 1 9 9 1 m. g e g u ž ė s m ė n . —
Lietuvos Respublikos ekono
mikos m i n i s t r a s . 1992-1996
m. — E k o n o m i k o s ir privati
zacijos i n s t i t u t o direktoriaus
pavaduotojas,
vyresnysis
m o k s l i n i s bendradarbis. N u o
1996 m. lapkričio 2 6 d. — Sei
mo E k o n o m i k o s komiteto pir
m i n i n k a s bei S e i m o Europos
reikalų k o m i t e t o pirmininko
pavaduotojas (nuo 1996 m.
lapkričio
2 6 d.).
Lietuvos
Krikščionių d e m o k r a t ų parti
jos v a l d y b o s narys. Moka r u s ų
ir anglų kalbą. Žmona Valeri
ja — e k o n o m i s t ė . S ū n ū s : Raivydas mokosi Kratono univer
sitete (JAV); Andrius ir J u s t i 
n a s mokosi Vilniaus j ė z u i t ų
gimnazijoje. Dukrai Garbielei
— vieneri metai. Seimo delega
cijos Tarpparlamentinėje są
jungoje narys. P a r l a m e n t i n i ų
ryšių su Italijos Respublika,
J u n g t i n e Didžiosios Britani
j o s ir Š i a u r ė s Airijos Karalys
te, U k r a i n a grupių narys. Ko
vo 11-osios Akto signataras.
Buvo išrinktas į 1990-1992 m.
Aukščiausiąją Tarybą — At
kuriamąjį Seimą.

Giedrė Purvaneckiene.
Giedrė
Purvaneckiene,
Lietuvos socialdemokratų par
tijos k a n d i d a t ė į Lietuvos Res
publikos S e i m o narius Nauja• miesčio
rinkimų
apygardoje
Nr. 1.
"Gimė 1945 m. darbininkų
šeimoje. V i l n i a u s universitetą
baigė 1968 m. Penkerius me
t u s dirbo MA Puslaidininkių
fizikos i n s t i t u t e , o nuo 1973
m iki šiol dirba V i l n i a u s uni
versitete, yra Edukologijos kaU'dnis
docentė.
Socialinių
mok>ių
daktarė,
Jungtinių
Tautu v y s t y m o programos pa
tarėja
Dalyvavo
daugelyje
mokslinių konferencijų, sta
žavosi Norvegijoje, Švedijoje

ir JAV. Yra autorė per 50
mokslinių ir kitokių publika
cijų Lietuvos ir užsienio spau
doje. Kviečiama j tarptauti
nius
ekspertų
pasitarimus
smurto šeimoje panaikinimo
klausimais.
1994-1997 m. dirbo Vyriau
sybėje valstybės konsultante
moterų klausimais ir Vyriau
sybės patarėja šeimos ir mo
terų klausimais. Buvo Lietu
vos Vyriausybės delegacijų
vadovė aukšto lygio regioni
niame
pasitarime
moterų
klausimais Vienoje 1994 m. ir
IV Pasaulinėje konferencijoje
moterų klausimais
Pekine
1995 m. Vadovavo Lietuvos
moterų pažangos programos
rengimui. Visuomeninė veikla
daugiausiai susijusi s u mote
rų klausmais. Buvo v i e n a iš
Moterų studijų centro kūrėjų
ir pirmoji jo valdybos pirmi
ninkė Vilniaus universitete.
Šiuo metu yra visuomeninės
organizacijos Moterų
infor
macijos centro valdybos pirmi
ninkė. Buvo Lietuvos Tarp
t a u t i n i ų šeimos metų komi
teto narė ir Lietuvos pasiren
g i m o IV Pasaulinei konferen
cijai moterų klausimais vice
pirmininkė. Vairuoja automo
bilį nuo 1967 m., puikiai mo
k a dirbti su įvairiomis kom
piuterių programomis, gerai
moka anglų ir rusų kalbas,
neblogai — lenkų. Ištekėjusi.
Turi du vaikus ir dvi a n ū k e s .
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Vytautas Kvietkauskas.
1974 m. baigė Vilniaus uni
versitetą ir įgijo žurnalisto
specialybę. Nuo 1973 m. dirbo
Lietuvos radijuje ir televizi
joje
korespondentu,
laidų
„Keliai, mašinos, žmonės",
„Labas rytas" vedėju, Lietu
vos televizijos
informacijos
laidų „Panorama" redakcijos
vyriausiojo redaktoriaus p a v a 
duotoju, vyriausiuoju redaktoriumi.1990-1992
m. — Lietu
vos Respublikos
Aukščiau
siosios Tarybos — Atkuriamo
jo Seimo deputatas. 1994 m.
įsteigė Vilniaus televiziją ir
tapo jos direktoriumi. 19961997 m. buvo Nacionalinio ra
dijo ir televizijos generaliniu
direktoriumi. Šiuo m e t u vėl
dirba Vilniaus TV. Rengia lai
das Lietuvos politinio ir eko
nominio gyvenimo temomis.
Išrinktas Regioninių televi
zijų asociacijos, Lietuvos parolimpinio komiteto preziden
tu, Europos parolimpinio ko
miteto vykdomojo komiteto
nariu. Yra Lietuvos Neprik
lausomybės Akto signatarų
klubo, Lietuvos sporto tary
bos, Lietuvos invalidų reikalų
tarybos prie LR vyriausybės,
Vilniaus „Rotary" klubo n a 
rys. Apdovanotas Lietuvos n e 
priklausomybės
medaliu,
LTOK ir Kūno kultūros ir
sporto departamento m e d a 
liais „Už nuopelnus L i e t u v o s
sportui", pelnė apdovanojimą
už televizijos laidas, buvo i š 
rinktas į populiariausių Lie
tuvos žurnalistų penketuką.
Vedęs. Žmona — Vilma. Vai
kai — Ieva Marija ir V y t a u t a s
Paulius.

Nijolė Oželytė.

N i j o l ė O ž e l y t ė , pati pasi
siūliusi savo kandidatūrą į
Lietuvos Respublikos Seimo
n a r i u s Naujamiesčio rinkimų
apygardoje Nr. 1.
G i m ė 1954 m. Vilniuje. Išsi
lavinimas — aukštasis. Spe
cialybė — dramos aktorė.
Aukščiausiosios Tarybos
—
Atkuriamojo Seimo narė, Ne
priklausomybės Akto signata
rė. Dirba Žmogaus teisių sri
tyje.
S u k ū r ė vaidmenis daugiau
n e g u 3 0 meninių ir televizijos
filmų Lietuvos, Rusijos, Bal
tarusijos ir Ukrainos kino stu
dijose. 1982 m. tapo geriausia
S S R S aktore moterimi už Ka
m i l ė s vaidmenį filme „Arklia
vagio duktė" (rež. A. Puipa).
Vaidino filmuose „Skėtis jau
navedžiams" (rež. N. Nachapetovas), „Čia mūsų namai"
(rež. S. Vosylius) — Rožytė ir
kt. Televizijos laidoje „Kori
da" (prodiuseris A. Valinskas)
— bulius. Sąjūdžio dalyvė,
Sąjūdžio
remta
deputatė
Aukščiausiojoje Taryboje —
Atkuriamajame Seime. P u 
santrų metų buvo TSKP nare,
aktyviai kovojo už LKP atsis
kyrimą nuo Maskvos. Lietu
vos moterų lygos steigėja ir
pirmininkė, TS(LK) steigėja ir
valdybos narė, Moterų konser
vatorių sąjungos steigėja ir
pirmininkė, Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos steigėja,
prezidiumo narė. Turi tris
dukteris Ievą, Saule ir Eleny
tę, anūke Jorę.
Vytautas
Kvietkauskas,
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) kandidatas į Lietuvos
Respublikos
Seimo
narius
Naujamiesčio rinkimų apy
gardoje Nr. 1.
Gimė 1952 m. sausio mėn.
27 d. Mokėsi Vilniaus 23iojoje vidurinėje mokykloje.

Giedrė Kvieskienė.
G i e d r ė K v i e s k i e n ė , Lietu
vos centro sąjungos kandidatė
į Lietuvos Respublikos S e i m o
narius Naujamiesčio rinkimų
apygardoje Nr. 1.
Gimė
1956 m. Varniuose.
J a u n y s t ę praleido Plungėje,
Klaipėdoje ir Vilniuje. Mokėsi
Plungės 3-ojoje vidurinėje mo
kykloje, Klaipėdos pedago
ginėje mokykloje. Studijavo
Vilniaus pedagoginiame uni
versitete. Įgijo istorikės peda
gogės specialybę. Apgynė so
cialinių
mokslų (edukologi
jos) daktarės disertaciją Peter
burgo kultūros institute. Kar
t u s u Vilniaus pedagoginio
universiteto kolegomis įgy
vendino s e n ą svajonę — 1999
m. įkūrė Socialinės pedagogi
kos katedrą, kuriai vadovau
ja.
Yra viena iš pirmojo po N e 
priklausomybės atkūrimo Lie
tuvos kultūros kongreso ( 1 9 9 1
m.) iniciatorių, Vaikų v a s a r o s
poilsio (1995 m.), Naciona
linės v a i k ų ir paauglių n u s i 
kalstamumo prevencijos ( 1 9 9 6
m.) programų autorių.
Visuomeninė veikla: Lietu
vos demokratiškumo u g d y m o
kolegijos direktorė, Laikinųjų
vaikų globos n a m ų „Atsi
gręžk į vaikus" steigėjų
val
dybos pirmininkė, U N I C E F
valdybos narė, Lietuvos n u s i 
kalstamumo prevencijos cent
ro valdybos narė. Yra Lietu
vos centro sąjungos narė. N u o
1999 m. — Vilniaus miesto sa
vivaldybės tarybos narė, dirba
Socialinių reikalų komitete.

V i t a s K a r č i a u s k a s , Moder
niųjų Krikščionių d e m o k r a t ų
sąjungos kandidatas į L i e t u 
v o s Respublikos S e i m o n a r i u s
Naujamiesčio
rinkimų
apy
gardoje N r . l .
G i m ė 1 9 5 9 m. rugsėjo 2 8 d.
A l y t a u s rajono A l e k n o n i ų kai
m e . Tėvai — Vaclovas Kar
č i a u s k a s ir Ona K a r č i a u s 
k i e n ė (Rančelytė) — ir d a b a r
ū k i n i n k a u j a gimtinėje. J a u 
nesnysis
brolis S a u l i u s —
A l y t a u s rajono s a v i v a l d y b ė s
darbuotojas.

Vitas Karčiauskas.
1966-1974 m. m o k ė s i Aly
t a u s rajono Verebiejų a š t u o n 
metėje mokykloje, 1974-1977
m . — Alytaus rajono S i m n o
vidurinėje mokykloje. 1 9 7 7 1 9 8 2 m. studijavo V i l n i a u s
inžinerinio statybos i n s t i t u t o
(dabar Vilniaus
Gedimino
technikos
universiteto)
Miestų statybos
fakultete
m i e s t ų statybos specialybę,
t a p o miestų statybos inžinie
riumi.
Visuomeninės p a m i n k l o s a u 
ginės
veiklos r e z u l t a t a s —
darbas naujai į k u r t o s Lietu
v o s Respublikos k u l t ū r o s p a 
v e l d o inspekcijos v y r i a u s i u o 
j u valstybiniu i n s p e k t o r i u m i ,
j u o dirbo 1990-1991 m e t a i s .
1 9 9 1 m. jis btivo p a s k i r t a s k u 
riamo Lietutos kultūros p a 
v e l d o mokslinio centro direk
toriumi. 1 9 | 5 m., reorgani
z a v u s Lietuvos k u l t ū r o s pa
v e l d o mokslinį c e n t r ą į K u l t ū 
ros ministerijos K u l t ū r o s ver
tybių a p s a t g o s d e p a r t a m e n t o
Kultūros paveldo centrą, pa
t i k s l i n a m o s ir j o pareigos —
d a b a r j i s dirba K u l t ū r o s ver
tybių apsaugos d e p a r t a m e n t o
direktoriaus
pavaduotoju,
K u l t ū r o s paveldo c e n t r o di
rektoriumi. Y r a
atestuotas
k u l t ū r o s vertybių a p s a u g o s IV
(aukščiausiosios)
kategorijos
e k s p e r t a s , kultūros v e r t y b i ų
a p s a u g o s valdymo U ( a u k š 
čiausiosios) kategorijos specia
l i s t a s . Yra Moderniųjų krikš
č i o n i ų demokratų
sąjungos
n a r y s , steigėjas, š i o s sąjungos
Kontrolės komisijos pirminin
k a s , Vilniaus s k y r i a u s pirmi
n i n k a s . Taip p a t y r a v i s u o m e 
n i n ė s organizacijos K u l t ū r o s
paveldo tarybos n a r y s , steigė
j a s , seniūno p a v a d u o t o j a s , Ka
r a l i a u s Mindaugo kolegijos
narys, Lietuvos k o m p i u t e r i 
n i n k ų sąjungos n a r y s . V. Kar
č i a u s k a s yra aviacijos ( s k l a n 
dymo) sporto m e i s t r a s (1987
m.). Buvo Lietuvos s k l a n d y m o
rinktinės k a n d i d a t a s ir narys
(1982-1987m.), Baltijos šalių
sklandymo
vicečempionas
( 1 9 8 4 m.), Lietuvos ir U k r a i 
n o s sklandymo
pirmenybių
nugalėtojas
ir
prizininkas
(1984-1986 m.). M o k a r u s ų ir
prancūzų kalbas, turi a n g l ų
kalbos pagrindus, ž m o n a A u š 
ra — „Naujųjų s k l i a u t ų " gale
rijos vadybininkė, v a i k a i —
Martynas ir S i g i t a — m o k s 
leiviai.

S K E L B I M A I

Lietuvos Respublikas Seimo
narius Naujamiesčio rinkimų
apygardoje Nr. 1.
Gimė 1937 m. vasario 11 d.
Klaipėdoje.
1954 m.
baigė
Priekulės vidurinę mokyklą.
1960 m. baigė Šiaulių pedago
ginį institutą ir įgijo fizikos
dėstytojo specialybę.
19601976 m. dirbo Vilniaus elekt
ros skaitiklių gamykloje, Na
m ų statybos kombinate ir
elektronikos mokslinio tyrimo
institute „Venta". 1972 m. ap
gynė technikos m o k s l ų dakta-.
ro
(kandidato)
disertaciją.
1976-1990 m. — Lietuvos
mokslų akadenujos Puslaidi
ninkių fizikos instituto vyres
nysis mokslinis bendradarbis
ir sektoriaus v a d o v a s . N u o
1990 m. — V i l n i a u s universi
teto Politikos m o k s l ų teorijosi
nuo 1992 m. — Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų
instituto docentas. N u o 1998
m. — U ž s i e n i o ministerijos
patarėjas, Europos integraci
jos studijų centro tarybos pir
mininkas. 1992-1996 m. . —
Seimo narys. 1994-1996 m. —
Seimo U ž s i e n i o reikalų komi-''
teto pirmininko pavaduotojas,
Lietuvos Respublikos S e i m o
delegacijų Europos Taryboje
ir Vakarų Europos Sąjungoje
vadovas. 1996-1998 m. — Res
publikos prezidento patarė
j a s užsienio politikos klausi
mais. Du 1996 m. lapkričio
mėn. buvo L D D P narys. Lie
tuvos liberalų sąjungos narys
nuo 1998 m., š i u o m e t u —
LLS valdybos n a r y s , ,LLS
Krašto apsaugos ir nacionali
nio s a u g u m o komiteto pirmi
ninkas. Ž m o n a J ū r a t ė — tech
ninės literatūros vertėja.

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

HJRRBBOTOSES^ATBS;

IR GYVYBES DRAUDIMAS.
AgmlM Fnnk Zlpoi* Ir Off. Mgr. Auksė
S.Kmkafeatatuviikai.
FRANKZAPOUS
32061/2 Wsst 96(h Straet
TeL (708) 4244664
(773)681-6664

GREIT PARDUODA
RE/MAX
y REALTORS
0TfC477V SM • SMS

aoscmnus-riM
.{7731!

RIMAS L.STANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimą* vaiki
• Perkama ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

Window Watben Needed!
40,000 per year.Weneed 100crews.
RAYMONDA
No cxp. necesury. Will train. Mušt U £ ~ = » SOLOOOVIBs*
htve vtlid driver's lietose and trans- i • £ = Išartoaoa ConauSa
portation. Mušt be flucnt in English.
6710 HCa*4a4,iTCdHtcadl L60M6 „
LA.McM*hooWinaowWashing.
Td.8664264155.
Ra».773-271-OMS; Pagar S47-074-S767
Fax 847-874-1802
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įoedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.
Dienraščio „Draugas"
administracija ieško
darbuotojo, mėgstančio
bendrauti su žmonėmis ir
mokančio lietuvių bei anglą
Irnlhnt

Kompiuterio žinios būtų
privalumas.
Geras susisiekimas,
puikios darbo sąlygos.
Kreipkite] laišku fino adresu:
4545 West 63 Str„ Chicago,
IL 60629.
Faz: 773-5854284.
M o t e r i s i e i k o d a r b o . Gali
prižiūrėti senelius, vaikus, atlikti
namų ruošą. Kalba lietuviškai,
rusiškai ir truputį angliškai.;
Gražina, teL 708-233-1214. j
r

Išnuomojamas 3
m i e g a m ų j ų b o t a s su baldais
Brighton Parko apylinkėje.
T«L 7 7 3 - 3 7 6 - 7 8 8 3 .
European Restaurant,
Lemont, IL
i s l o o k i n g f o r experienced
cook, part-ume or full-time.g
Cail: 630-257-7570.
3

A l t c r n . i t ivc Home Care
lookmg for responsible come &
go, live-in care givers and
CNAs<cert.nursg.asstn.). Mušt
be able to speak, read & write
English; mušt have green card,
mušt ari ve & be able to lift. į
References reųuired. Call for *
appt TeL 708-784-1088.
Tai - Jusu laikraitts
IKI I Į — •

1

You are cordially invited to celebratc 100 years o f faithful
service to God and community.

JUBILEE MASS
3:00 p j n .
Saturday, October 1 4 , 2 0 0 0
Providence of God C h u r c h
18th Street and Union A ve.
Principal Cclebrant
Francis Cardinal George, OM1

JUBILEE B ANQUET
Kristina Daralkeviciene.
Kristina Daraakevičienė,
Tėvynės liaudies partijos kan
didatė, į Lietuvos Respublikos
Seimo n a r i u s Naujamiesčio
rinkimų apygardoje Nr. 1.
Gimė 1971 m. rugpjūčio 11
d. Vilniuje. T ė v a s Leonardas
Ulevičius — Muzikos akade
mijos docentas, Lietuvos na
cionalinio simfoninio orkestro
artistas. M a m a Irena Ulevi
čienė — 5-osios muzikos mo
kyklos mokytoja. 1988 m. K
Daraškevičienė baigė 45-ąją
vidurinę mokyklą ir 5-ąją mu
zikos mokyklą (smuiko klase).
1994 m. baigė Vilniaus kon
servatoriją. 1996-2000 studija
vo Vilniaus pedagoginiame
universitete Pedagogikos psi
chologijos fakultete ir įgijo ba
kalauro laipsnį. Šiuo metu tę
sia magistro studijas. Pedago
ginį darbą dirba 10 metų.
Šiuo metu yra Vilniaus M.
Daukšos vidurinės mokyklos
mokytoja. N u o 1996 m. — pa
saulinės
moterų
sąjungos
„World Y.W.CA" narė, daly
vauja įgyvendidant meninio
ugdymo programas Lietuvoje.
Yra Vilniaus miesto Žvėryno
rajono katalikiškos bendruo
menės narė. Ištekėjusi. Vyras
Gedas
Daraškevičius
(g.
1967.10.09) — klasikinės gita
ros solistas, pedagogas. Duk
teriai Joanai 9 metai.

A n d r e j u s G o t t o , Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos kandi
datas į Lietuvos Respublikos
Seimo narius Naujamiesčio
rinkimų apygardoje Nr. 1.
Gimė 1944 m. Trakų rajone,
Šventininkų apylinkėje. Bai
gęs bendrojo lavinimo mo
kyklą, kolūkyje .Aušra" dirbo
apskaitininku. 1963 m. baigęs
technikos mokyklą įgijo laivų
Algirdas Gricių*.
statytojo specialybę. Tais pa
A l g i r d a s G r i c i u s , Lietuvos čiais metais buvo pašauktas j
liberalų sąjungos k a n d i d a t a s į> armiją. Tarnavo Baltijos kari-

Saturday, October 1 4 , 2 0 0 0
Polonia Banąuet Hali
4604 S. Archer Ave. Chicago, IL.

.

5:30p.m. Open Bar
6:30 p.m. Dinner
Presentations and Entertainment
$50PerTicket

niame jūrų laivyne. Ten baigė
elektromechanikos
mokyklą.
Dirbo įmonėse laivų statyto
ju, Vilniaus n a m ų statybos
kombinate elektriku, Vilniaus
radiotechnikos
susivienijime
„Vilma" meistru. 1972
m.
baigė Minsko radiotechnikos
MRT ir įgijo radioaparatų
konstravimo specialybę. 1982
m. baigė Vilniaus universi
tetą.

Andrejus Gotto.
Visuomeninė veikla: buvo
Lietuvos „Žinijos" draugijos
narys, sporto klubo „Drau
gystė" narys (plaukimas, leng
voji atletika), o persitvarkymo
metais buvo viena iš pirmųjų
Lietuvos invalidų
draugijos
įkūrėjų (kartu su rašytoju J.
Mačiukevičiumi).
1990-1995
m. buvo Trakų rajono savival
dybės
tarybos deputatu.
1988-1995 m. buvo Trakų rajo
no Invalidų^ draugijos pirmi
ninkas,
Lietuvos
invalidų
draugijos tarybos ir prezidiu
mo nary9.
N u o 1976 m. iki šiol dirba
„Grigiškės* projektavimo ir
konstravimo biure Energeti
kos ir automatikos skyriaus
inžinieriumi
projektuotoju.
M e d a r d a s Č o b o t a s , Krikš
čionių demokratų
sąjungos

k a n d i d a t a s į L i e t u v o s Respu
blikos S e i m o n a r i u s Nauja
miesčio r i n k i m ų apygardoje
Nr. 1.
G i m ė 1 9 2 8 m. g e g u ž ė s 2 6 d.
Vilniaus
rajone,
Medinin
kuose. 1 9 5 6 m. b a i g ė V i l n i a u s
u n i v e r s i t e t o M e d i c i n o s fakul
tetą. 1 9 5 6 - 1 9 6 0 m. dirbo gydy
toju G e l e ž i n k e l i e č i ų poliklini
koje, o n u o 1 9 6 0 m. iki šiol —
E k s p e r i m e n t i n ė s ir klinikinės
medicinos i n s t i t u t e . Medici
nos m o k s l ų d a k t a r a s , docen
tas. 1 9 9 0 m. b u v o išrinktas
d e p u t a t u į L i e t u v o s Respubli
kos A u k š č i a u s i ą j ą Tarybą.
Yra Kovo 11 d. L i e t u v o s N e 
p r i k l a u s o m y b ė s A t k ū r i m o Ak
to s i g n a t a r a s .
P a k a r t o t i n a i L i e t u v o s Res
publikos S e i m o n a r i u buvo
išrinktas 1 9 9 2 m. Vilniaus
N a u j a m i e s č i o r i n k i m ų apy
gardoje. 1 9 9 2 - 1 9 9 6 m. Lietu
vos R e s p u b l i k o s S e i m e dirbo
S v e i k a t o s k o m i t e t e , Krikščio
nių d e m o k r a t ų partijos frakci
joje.
1 9 9 7 - 2 0 0 0 m. b u v o išrinktas
į V i l n i a u s m i e s t o tarybą, buvo
m i e s t o v a l d y b o s n a r y s , Svei
katos a p s a u g o s , a p l i n k o s ap
s a u g o s , s a n i t a r i j o s ir higienos
komiteto
pirmininkas.

Medardas Čobotas.

SOLISTAI

DRAUGO

koncertas

2 0 0 0 m. s p a l i o 8 d.
Mother McAuley gimnazijos auditorijoje

Bilietai parduodami:
„Draugo" administracijoje, 4545 W. 63 Str., IL 60829;
„Seklyčioje-, 2711 W. 71 Str., Chicago, IL 60629.

3737 W.99 Street, Chicago, IL 60655
Irena Milkevičiūtė

Mindaugas Žemaitis

Akompaniato
tore
lonata Zubovienė

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ
TARYBA
Pranešimas JAV LB XVI tarybos pirmai sesijai
2000 m. rugsėjo 30 — spalio 1 d.
tinė. Raštinės vedėja Birutė
Podienė. Raštinė oficialiai ati
daryta penkias dienas sa
vaitėje. Čia randa atsakymus į
įvairius klausimus, neaišku
mus miesto ir apylinkių lietu
viai. Čia padedam užpildyti
įvairias formas, padedam su
tvarkyti draudimų, ligos, žalių
kortelių, pilietybės, imigraci
jos, pensijų ir kitus dokumen
tus — formas, daromi įvairių
dokumentų vertimai, pade
dam išsiaiškinti su valdžios ir
privačiomis įstaigomis. Kitų
vietovių lietuviai mus pasie
Birutė Jasaitienė.
kia telefonais, laiškais ir vi
Socialinių reikalų tarybą
siems, pagal galimybes, sutei
sudaro: pirmininkė — Birutė
kiama pagalba, informacija.
Jasaitienė, nariai — direkto
Pagal reikalą, pagal laiką,
riai — Aldona Šmulkštieąė,
sekant įvairius pasikeitimus
"or.Petras Kisielius, Salomėja
imigrantų gyvenime ir Ameri
Daulienė, Elena Kėželienė,
kos valdžios įstaigose, gauna
Antanas Paužuolis, Laima
ma informacija iš imigracijos
Vaičiūnienė, Juozas Žygas,
ir kitų valdžios įstaigų ąkelRitą ; Šakenienė ir Vladas
biamą ir platinama mūsų
Čyvas. Teisinis patarėjas —
žmonių tarpe. Sekami įvaii/ūs
adv. Saulius Kuprys. CPA —
įstatymų pasikeitimai, reika
Juozas Paškus.
lingi žinoti mūsų žmonėms ir
Socialinių Reikalų Tarybos sudaromos sąlygos prie jų
darbus daliname į dvi dalis:
prisitaikyti. Raštinės vedėjai,
a. pagalba lietuviui žmogui reikalui esant, padeda talki
Amerikoje ir
ninkai — savanoriai.
b. organizavimas tiesioginės
Popietės, išvykos. Popietes
pagalbos Lietuvos žmogui, vai
ir
išvykas organizuoja ir tvar
kui Lietuvoje.
ko Elena Sirutienė. Kiekvieną
Pagalba lietuviams
trečiadienį, 2 vai. p.p., centre
Amerikoje
rengiamos popietės. Popiečių
Įvairi visokeriopa pagalba programose — įvairios paskai
teikiama visokio amžiaus ir tos, pranešimai, meninės prog
įvairių imigracijų lietuviams. ramos, dainų popietės. Čia
Pagalba yra įvairi — patari kalba profesionalai-daktarai,
mais, nurodymais legaliais, advokatai, menines progra
socialiniais, medicininiais ir mas atlieka įvairus meninin
kitais reikalais, kurie iškyla kai. Po programos visada
kasdieniniame žmogaus gyve būna pietūs. Organizuojamos
nime. Į šį darbą įjungiami lie išvykos į teatrus, muziejus, zo
tuviai ir amerikiečiai įvairių ologijos sodą ar kitas įdomias
sričių profesionalai. Norint vietoves. Popiečių ir išvykų
padėti lietuviams, žinių ir pa tikslas — sudaryti mūsų vy
galbos tenka ieškoti įvairiose resniesiems progą išeiti iš
Amerikos miestų, valstijų ir namų, susitikti, susipažinti,
federalinės valdžios įstaigose. praleisti laiką su draugais —
Birutė Jasaitienė ir Elena pažįstamais, tuo pačiu pratur
Kėželienė dirba keliuose Či tinti savo žinias ir maloniai
kagos miesto komitetuose. Bi praleisti laiką.
rutė Jasaitienė yra narė pata
Restoranas „Seklyčia" — ati
riamojo komiteto Holy Cross darąs visiems septynias die
ligoninės ir Maria High nas savaitėje, nuo 8 vai. ryto
School. Taip pat Cook County iki 8 vai. vakaro. Restoraną
State's Attorney Senior Advi- tvarko Rasa Quattrocki. Li
sory Council narė. Socialinių goniams ir nepajėgiems mais
reikalų taryba yra narė Illi tas savonorių išvežiojamas į
nois Coalition for Immigrant namus.
Centre vyksta aerobikos pa
and Refugee Rights. Artimai
bendradarbiaujama su Infor mokos, matuojamas kraujo
spaudimas. Turime didelę, tur
macijos centru Lietuvoje.
Vyresniųjų lietuvių centras, tingą biblioteką, kurios kny
arba „Seklyčia", Čikagoje yra gas žmonės skolinasi pasiskai
Socialinių reikalų tarybos na- tymui. Centro sale naudojasi
mai-darbų centras. Tarybos ir įvairios organizacijos susirin
jos padalinių darbas būtų kimam: , pobūviams, o pri
neįmanomas, arba sunkiai at vatūs a: menys — šeimos šven
liekamas, jei nebūtų šio cent tėms ir pan.
2000 m. rugpjūčio 16 d.
ro. Čia yra mūsų oficialus
adresas, telefonas, kurį žino ir įsteigtas „12 žingsnių" AA
kuriuo naudojasi ne tik Či būrelis, kuris renkasi kas tre
kagos, bet ir visos Amerikos, čiadienį. Būreliui vadovauja
ir dažnai kitų kraštų lietuviai, Jurgis Paulik.
kai jiems reikia patarimų ar
Žurnalas „Pensininkas" —
pagalbos.
leidžiamas jau šešiolika metų.
Šiandien „Seklyčia" yra vie Žurnalo redaktorius — Karo
nas pagrindinių lietuviškų lis Milkovaitis. Redaktorius
centrų Čikagoje. Be šio centro gyvena Kalifornijoje, o admi
bOtų sunku įsivaizduoti lietu nistruoja Elena Sirutienė Či
kagoje. Žurnalas spausdina
višką gyvenimą.
mas „Draugo" spaustuvėje.
Vyresniųjų centras —
Šiuo metu žurnalas išeina
„Seklyčia"
aštuonis kartus metuose. Žur
Socialinių patarnavimų raš- nalas skaitomas Amerikoje.

Kanadoje, Australijoje, Pietų
Amerikoje, Vokietijoje ir labai
mėgstamas Lietuvoje. Meti
nė žurnalo prenumerata —
JAV-se — $15, užsienyje —
$2o. Atskiro numerio kaina
§1.50. Žurnalas išsilaiko iš
prenumeratų, aukų ir Lietu
vių fondo paramos.
Reiškiame didelę padėką už
kasmetinę paramą Lietuvių
fondui, taip pat redaktoriui
Karoliui Milkovaičiui, kuris
nepavargdamas jau penkioli
ka metų redaguoja šį įdomų
žurnalą, didesnę dalį jo pats
prirašydamas.
Socialinių reikalų taryba
nuo 1995 metų administruoja
Marąuette Parko apylinkės
specialią apsaugą. Tai unikali
programa — žmonės moka
tam tikrą sumą kartu su nuo
savybės mokesčiais, kuri ski
riama apsaugai. Šios progra
mos specialios apylinkės tary
bos (commission) parinktą ad
ministratorių tvirtina Čikagos
miesto taryba ir miesto meras.
Šiam darbui Socialinių rei
kalų taryba jau patvirtinta
šeštiems — t.y. 2001 metams.
„Seklyčios" antrame aukšte
viename kambaryje yra įreng
ta „Margutis II" radijo trans
liacijos studija. „Margutis II"
radijo programa yra transliuo
jama penkis kartus savaitėje
po 45 minutes vakarais. Tai
seniausia lietuviški radijo
programa Amerikoje. Už šios
programos egzistenciją atsa
kinga yra taryba ir valdyba,
sudaryta iš Čikagos lietuviškų
organizacijų atstovų. Šią prog
ramą administruoja Socialinių
reikalų taryba, o programų
kokybe rūpinasi Bronius Siliūnas.

Pradžia 3 vai. p.p.
Pasaulio lietuvių centre. Sky
riaus veikla ir jo plėtra
rūpinasi apylinkės pirminin
kas Gediminas Kazėnas. So
cialinių patarnavimų raštinėje
dirba Lilija Kizaitienė. Sky
rius artimai bendradarbiauja
su pagrindine raštine Čika
goje.
Clevelando „Sodyba". Nuo
1995 m. einantis nesutarimas
— byla, pasibaigė. Teismas,
turėjęs būti 1999 m. liepos 12
d., abiem pusėms susitarus,
neįvyko. Po ilgxi derybų ir tarimosi, susitarimas abiejų pusių
buvo pasirašytas 2000 metais
balandžio 10 d. Susitarimas,
pristatytas teisėjui abiejų
pusių advokaų, buvo teisėjo
patvirtintas ir pasirašytas
2000 metais oirželio 2 d. Su
sitarimo vykcymas yra teismo
priežiūroje.
Pagalba Lietuvos žmogui

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir pamačius, kiek ten
yra šiandien vargo ir skurdo,
Socialinių reikalų taryba orga
nizuoja pagalbą vargstančiam
Lietuvos žmogui padėti.
„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas, įsteigtas 1991 m. sau
sio mėn., padėti Lietuvos vai
kams su įvairiomis ortope' danėmis negaliomis, nudegi
mais, naudojant Shreiner's
ligoninių nemokamai teikia
mu gydymu.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas įsteigtas 1993 m.
birželio mėn. padėti labiausiai
nuskriaustam Lietuvos žmogui-vaikui-našlaičiui.
„Lietuvos Partizanų globos
fondas" įsteigtas 1995 m.
rugsėjo mėn. — tikslas —
šelpti gyvus likusius Lietuvos
Vyresniųjų centre yra resto partizanus, padėti jų vaikams
ranas „Seklyčia", įvairių ren eiti mokslan.
ginių salė, socialinių patarna
„Vaikai" komitetas įsteigtas
vimų raštinė, biblioteka, „Pen 1999 m. lapkričio mėn. Komi
sininko" administracijos rašti teto tikslas: siekti, kad kiek
nė. Antrame aukšte: „Margu vienas Lietuvos apleistas vai
tis II" radijo studija, Sociali kas ar vaikas našlaitis rastų jį
nių reikalų tarybos raštinė, mylinčią šeimą ir būtų joje
„Lietuvos Vaikų vilties" ir įvaikintas.
„Lietuvos Našlaičių globos"
Visi šie komitetai turi savo
komitetų raštinės, o kituose patikėtinius-įgaliotinius Lie
kambariuose gyvena iš Lietu tuvoje, per kuriuos yra teikia
vos gydytis atvežti „Lietuvos ma — siunčiama pagalba Lie
Vaikų vilties" komiteto vaikai tuvos žmogui. Visa siunčiama
su mamomis, globėjais ar globa eina tiesioginiai skirtam
tėvais.
tikslui — paramos reikalin
gam žmogui. Visi komitetai
Socialinės tarybos
savo darbus atlieka savanorių
atkarpa „Draugo"
talka.
dienraštyje
Veikla ir reikalingos
Jau aštuoneri metai kas
lėios
šeštadienį „Draugo" dienraš
tyje yra spausdinamas sociali
Socialinių reikalų taryba
nis skyrius, kurį redaguoja Bi turi, neskaitant restorano,
rutė Jasaitienė ir Aldona keturis apmokamus tarnauto
Šmulkštienė. Jame yra per jus. Daug darbų atlieka sa
duodamos įvairios žinios, rei vanoriai. Bijome ir pradėti
kalingos žinoti mūsų žmo vardinti savanorių pavardes,
nėms. Esame dėkingi „Drau nes jų yra labai daug. Jiems
go" redaktorei Danutei Bindo- visiems esame be galo dėkingi
kienei už pagalbą ir vietą 'už pagalbą, už jų pasiauko
mūsų atkarpai.
jimą, už sugebėjimus, už au
„Darbininko" savaitraštis ir kojamas daugybes valandų
naujasis „Amerikos lietuvis", padedant kitiems.
gavęs mūsų leidimą, daug
JAV LB Socialinių reikalų
reikalingų, mūsų informacinių .tarybos darbai yra finansuoja
straipsnių, spausdintų „Drau mi Amerikos lietuvių aukomis
go" dienraštyje, persispausdi ir Lietuvių fondo parama.
na, kad ta informacija pa Esame labai dėkingi visiems
siektų kaip galima daugiau aukotojams, o ypač Lietuvių
lietuvių.
fondui, kuris mūsų darbus
Lemonto socialinis skyrius. kasmet dosniai remia. Centro
1998 m. sausio 22 d. JAV LB išlaikymui iš Čikagos miesto
Lemonto apylinkė įsteigė So jau aštuonerius metus gau
cialinį skyrių padėti apy name po 20,000 dol. metinę
linkėje gyvenantiems lietu paramą, kuri gali kiekvienu
viams. Skyrius patalpas gavo metu būti nutraukta.

Visi Socialinių reikalų tary
PROJEKTAS, yAŠ GALIU"
bos padaliniai ir komitetai
turi savo atskiras sąskaitas,
įgyvendindamas naują Lie gė-konferencija, kuria siekia
kurias patys kontroliuoja ir tuvos jaunimo žalingų įpročių ma pristatyti visuomenei ir
aukas renka kiekvienas atski užkardymo projektą „Aš ga populiarinti sėkmingus mo
rai.
liu", Pilietinių iniciatyvų cent kyklų bendruomenių projek
Iškilus įvairiems atvejams, ras tikisi į jį įtraukti apie tus. Be to, sėkmingi projektai
pvz., š.m. Bostone atvažiavu 300,000 Lietuvos moksleivių, bus išleisti atskira knyga ir
siems gydytis gimusiems ak mokytojų ir tėvų.
kompaktine plokštele. (Elta)
liems dvynukams, renkamos
Kaip sakė centro direkto
aukos pagalbai. Šiuo atveju rius Girvydas Duoblys, civili
per Socialinių reikalų tarybą zuotų kraštų patirtis jau pa
PASISTATĖ NAMĄ PER
buvo surinkta jau netoli rodė, kad nei prievarta, nei
VASARĄ
$16,000 aukų. Tie pinigai tiesioginės kampanijos prieš
buvo persiųsti „Lithuanian žalingus įpročius nėra veiks
Petras Kirdulis gyvena Pa
Children RelieF organizacijai mingos priemonės. Todėl pag nevėžio pakraštyje. Pernai
Bostone, kuri rūpinasi tų rindinė šio projekto idėja — važiuojantys keliu į Upytę Movaikų gydymu Bostone.
sudaryti sąlygas reikštis pa lainių kaime matydavo greitai
1999 m. lapkričio 5-7 d., tiems mokyklų bendruomenių kylantį jo namą. Pavasarį pra
vykdant JAV LB XV tarybos nariams, tokiu būdu padedant dėjęs statyti, rudenį jį baigė.
nutarimą,
buvo
surengta paaugliams atsisakyti narko Namas, kurį statė ant atsiim
tos tėvų žemės, jam kainavo
Washington, jau trečia įvairių tikų, rūkymo ir alkoholio.
lietuviškų šalpos organizacijų
Projektas „Aš galiu" skiria 10,000 Lt. Savo miške kirto
konferencija, pavadinta „Do mas 5-12 klasių moksleiviams sausuolius, iš jų pačio pasida
vana Lietuvai". Konferenciją ir apims per 350 Lietuvos pag rytu gateriuku pjovė lentas ir
rengė JAV LB Socialinių rei rindinių ir vidurinių mokyklų. susikalė namo karkasą. Sie
kalų taryba, Lietuvos ambasa Jis bus vykdomas kelerius me nas šiltino akmens vata, iš
da Washington, DC, ir JAV tus. Kartu su Pilietinių inicia išores apmūrijo plytomis. Vi
LB Washington apylinkė.
tyvų centru šio projekto ėmėsi dines namo sienas iškals ug
Rengimo komitetą sudarė: Koalicija už sveiką ir saugų niai atspariu gipso kartonu.
pirmininkė — Jūratė Bud vaikų ir jaunimo gyvenimą, Dirbti jam padėjo žmona Valė.
rienė, nariai: Algis Augaitis, kurios veikloje dalyvauja Lie Naujame name yra penki
Birutė Jasaitienė, Rita Kaz- tuvos moksleivių parlamen kambariai. Pabaigęs savąjį, P.
ragienė, Ramunė Kligytė, tas, Lietuves liberalus jauni Kirdulis žada statyti tokius
Saulius Kuprys, Jurgis Lend- mas, Panevėžio rajono jauni pat namus vaikams, kurių
raitis, dr. Vytautas Narutis, mo
organizacija
„Sniego užaugino tris.
dr. Linas Sidrys. Konferenciją, gniūžtė", Paramos vaikams
Karkasinius namus siūlo
tiek dalyvių skaičiumi, tiek at centras, grupė SKAMP, Švie statytis ir AB „Panevėžio sta
liktais darbais reikia laikyti timo ir mokslo ministerija, tybos tresto" filialas „Skydpasisekusia.
Konferencijoje Vaiko teisių informacijos cen medis". Toks namas sumon
dalyvavo netoli 100 asmenų ir tras bei sostinės Antakalnio tuojamas per vieną savaitę, jo
30 lietuviškų šalpos organiza biblioteka.
sienos užpildomos akmens
cijų. Čia buvo kalbėta apie
Pradiniame projekto rate vata, naudojamos kitos nede
įvairią pagalbą Lietuvai, kuri numatoma surengti 60 semi gios medžiagos. Tokie namai
buvo suteikta nuo pat pra narų Lietuvos miestuose ir ra jau stovi Panevėžyje, Vilniuje,
džios lietuvių gyvenimo Ame jonuose. Taip pat planuojama Kaune ir Vilkaviškyje, bet ga
rikoje. Vien tik pradedant nuo skelbti mokyklų parengtų pro mintojai labiau orientuojasi į
1990 metų, suteikta įvairių or jektų konkursą, per kurį tiki Vokietijos, kur jau pastatyta
ganizacijų parama skaičiuo masi išrinkti iki 150 projektų, 20 tokių namų, rinką. Įmonė
jama šimtais milijonų me skatinančių moksleivių bei tė jau turi sertifikatą Vokietijoje
tuose, neskaitant paramos, vų ir pedagogų polilogą, kartu statyti karkasinius namus. Pi
kurią siunčia privatūs asme sprendžiant socialines proble gesnės medienos, kurios vie
nys savo artimiesiems Lietu mas.
nam namui reikia apie 30
von.
kub.
m, planuojama įsivežti iš
2001 metų balandį bus su
R
u
s
i
j
o
s.
XXI amžius
Birutė Jasaitienė rengta sėkmingų projektų mu-

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tnp travei to Lithuania easier and more convenient than SAS.
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connection via
Stockholm When you're ready to r eturn. you'H enjoy same-day trave1 back to
Chicago through our Copenhagen hub Rnd out what a wor!d of difference SAS
can make for your next trip. Just cali your Trave! Agent or SAS at i-800-221-2350
or visit our website at www.scandmav:an.net
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DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis

Akademinio Skautų sąjū
džio metinė šventė ir iškil
minga vakarienė šeštadienį,
spalio 21 d., 6 v.v. vyks Willovvbrook pokylių salėje Willow Springs, DL. ( ne WillowA. a. Prano Sideravičiaus
brook, IL.).
atminimą Draugo fonde įamži
no jo dukraitė Victoria L. Arthur, gyvenanti Indianapolyje,
Į SEIMĄ
paaukodama 1,000 dol. ir jį
APIE RINKIMUS
padarydama garbės nariu.
Lietuvos Respublikos gene
Nuoširdžiai dėkojame Viktori
jai, stambia auka pradėjusiai ralinis konsulatas Čikagoje
rudens vajų. Tai labai gražus praneša, kad Lietuvos Respub
pavyzdys mirusiųjų artimųjų likos piliečiai, nuolat gyve
nantys arba rinkimų metu
prisiminimui.
viešintys Illinois, Michigan,
Daumanto-Dielininkaičio Wisconsin, Indiana ir Ohio
jaunųjų ateitininkų kuo valstijose, balsuos Lietuvos
pos susirinkimas vyks sek Respublikos
generaliniame
madienį, spalio 1 d. Unifor konsulate Čikagoje. Balsuoti
muoti jaunučiai ir jauniai ren turi teisę aštuoniolikos metų
kasi 8:45 vai. r. organizuotam ir vyresnio amžiaus Lietuvos
dalyvavimui Pal. Jurgio Matu Respublikos piliečiai. Pagei
laičio misijoje vaikams skiria daujantiems dalyvauti spalio
Bronius Mūras gimė ir mose šv. Mišiose. Per Mišias 8 d. Seimo rinkimuose, būtina
užaugo prie gražiosios Duby vaikai sėdės būreliais, kartu užsiregistruoti Lietuvos Res
sos upės. Penkerių metų pra su savo vadovais ir vadovėmis. publikos generaliniame kon
dėjo groti akordeonu. Baigė Po Mišių Ateitininkų namuose sulate Čikagoje. Jeigu dar ne
Lietuvos Muzikos akademiją. vyks kuopos susirinkimas. sate užsiregistravę, būtina at
Tai - žmogus-orkestras. Dai Bus vykdoma ir naujų narių siųsti LR paso paskutiniojo la
nuoja, groja akordeonu, armo registracija. Kviečiami visi no po (su nuotrauka) kopiją, ad
nikomis,- birbyne, kuria muzi rintieji įsijungti gražion jau resą JAV bei adresą Lietuvoje
ką, daugiausia dainas. Jo kon nųjų ateitininkų kuopos veik- (jeigu JAV gyvenate laikinai).
certiniai maršrutai vyko ne lon.
Rinkiminės komisijos pirmi
tik Lietuvoje, bet ir daugelyje
ninkas
Čikagoje yra garbės
Petras Kuprys, LipniūnoEuropos bei užjūrio šalių. Bro Stulginskio moksleivių ateiti generalinis konsulas Vaclovas
nius Mūras dainuos ir gros šį ninkų kuopos iždininkas, baig Kleiza. Balsuoti bus galima
sekmadienį, spalio 1 d., 12 vai. damas šių pareigų kadenciją, paštu arba atvykus į balsavi
Pasaulio lietuvių centre Le- padėkos kortelėje „Draugui" mo apylinkę. Balsavimo apy
monte. Muzikantas atliks įdo rašo: „Įvertindami jūsų spaus linkė bus atidaryta šiomis die
mią programą, o jei atsiras no dinamus moksleivių ateitinin nomis: rugsėjo 26-29 d. ir
rinčių šokti, galima bus ir pa kų kuopos pranešimus 'Drau spalio 2-6 d. nuo 12 vai. iki 4
sišokti. PLC renginių komite ge', su dėkingumu aukojame val.p.p. Apylinkės adresas to
tas kviečia visus šiame pasi 50 dol. dienraščiui paremti". mis dienomis: Lietuvos gene
linksminime dalyvauti. Pasi Nuoširdžiai dėkojame Petrui ralinis konsulatas Čikagoje,
vaišinsime ir pasistiprinsime. ir moksleiviams ateitinin 211 East Ontario Street, Suite
Iki malonaus pasimatymo.
kams, suprantantiems lietu 1500, Chicago, IL 60611; tel.
viškos spaudos reikšmę jų 312-397-0382, fax 312-397Lietuvos Prezidentas Val veiklai, o taip pat reikalą laik 0385.
das Adamkus 1989 metais raštį skaityti ir jį remti. Esate
Rinkimų dieną, t.y. 2000 m.
Čikagoje solistei Irenai Milke pavyzdys ne vien jaunimo, bet
spalio
8 d., balsavimo apylin
vičiūtei užrašė: „Tavo daina ir kitoms organizacijoms.
kė
bus
atidaryta dviejose vie
skatina tautoje siekti aukštu
tose:
Balzeko
lietuvių kultūros
Ar ir vaikai gyvena są
mų, kurios prieinamos visoms
muziejuje
(6500
S. Pulaski
laisvoms tautoms, o išeivijoje vartynuose? Jei taip, ar są
Rd.)
nuo
7
val.r.
iki
7 val.v. ir
Tu palaikai mūsų tikėjimą sa vartynų vaikai lanko mokyk
Pasaulio
lietuvių
centre
Le
vo tautos genialumu". Daug las? Ar vaikams mokyklos lan
monte
(14911
127
St.)
nuo
9
pagyrimų ir tarptautinių ap kymas yra privalomas? Kokios
val.r.
iki
2
val.p.p.
dovanojimų pelniusi daininin priemonės naudojamos užtik
Spalio 8 d. nuo 9 val.r. iki 4
kė Irena Milkevičiūtė vėl at rinti, kad nelankantis mokyk
val.p.p.
balsavimo apylinkė
los
vaikas
grįžtų
į
mokyklą?
Į
vyksta į Čikagą, kur kartu su
bus
atidaryta
ir Lietuvos Res
šiuos
ir
kitus
jūsų
klausimus
baritonu Mindaugu Žemaičiu
publikos
garbės
konsulate
galės
atsakyti
Lietuvos
Vaikų
atliks vienintelį koncertą spa
lio 8 d., sekmadienį, 3 val.p.p. fondo Vilniuje atstovai Romu Clevelande (18021 Marcella
Mother McAuley mokykloje. alda Navikaitė ir Romanas Road, Suite 101, Cleveland,
Solistams akompanuos Čika Burba šį penktadienį, rytoj, OH; tel. 216-486-8692, fax
goje gyvenanti pianistė Sona rugsėjo 29 d., 7 val.v. Pasaulio 216-486-8612.
Visi užsiregistravę rinkėjai
ta Zubovienė. Bilietus įsigysi lietuvių centro Bočių menėje.
gavo
arba netrukus paštu
Visus
maloniai
kviečia
„Sau
te „Drauge", „Seklyčioje", o
gaus
rinkėjo
pažymėjimą, bal
lutė",
Lietuvos
Vaikų
globos
taip pat ir šį sekmadienį Pal.
savimo
biuletenius
bei infor
būrelis.
Jurgio Matulaičio misijos prie
maciją, kaip reiktų balsuoti
angyje nuo 9:30 val.r. iki 1
Vytauto Didžiojo šaulių paštu. Rinkėjai, kurie balsuos
val.p.p.
rinktinė spalio 1 d., sekma asmeniškai atvykę į rinkiminę
dienį, 12 vai. rengia rudens apylinkę, privalės su savimi
„Puota jūros dugne", tra gegužinę. Visi kviečiami.
turėti atsiųstus balsavimo
dicinis
jūrų
skautininkų
Valteris Bendikas prašo biuletenius, rinkėjo pažymėji
„Grandis" rengiamas metinis patikslinti jo aprašyme apie
mą ir asmens dokumentą su
pokylis jūrų skautų ir skaučių Lietuvos Liuteronų Bažnyčios
nuotrauka. Jei iki rinkimų
veiklai paremti, šeštadienį, dvasininkų apsilankymą Či
dienos nespėjote užsiregis
spalio 14 d. vyks Lemonte, kagoje, išspausdintame š.m.
truoti, balsuoti galėsite atvykę
PLC Lietuvių fondo salėje. rugsėjo 22 d. „Draugo" laidoje,
į balsavimo apylinkę rinkimų
Pradžia 6:30 v.v. Bus trumpa įvykusią korektūros klaidą.
dieną. Būtina su savimi turėti
programa, gardi vakarienė ir Turėjo būti: „bendrai gieda
LR piliečio pasą.
šokiai, grojant broliams Vir moms giesmėms vargonais
Daugiau informacijos apie
giui ir Eimiui Švabams. Visi pritarė Arūnas Kaminskas" (o
artėjančius
rinkimus galima
kviečiami. Apie dalyvavimą ne Artūras, kaip išspausdin
rasti
LR
Seimo
internetiniame
prašoma iš anksto pranešti Al ta). Atsiprašome.
puslapyje www.lrs.lt/rinkimai/
donai Weir, tel. 630-964-9120.
Daugiamandatinės apygardos
IŠLAIKYKIME SAVO
sąrašai yra iškabinti Lietuvos
ŠVENTOVFSt
Birutė Bublienė, Lietuvos
Vaikų globos būrelio atstovė
Spalio mėnesį Čikagos arki generaliniame konsulate Či
Detroite, organizuoja poezijos vyskupija skaičiuoja, kiek ti kagoje, Pasaulio lietuvių cent
ir muzikos koncertų seriją kinčiųjų dalyvauja šv. Mišio re Lemonte, Jaunimo centre
, .Lieka tik meilė". Programoje se. Svarbu, kad kuo daugiau bei Balzeko lietuvių kultūros
poeziją skaitys, dainuos ir lietuvių dalyvautų savo pa muziejuje.
Lietuvos Respublikos pi
gros aktorė Virginija Kochans- maldose, kad išlaikytų lietu
kytė. solistė Rita Preikšaitė viškų Mišių tęstinumą lietu liečiai, gyvenantys JAV, bet
ir pianistė Melitina Diamandi- vių parapijose. Sekmadieniais atvykę į Lietuvos Respubliką
di-Kuprienė. Čikagos ir apy šv. Mišios lietuvių kalba atna balsavimo laikotarpiu ir ne
linkių visuomenė nuoširdžiai šaujamos: Šv. Antano bažny balsavę Lietuvos Respublikos
kviečiama nepraleisti nuosta čioje (1515 S. 50 Avenue, Cice diplomatinėse atstovybėse ar
baus koncerto ir vaišių jau šį ro) 9 val.r.; Nekalto Prasidėji konsulinėse įstaigose, gali bal
šeštadienį, rugsėjo 30 d., 6:30 mo bažnyčioje (44 gat.č ir Ca- suoti Lietuvos Respublikoje.
val.v. PLC, Lemonte, Lietuvių lifornia, Brighton Parkas) Šie piliečiai įrašomi į vien
fondo f sporto) salėje. Ateidami 10:30 val.r.; Švč. M. Marijos mandatės Naujamiesčio rin
paremsite ne tik Lietuvos vai Gimimo bažnyčioje (Lithua- kimų apygardos Nr. 1 papildo
kus, bet ir PLC, kur ne tik nian Plaza Court prie Califor- mus rinkėjų sąrašus. Rinkėjo
„Saulutė", bet ir daugelis kitų nia Avenue, Marąuette Par pažymėjimas ir rinkimų biu
leteniai išduodami Naujamies
organizacijų randa prieglobstį. kas).
čio
rinkimų apygardos Gedi
Po Lemonto koncertai numa
Visus kviečia ir ragina Ame
tomi Grand Rapids, Detroite, rikos Lietuvių Romos katalikų mino rinkimų apylinkėje Nr. 2
St. Peterburge. Clevelande ir federacijos Čikagos apskrities (Gedimino pr. 19, Vilnius; tel.
3913770).
New Yorke.
valdyba.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Bronius
MŪRAS

PLC gegužinėje - reikia valgyti ir darbininkams. Iš kairės: Kęstutis Ječius, Irena Galiniene ir Aldona PaleckieNuotr. Vytauto Jasinevičiaus
nė.

rinkome aukas automobilio
įsigijimui. Dalyviai buvo dos
nūs. Surinkti pinigai bus įmo
kelis, primindami ąžuolų tvir- kėti už -automobilį, kuriuo jis
Bronė Nainienė
tumą, stiprybę ir ilgą amžių. jau kuris laikas važinėja. Nuo
PLC
renginių vadovė
širdi
padėka
dosniems
aukoto
To viso jie linkėjo Pal. Jurgio
Matulaičio misijai ir PL cent
rui, o šis ąžuolas ilgus metus
žaliuos Lemonte, PLC sodely
je. Iškilmes sodelyje baigėme
daina „Lietuva brangi". Po to
visi ėjome į bažnyčią išklau
syti šv. Mišių, padėkoti ir pa
prašyti, kad Dievas ir toliau
laimintų mus ir mūsų darbus.
Misijos kapelionas kun. Algir
das Paliokas, SJ, pasakė tai
dienai pritaikytą pamokslą.
Po šv. Mišių rinkomės į centro
didžiąją salę. Salėje buvo nu
matyta trumpa programėlė.
Į Čikagą ilgesniam laikui
yra atvykęs jaunas kunigas
Jaunius Kelpša. Paprašėme,
kad jis mums papasakotų apie
savo gyvenimą ir darbą Lietu
voje. Kun. Jaunius labai įdo
miai pasakojo apie savo parei
gas. Čia jis dirba keliose para
pijose ir jam labai reikalinga
susisiekimo priemonė — auto
mobilis. Ta proga Pasaulio lie Moteriška draugyste - tariamės dėl renginių. Iš kairės: Irena Galinienė,
tuvių centre padarėme kavu Bronė Nainienė, Vanda Gvildienė, Irena Kazlauskienė ir Irena KriauCetę, laimėjimų traukimą ir liūnienė.

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS IR
ĄŽUOLIUKAS
Prabėgo šiltos, saulėtos vasaros dienos, pasibaigė gam
tos prieglobstyje ruoštos ge
gužinės, nutilo toli sklindanti
linksma muzika.
Prasidėjo ruduo, grįžome į
sales. Pirma? rudens rengi
nys PLC įvyko rugsėjo 24 d.
Tai — rudens sezono atidary
mas. Šį reng.nį mes iš dalies
pradėjome centro sodelyje, nes
norėjome šiais ypatingais
2000-aisiais metais pasodinti
ąžuoliukų, nes ąžuolas — stip
rybės simbolis.
Renginį pradėjome vėliavų
pakėlimu. Vėliavas pakėlė LB
Lemonto apylinkės pirminin
kas Romas Kronas ir misijos
tarybos pirmininkas bei cent
ro tarybos narys Algirdas Sau
lis. Amerikoi ir Lietuvos him
nus sugiedojo sol. Praurimė
Ragienė.
Ąžuoliuką,sodino Anis Gri
nius, Vytautas Čepėnas ir
Agutė Tišktvienė. Pasodinus
ąžuoliuką, iodį tarė Lietuvos
Respublikos garbės konsulas
Vaclovas Keiza ir PLC tary
bos pirmininkas Rimas Griš-

jams.
Didelė padėka Ankų šeimai,
„Baltic" kepyklai, kuri mus vi
sada remia savo kepta duona
ir pyragaičiais. O šiam iškil
mingam rudens sezono atida
rymui kepykla paaukojo labai
daug įvairių skanėstų.
Visą programą stengėmės
labai sutrumpinti, nes norėjo
me, kad svečiai suspėtų į Lie
tuvos operos solisto V. Norei
kos koncertą.
Dėkoju visoms talkinin
kėms, laimėjimų dovanų au
kotojoms už įdėtą darbą ir
nuoširdumą, nes ir mažiau
siam renginiui reikia daug
darbščių rankų...
Šį renginį ruošėme Pal. Jur
gio Matulaičio misijos ir Pa
saulio lietuvių centro vardu.
Ačiū visiems už paramą, dos
numą ir malonų pabendra
vimą.

TALENTU POPIETĖ „SEKLYČIOJE"

kęs) eilėraštis „Tik nepalik
vykloje. Mišios buvo laikomos šioj žemėj keršto":
„Palik čia viską, tremtiny:
miško aikštelėje, kanklėms
Tėvynės meilės ugnį karštą,
skambant. Grįžusi į palapinę,
Tremties dainas sąsiuviny,
ji parašė eilėraštį:
Tik nepalik šioj žemėj
„Tu, kuris vaikštai
keršto.
žvaigždynų takais,
Tik nepalik piktumo tiems,
Tu su mumis buvai.
kas po gimtinę pyktį sėjo.
Ir kanklės ir naktis
Kiekvienas savo atsiims.
paliečia mūsų širdis.
Tik tu nebūki jiems teisėjas
Tremty buvai ir Tu
Ir žemės pasilik tik tiek,
Ir mes čia — be namų...".
kiek jos užkibs ant tavo
O eilėraščio „Po rytmečio šv.
karsto...
Mišių" žodžiams kas nors bū
Mylėk, kovok, atleisk,
tinai turėtų parašyti muziką:
kentėk,
„Štai krėslas, Viešpatie,
bet nepalik šioj žemėj
prisėsk,
keršto!
bent valandėlę, kitą,
Ačiū Aldonai Pankienei, kad
ir tik kalbėk, kalbėk,
kalbėk... pasirinko tokį prasmingą eilė
raštį savo talento parodymui.
Leisk man pabūti Marija
iš Magdalos
Virginija Malone, nors ir to
prie šventų kojų šviesų rytą, liau nuo Čikagos gyvendama,
ir tik klausytis žodžių Tavo". dalyvauja mūsų pasirody
Po pertraukos (per kurią bu muose ir buvo atvykusi į „Sek
vome pavaišinti vynu) mūsų lyčios" N. Metų sutikimą kaip
taip pat labai talentinga ren „2000 metai". Ji perskaitė Ni
Jankutės-Užubalienės
ginių vadovė E. Sirutienė pa jolės
pasakojo, kad ji ėmusi rašyti apsakymą „Budynė".
eilėraščius dar mokykloje to
Laima Vaičiūnienė sakėsi
dėl, kad labai nemėgo popie neturinti talento, bet labai
riaus... Tai rašydavo, popierį mėgstanti istorinius padavi
glamžydavo ir mesdavo į krep mus. Nuo 1949 m. skaitė Lie
šį. Deja, tuo aiškinimu niekas tuvių katalikų spaudos drau
Po to klausėmės mūsų ne netikėjo ir juokėsi. E. Sirutie gijos leidžiamas knygutes, ku
pailstančios deklamatorės ir nė padeklamavo mums eilė riose būdavo įvairių istorijų ir
inscenizatorės Onutės Lukie- raščius, kuriuos rašė pernai padavimų. Papasakojo istorinės puikiai atliktos „ubagų lėktuve, skrisdama į Lietuvą. ją-padavimą apie Kauno po
„Sugrįžimo
džiaugs žemius.
giesmės", kurią ji skaitė pu Tai:
siau dainuodama ir dekla mas", Vilniau, ar tu prisi
Po jos Onutė Lukienė dar
muodama, ir buvo vyriškai ap meni mane?" „Ar pasitikti padeklamavo (šį kartą jau dai
sirengusi 'man ir giesmė, ir ateis mūs bočių vėlės"? ir liai moteriškais drabužiais
aprėdas priminė vaikystės at „Vilniaus miesto žali bromai". pasipuošusi) eilėraštį „Drau
siminimuose išlikusius Šilu Taip f at sakėsi buvusi labai gystė" (autorius nežinomas).
vos atlaidus. (E.J.V.). Tai buvo laiminga, nes atsiminimuose
Liucija Kvietkauskienė (irgi
tik vienas posmelis, iš gies grįžo Vilniuje praleistos jau didžiai talentinga moteris) su
I
mės, o Onutė „atpylė" jų net nos dienos.
kūrė muziką dviem Elenutės
15-ka.
Aldona Pankienė ne tik pui Sirutienės eilėraščiams „Bro
Kitas talentas buvo Irena kiai deklamuoja, bet ir dai lių dovana" ir „Rožės". Juos
Šerelienė, gerai pažįstama iš nuoja — sudainavo „Ašara abu, pati sau akompanuoda
savo giliai išmąstytų religinių skausmo nukrito" ir padekla ma, sudainavo savo sodriu,
straipsnių mūsų spaudoje. Ji mavo eilėraščių, iš kurių vi malonaus tembro balsu. Tuo
skautauja visą gyvenimą ir siems padarė nepaprastai gilų talentų popiete ir baigėsi.
papasakojo apie šv. Mišias, įspūdį V. Cinausko (kuris ir L a u k s i m e k i t o s
aukotas naktį V Tautinėje sto pats „Seklyčioje" yra atsilan
Emilija J. Valantinienė

Renginių vadovė E. Sirutie
nė pasidžiaugė, kad rugsėjo 20
dieną, trečiadienį, į „Seklyčio
je" vykstančią talentų popietę
susirinko nemažas būrys lie
taus nepabūgusių dalyvių
(prieš prasidedant popietei
bandėm aiškintis, kaip kir
čiuoti „talentą", bet Elenutė
buvo teisi, nes ir „Dabartinės
lietuvių kalbos" žodyne jis kir
čiuojamas „talentas".) Elenutė
buvo taipgi teisi, sakydama,
kad talentas yra Dievo dovana
arba tos dovanos parodymas.
Pirmuoju buvo pakviestas „pa
sirodyti" mūsų mėgiamas pia
nistas Boleslovas Rasimas, bet
jis sakėsi esąs tik muzikos
mėgėjas, tačiau visus pradžiu
gino savo romantiškais kūri
niais. Po to dar išsiprašėm
„Svajonių valsą" ir žemaitišką
„Marcelės polką". Skautinin
kas Antanas Paužuolis, gerų
darbų vykdytojas, reiškiasi ne
tik visuomeninėj veikloj, bet
sukala vinis visur, kur reikia
(ir „Seklyčioje", ir Jaunimo
centre). Jis paskaitė ištraukų
iš savo „Apdūmojimų", kuriuo
se prie įvairių autorių minčių
pridėjo ir savo idėjų.

• K v i e č i a m e v i u s pa
bendrauti su Lietuvos Dukterimis tradiciniame jų
RUDENS BALIUJE, kuris
įvyks spalio 14 d. 5 vai. p.p.
Jaunimo centro salėje. Bū
site skaniai pavaišinti šilta
vakariene, veiks baras. Sol.
Liana Kopūstaitė Paulette,
akomponuojant Gintei Čepinskaitei, atliks programą, bus
šokiai grojant Stelmoko or
kestrui. Labai pageidaujami
laimikiai loterijai. Kas galite,
atneškite į „Namelius" adresu
2735 W. 71 St. kasdien nuo 10
vai. ryto iki 2 vai. p.p. (išskyrus
sekmadienius). Tel. 773-9253211. Ten pat gaunami bilietai.
• Gen. T. Daukanto Jūrų
Šauliu kuopos tradicinis
metinis rudeninis pasilinks
minimas rengiamas i.m.
spalio 7 d. Šaulių namuose,
2417 W. 43 St., Čikagoje.
Svečiai bus vaišinami šaltais
užkandžiais ir šilta skania
vakariene. Bus gausus vertingų
dovanų laimėjimų paskirsty
mas. Šokiams gros visiems
žinomas ir mėgiamas A. Barniskio orkestras. Atsigaivinimui
veiks gausus įvairių gėrimų
baras. Kviečiami dalyvauti visi
šauliai ir ramovėnai su savo
svečiais, jūriniai šauliškosios
veiklos rėmėjai, ii Lietuvos
atvykę tautiečiai ir lokių mė
gėjai. Pobūvio pradžia 7 vai.
vakaro. Stalus iš anksto ga
lima užsisakyti pas V. Utarą,
tel. 773-847-0664. Tad iki
malonaus pasimatymo pobūvy
je Šaulių namuose!
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
(.k.)

