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Rinkimų kampanijoje — 
„riteriškos dvikovos" 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Lietuvos liberalų 
sąjungos (LLS) vadas Rolan
das Paksas Seimo rinkimuose 
neketina vienoje apygardoje 
^susikauti" su Socialdemo
kratų partijos (LSDP) pirmi
ninku Vyteniu Andriukaičiu. 

y Kaip sakoma ketvirtadienį 
išplatintame LLS Centrinio 
rinkimų štabo pareiškime, R. 
Paksas „džiaugiasi, kad V. 
Andriukaitis jį laiko politikos 
riteriu ir kviečia į dvikovą". 
Tačiau, pasak pareiškimo, 
„tikrasis džentelmenas, kvies
damas į dvikovą, ne diktuoja 
sąlygas, o tariasi dėl dvikovos 
vietos". 

V. Andriukaitis ketvirta
dienį „metė pirštinę" LLS pir
mininkui, Vilniaus merui R. 
Paksui susirungti dėl vie
tos parlamente vienmandatėje 
Žirmūnų rinkimų apygardoje. 

Anot liberalų štabo pa
reiškimo, R. Paksas „pasirinko 
Antakalnio apygardą todėl, 
kad jau daug metų gyvena 
šiame puikiame Vilniaus ra
jone ir norėtų, kad savo nuo
monę apie jį pareikštų rin
kėjai, pažįstantys jį ne tik iš 
televizorių ekranų". „Patyru
siam politikui V. Andriukai
čiui nederėtų elgtis nesąži
ningai ir apsimesti, nežinant, 
kad R. Paksas kels savo kan
didatūrą būtent Antakalnio 
apygardoje, apie ką ne kartą 
buvo pranešta". 

Antakalnio apygardoje, 

LSDP iškeltas, ketina kandi
datuoti šios partijos garbės 
pirmininkas Aloyzas Sakalas. 

„Apgailestauju, jog Artūras 
Paulauskas iškeitė Naujosios 
Vilnios apygardą į Šiaulius, 
bet džiaugiuosi,' kad Vilniuje 
yra Rolandas Paksas, Libe
ralų sąjungos lyderis. Aš vie
šai kviečiu Rolandą Paksą su
sirungti Žirmūnuose", ketvir
tadienį spaudos konferencijoje 
sakė V; Andriukaitis. Pasak 
V. Andriukaičio, jis norėtų 
pakviesti susirungti ir konser
vatorių vadą Vytautą Lands
bergį bei Naujosios sąjungos 
pirmininką A. Paulauską. Ta
čiau jie, pasak V. Andriu
kaičio, „atrodo, vengia sosti
nės". 

Socialliberalų vadas A Pau
lauskas 1998 m. dalyvavo pa
kartotiniuose rinkimuose į 
Seimą Naujosios Vilnios vien
mandatėje apygardoje. Rinki
mai dėl mažo rinkėjų aktyvu
mo neįvyko. Šiuose Seimo 
rinkimuose A. Paulauskas ke
tina kandidatuoti vienman
datėje apygardoje Šiauliuose, 
kur mere yra viena NS vado
vių Vida Stasiūnaitė. 

Vienmandatėje Žirmūnų 
apygardoje V. Andriukaitis 
varžysis ketvirtąjį kartą. 1996 
m. Seimo rinkimuose šioje 
apygardoje jis antrame rate 
varžėsi su konservatore Irena 
Degutiene ir laimėjo didele 
balsų persvara. 

Pagrindinis uždarosios akcines bendroves „Utenos alus* sur :,„to vasaros žaidimo prizas — beveik 150,000 litų vertes 
sodyba su pirtimi Molėtų rajone, Girsteitiškio kaime, ant D . ao ežero kranto - atiteko 24-erių metų vilniečiui Sau
liui Kiauleviciui. Nuo birželio 12 d. vykusio žaidimo dalyvi.::::- reikėjo surinkti tns bet kunos rūšies „Utenos alaus" 
gaminamo alaus kamštelius, sudėti juos į voką ir įmesti į „Utenos" dėže parduotuvėje arba užsisakyti „Utenos" alaus 
bare, čekį įdėti į voką ir jį taip pat (mesti Į žaidimui skirte} ;o/.e Žaidimo organizatoriai gavo apie 500,000 vokų su 
kamšteliais ir čekiais. Sodybos su pirtimi, klėtimi ir klojimu savininkas paaiškėjo rugpjūčio 12-osios vakarą. Laimin
gasis vokas buvo ištrauktas pačioje sodyboje. Žaidimo „Utenos vasara" prizams iš viso buvo skirta 200,000 litų. Per
nai „Utenos alaus" vasaros žaidimą laimėjo biržietis Artūrą.- Valaitis. Jam atiteko sodyba Molėtų rajone ir automobi
lis „džipas". 

Nuotr.: Netrukus paaiškės šios sodybos laimingasis seimininkas. Kęstučio Vanago Elta; nuotr. 

Inkaro" badautojai užtarimo 
kreipėsi į pasaulio lietuvius 

Centristai „iššluos" valdininkų 
perteklių po sėkmingų rinkimų 

kia visų pirma pertvarkyti „iš Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Centro sąjunga (CS), 
jei gautų rinkėjų įgaliojimą 
per spalio 8 d. vyksiančius 
Seimo rinkimus, žada per tris 
mėnesius iš esmės pertvarkyti 
valstybės valdymo sistemą. 

Spaudos konferencijoje ket
virtadienį CS vadovai infor
mavo apie centristų parengtą 
planą perpus sumažinti vals
tybės valdymo aparatą ir taip 
„išvaduoti žmones nuo bepras
mių išlaidų". 

CS pirmininkas Romualdas 
Ozolas teigė, kad Lietuvą rei-

Premjeras 
kal t inamas c in izmu 

dėl d o s n u m o 
o l impieč iam* 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Tėvynės liaudies 
partijos (TLP) pirmininkė Lai
ma Andrikienė ketvirtadienį 
pareiškė, jog premjero And
riaus Kubiliaus pažadas ap
dovanoti Sydney olimpiados 
prizininkus yra dar vienas 
bandymas supriešinti Lietu
vos visuomenę ir „dvelkia ne
pridengtu cinizmu". . 

„Kai vieni, netekę, pinigų, 
badauja, lengva ranka švais
tomi pinigai olimpiados prizi
ninkams", ketvirtadienį spau
dos konferencijoje Seime sakė 
L. Andrikienė. Pasak jos, gali
ma atrasti kitokių „ne mažiau 
garbingu" formų pagerbti 
olimpiados prizininkus. 

Trečiadienį susitikime su 
Lietuvos olimpinės rinktinės 
nariais premjeras A. Kubilius 
pranešė, jog aukso medalius 
Dlimpinėse žaidynėse Sydney 
iškovoję Lietuvos sporti
ninkai gaus po 400,000 litų. 

„Skaičiuosiu Lietuvos sporti
ninkų medalius, tačiau tikrai 
nesijaudinsiu del pinigų, šiuo 
klausimu mes nesirengiame 
laupyti", kalbėjo A. Kubilius. 

valdininkų į piliečių ir žmonių 
valstybę", todėl CS ketina 
esamų valstybinių institucijų 
skaičių sumažinti trečdaliu, o 
jų darbuotojų skaičių — per 
pusę. 

Pasak CS pirmininko pava
duotojo Vidmanto Staniulio, 
dabar valdžia piliečiams kai
nuoja per brangiai, todėl 
žadama iki 9 sumažinti mi
nisterijų skaičių, iki 5 — ap
skričių skaičių bei iki 101 — 
Seimo narių skaičių. 

Dabar Lietuvoje yra 14 mi
nisterijų, 10 apskričių bei 141 
Seimo narys. 

Partijos atstovų teigimu, 
vien sumažinus Seimo narių 
skaičių, per 4 metus būtų su
taupyta 63.4 mln. litų, su
mažėjus ministerijų skaičiui, 
per tokį pat laikotarpį būtų 
sutaupyta 40 mln. litų. Ap
skričių skaičiaus sumažini
mas per metus leistų papildo
mai sutaupyti apie 320,000 
litų. 

Tačiau CS vadas R. Ozolas 
negalėjo pasakyti, kurių mi
nisterijų ketinama atsisakyti, 
teigdamas, kad visos valdymo 
sistemos struktūrą centristai 
pateiks vėliau. Jis tik 
užsiminė, kad būtinai reikėtų 
peržiūrėti Žemės ūkio ministe
rijos uždavinius ir dalį jų pri
skirti Žemes ūkio rūmams. 
Taip pat R Ozolas teigė, kad 
Lietuvoje reikia įkurti ir nau
ją ministeriją — Komunika
cijų. 

Centristai sakėsi yra pasi
rengę laimėti daugumą Seime, 
tačiau R. Ozolas teigė nelaiky
siąs pralaimėjimu, jei CS par
lamente gaus apie 20 vietų. 

* Kaune prie miesto savi
valdybes trečiadienį mitinga
vo neregistruota Lietuvių na-
cionalsocialinė partija, kurios 
kai kurie kalbėtojai paskelbė 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Kaune badaujančių 
UAB „Inkaro avalynė" dar
buotojų atstovai ketvirtadienį 
Vilniuje įteikė savo kreipimąsi 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės (PLB) Seimo valdybos na
riams, kad „pasaulio lietuviai 
sužinotų realią Lietuvos pa
dėtį". 

„Mes norime atkreipti pa
saulio lietuvių dėmesį į susi
dariusią padėtį Lietuvoje", sa
kė „Inkaro avalynės" profsą
jungos pirmininkas Kazimie
ras Ruževskis. 

„Tegu jie (PLB Seimo dele
gatai) nesijaučia, kaip atvykę 
į šventę. Tegu atvažiuoja į 
Kauną aplankyti badautojų, o 
ne muziejų", pridūrė viena ba
dautojų atstovė. 

Tą patį kreipimąsi badauto
jų atstovai trečiadienį išsiun
tinėjo 18-kai užsienio valsty
bių ambasadų Lietuvoje. 

Dokumente rašoma, jog 
1999 m. iš „Inkaro" gamyklos 
masiškai buvo atleidinėjami 
darbuotojai be jokių atsiskai
tymų. Netekę vilties darbinin
kai pradėjo budėti prie ga
myklos vartų, bandydami to
kiu būdu išsaugoti likusį ga
myklos turtą. Bendrovės dar
buotojai taip pat kreipėsi į 
Kauno miesto savivaldybę, 
Seimą, prašydami padėti at-
keletą antisemitinių ir Lietu
vos valdžią įžeidžiančių pa
reiškimų. Mitinge dalyvavo 
apie 150 žmonių. Dalis jų 
ryšėjo raiščius su simbolika, 
primenančia nacių svastikas. 
Mitinge kalbėjęs nacionalso
cialistų vadas Mindaugas 
Murza sakė, kad jie „atėjo 
gelbėti tautos, ir greitai bus 
daugiatūkstantinės pasekėjų 
minios". Nacionalsocialistai 
paskelbė kreipimąsi į Lietuvos 
prezidentą, kuriame neigia
mai vertinamas Seimo ir 
teisėsaugos institucijų darbas. 
Pagal Kauno Tarybos nusta
tytą tvarką, mitinguotojams 
nereikia specialaus savival
dybės leidimo. Jie tik turi apie 
ketinimą surengti mitingą in
formuoti savivaldybę. Kauno 
meras Vytautas Šustauskas ir 
vicemeras Gediminas Jankus 
apie pusvalandi klausėsi mi
tinguotojų kalbų, bet vėliau 
pasišalino. BNS, 

gauti atlyginimus, tačiau, 
anot jų, „Seimas iki šiol tyli, o 
vyriausybė pasyviai žiūri į 
darbuotojų vargus". 

,3adaujančios motinos 
silpsta jų nepilnamečių vaikų 
akyse. Netrukus išauš ta die
na, kai vaikai atsiguls į pala
pinę šalia savo mirštančių mo
tinų. Nors Lietuvoje mirties 
bausmė ir panaikinta, bet 
mums, badaujantiems ir išse
kusiems, vyriausybė mirties 
nuosprendį pasirašė lengva 
ranka", rašoma kreipimesi. 

Daugiau kaip metus negavę 
atlyginimų, rugpjūčio 1 d. „In
karo avalynes" darbuotojai 
pradėjo badauti prie bendro
vės. Pirmąją savaitę badavo 
10 žmonių, tačiau vėliau ketu
rios išsekusios moterys buvo 
paguldytos į ligoninę. 

Prie įmonės vartų, be badau
tojų, nuolat budi dar apie 100 
buvusių šios bendrovės dar
buotojų, kurie iš įmonės teri
torijos neleidžia išvežti paga
mintos produkcijos bei įrengi
mų. 

Protestuotojų teigimu, „In
karo avalynes" darbuotojams 
gamykla skolinga 3 mln. 
800,000 litų. 

PLB Seimo valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
susitikime su premjeru And
riumi Kubiliumi ketvirtadienį 
užsiminė apie apie savo susiti
kimą su badaujančių UAB 
„Inkaro avalynė" darbuotojų 
atstovais. 

Prieš tai susitikęs su inka-
riečiais, V. Kamantas sakė, 
jog lietuviams, gyvenantiems 
demokratiškose Vakarų vals
tybėse, yra sunku įsivaizduoti, 
kad už darbą nemokama atly
ginimų. 

* Bendrovės „Senukai" 
apsaugos darbuotoju nužu
dymu atariamas 34 metų Vla
dimiras Vladimirovas už grotų 
praleis mėnesį, nusprendė 
Kauno miesto apylinkės teis
mas, į kurį prokurorai atvedė 
šį „Senukų" apsaugos padali
nio darbuotoją. V. Vladimiro
vas suimtas dėl neteisėto dide
lio skaičiaus šaudmenų, kurie 
buvo rasti šio kauniečio nuo
mojamame bute Aušros gat
vėje, laikymo. Kaltinimas su
imtajam dar nėra pareikštas. 

J Elta. 

JAV Demokratų ir Respublikonų 
partijų programų bruožai 

Los Angeles, rugpjūčio 15 d. (Reuters-BNS) — JAV Demokratų 
partijos suvažiavimas antradienį patvirtino partijos programą. 
Nors ji nėra privaloma postus užimantiems pareigūnams, tačiau 
laikoma pagrindiniu partijos esminių nuostatų rinkiniu. 

Liepos 31 d. patvirtinta Respublikonų partijos programa kai ku
riais klausimais skiriasi nuo demokratų. 

Demokratų ir respublikonų partijų nuostatos dėl esminių vals
tybės problemų: 

Abortai: 
Demokratai pripažįsta moters teisę į abortą. 
Respublikonai ragina priimti Konstitucijos pataisą, draudžian

čią abortus ir skirti teisėjus, nusistačiusius prieš abortus. 
Aplinkosauga: 
Demokratai ketina atkurti Floridos Everglaydo pelkynus, ne

leisti gręžti naftos ir dujų Kalifornijos ir Floridos pakrantėse bei 
Arktikos Valstybiniame gamtiniame draustinyje, neleisti nepalies
tuose miškuose kirsti ir statyti, nutraukti užterštų žemių išmeti
mą į vandenyną bei skatinti ekologiškai švarių technologijų plėto
jimą ir naudojimą. 
, Respublikonai nori rinkoje sukurti paskatas plėtoti naujas tech
nologijas, kurios atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. 

Ginklų kontrolė: 
Demokratai remia privalomą apsaugos nuo vaikų įdiegimą ga

minant ginklus, leidimų (ginklams laikyti) su nuotrauka įvedimą, 
išsamų biografijos tyrimą išduodant leidimus bei ginklų saugos 
egzaminą perkantiesiems naują lengvąjį ginklą. 

Respublikonai palaiko biografijos tyrimus, tačiau prieštarauja 
leidimų sistemai, kuri kontroliuotų ir taip „įstatymams paklūs
tančius" ginklų savininkus, bei visuotinei ginklų registracijai, 
prieštaraujančiai Antrajai konstitucijos pataisai. 

Gynyba: 
Demokratai žada didinti karių atlyginimą bei lengvatas, mažin

ti masinio naikinimo ginklų sankaupas, patvirtinti Visuotinę 
branduolinių bandymų uždraudimo sutartį. Jie remia ribotos vals
tybinės priešraketinės gynybos sistemos, atitinkančios Antibalisti-
nių raketų (ABR) sutartį, technologijų plėtojimą. 

Respublikonai ketina daugiau investuoti į karinę sritį, kurti 
„efektyvią" priešraketinę gynybą, pradėti derybas dėl ABR sutar-

* Kadenc i ją ba ig ian t i s 
JAV p r e z i d e n t a s Bill Clin-
ton laiške Lietuvos preziden
tui Valdui Adamkui užtikrino, 
kad jo valstybė ir toliau rems 
Lietuvos euroatlantinės integ
racijos siekius. „Mes ir toliau 
remsime Lietuvos pastangas I ties pakeitimo. Jie dar kartą patvirtina, kad homoseksualumas 
visiškai integruotis į Euroat-
lanto bendriją", rašo B. Clin-
ton. Laiškas, apie kurį ketvir
tadienį pranešė Lietuvos pre
zidentūra, yra atsakymas į V. 
Adamkaus liepos 15 dieną 
nusiųstą padėką B. Clinton už 
JAV vykdytą nepripažinimo 
politiką per sovietų okupaciją. 
„Laimei, pasaulis pasikeitė 
nuo tų gūdžių laikų. Tačiau 
nepasikeitė Amerikos įsiparei
gojimas laisvai ir nepadalytai 
Europai", laiške rašo B. Clin
ton. 

* Rus i jos a m b a s a d a Vil
n i u j e p a d ė k o j o pareišku
siems užuojautą dėl tragiško 
sprogimo Maskvoje. Ketvirta
dienį išplatintame ambasados 
pranešime dėkojama valsty
binėms ir visuomeninėms ins
titucijoms, Lietuvos pilie
čiams, atsiuntusiems užuo
jautas. Praėjusią savaitę per 
sprogimą požeminėje pėsčiųjų 
perėjoje Maksvoje žuvo ir 
vėliau ligoninėse nuo žaizdų 
mirė 12 žmonių. Užuojautas 
dėl šio tragiško įvykio pa
reiškė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir premjeras 
Andrius Kubilius. (BNS> 

* Vyr iausybė n u t a r ė pra
tęs t i L ie tuvos pol ic i jos pa
reigūnų dalyvavimą Jungtinių 
Tautų (JT) užduotyje Jugosla
vijos Kosovo provincijoje. De
vyni vidaus reikalų sistemos 
pareigūnai liks Kosove iki 
lapkričio 16 d. Anot vyriausy
bės nutarimo aiškinamojo raš
to, užduotis pratęsiama, nes 
dėl prastos VRM finansinės 
padėties būtų sudėtinga pa
siųsti naują Lietuvos grupę. 

* Maže ik iu naftos" ak
c i n ė s b e n d r o v ė s Biržų filialo 
specialistai aptiko dar vieną 
vagystę iš naftos produktotie-
kio „Polockas-Biržai". Suma
žėjęs slėgis naftos vamzdyne 
pastebėtas tuoj po vidur
nakčio, vagių pragręžta landa 
aptikta Rokiškio rajone ties 
Onuškio kaimu. Nustatyta, 
kad, prisijungę prie vamzdy
no, vagys išpumpavo iki 
10,000 litrų dyzelinio kuro. 
Kadangi nelegali landa buvo 

yra nesuderinamas su karo tarnyba. 
Imigracija: 
Demokratai žada iš nauja įvertinti pasienio apsaugos politiką. 

bausti darbdavius, kurie įdarbina dokumentų neturinčius žmones, 
suteikti ribotą apsaugą darbuotojams imigrantams bei užtikrinti, 
kad darbo vizų skaičiaus išaugimas būtų laikinas ir susijęs su 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikiu. 

Respublikonai žada didinti pasienio apsaugos finansavimą, teik
ti pirmenybę imigrantų sutuoktiniams ir vaikams, o ne platesnei 
giminei, išduodant leidimus didelį dėmesį kreipti į šalies kvalifi
kuotų darbuotojų poreikius, pertvarkyti Darbo leidimų programą, 
kad skubūs gabių darbuotojų poreikiai būtų patenkinami nevilki
nant, Imigracijos ir natūralizacijos tarnybą padalyti į dvi agentū
ras: vieną skirti priežiūrai, kitą — aptarnavimui. 

Rinkimų kampanijų finansavimo problema: 
Demokratai kaip pirmą savo administracijos įstatymo projektą 

Kongresui žada pateikti McCain ir Feingold projektą, kuriame nu
matyta peržiūrėti rinkimų kampanijas reguliuojančius įstatymus. 
uždrausti teisiškai nereglamentuojamas pinigines aukas ir skatin
ti nepartinio lojalumo lemiamas valstybės ar privačias pinigines 
aukas Kongreso rinkimams finansuoti. 

Respublikonai ketina įdiegti „atlyginimų apsaugą", kad profesi
nių sąjungų nariai nebūtų verčiami aukoti rinkimų kampanijoms, 
taip pat pareikalauti „Internet'e" nedelsiant pateikti išsamią ata
skaitą apie kampanijų rėmėjus. 

Mokesčiai: 
Demokratai ketina kryptingai mažinti mokesčius ir iki 2012 m 

panaikinti valstybės skolą, vidurinės klasės šeimoms suteikiant 
galimybę dėl mažesnių mokesčių taupyti vaikų mokslui, investuo
ti į kvalifikacijos kėlimą, susimokėti už sveikatos draudimą ir vai
kų priežiūrą. Jie taip pat žada panaikinti vedybų mokestį dirban
čioms šeimoms. 

Respublikonai žada mokesčių mokėtojams grąžinti pusę trilijono 
dolerių, nepaliesdami socialinės apsaugos sistemos. Tai jie ketina 
padaryti dabartinėje proporcinėje mokesčių sistemoje penkias ap
mokestinimo kategorijas sumažindami iki keturių, padvigubinda
mi vaiko mokesčio kreditą iki 1,000 dolerių, panaikindami paliki
mo mokestį, mažindami kapitalo prieaugio mokestį bei įvesdami 
vienkartines mokesčių lengvatas parduodantiesiems ūkius. 

Lygiateisiškumo programos: 
Demokratai prieštarauja lygiateisiškumo programų ..apkarpy

mui" ir remia Moterų lygių teisių konstitucinę pataisą bei gėjų ir 
lesbiečių šeimų teises. . v 

Respublikonai lygiateisiškumą darbe ir švietimo sistemoje linkp 
užtikrinti garantuodami visiems lygias galimybes, be papildomu 
kvotų ar kitokių privilegijų. «Pabaiga kitame numeryje i 
uždaroma čiaupu, į aplinką 
naftos produktų nepateko. 
Policijos pareigūnai netrukus 
sulaikė tris įtariamuosius, 
kurių amžius — nuo 27 iki 30 
metų. Pavogtas kuras kol ^as 
nesurastas. Specialistai vamz
dyno skylę „užlopė" per va
landą. 

Remontuojant vamzdy
ną, nafta nebuvo pumpuoja
ma, ir prastova laikoma 
„Mažeikių naftos" nuostoliu. 
Tai — jau 12-ta atskleista va

gyste iš naftotiekio nuo tada. 
kai „Mažeikių naftos" valdymo 
teise suteikta JAV susivieniji
mui „Williams". Visos va
gystes įvykdytos Joniškio, Bir-
žų ir Rokiškio rajonuose, F.;-.. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 18 d.: Šv. Joana Pran

ciška Chantal; Apapitas. Ale. Elena. 
Gentvile. Joana. Mantautas. Šaule
li*. Saulenis 

Rugpjūčio 19 d.: Sv Jonas Rudes; 
Argandas. Boleslovas :Balys'. Emili
ja, Felicija. Jovilas, Tolvina 
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SPORTO APŽVALGA 

R e d a k t o r ė Irena R e g i e n ė 

LIETUVOS VĖLIAVĄ SIDNĖJUJE 
NEŠ DISKO METIKAS R. UBARTAS 

tadienį patvirtino galutinį Lie
tuvos olimpinės rinktinės 
sąrašą. J Sidnėjaus olimpiadą 
vyks 62 sportininkai (50 indi
vidualių sporto šakų atstovų 
ir 12 krepšininkų) bei 43 tre
neriai, medikai ir vadovai. 

Taip pat buvo patvirtintas 
sporto specialistų, mokslinin
kų, medikų, masažuotojų ir 
atsarginių sportininkų, daly
vausiančių aklimatizacijos 
mokomosiose treniruočių sto
vyklose Australijoje, bet negy
vensiančių olimpiniame kai
melyje, sąrašas. J ame — 21 
pavardė. 

Lietuvos olimpinės misijos 
vadovas Algirdas Ras lanas 
tvirtino, jog pagrindinės prob
lemos, susijusios su olimpiečių 
materialiniu aprūpinimu, yra 
išspręstos. Taip pat pasirū
pinta ir dėl sportininkų ak
limatizacijos stovyklų. 

LTOK prezidentas Ar tūras 
Poviliūnas pasidžiaugė trečia
dienį šalies vyriausybės pri
imtu sprendimu dėl pasi
žymėjusių sportininkų ir jų 
trenerių premijavimo. Kaip 
žinoma, olimpinėse žaidynėse 
aukso medalį iškovojusiam 
sportininkui bus skir ta 
400,000 litų, sidabro medalį — 
200,000 litų, o bronzos medalį 
— 150,000 litų. A. Poviliūnas 
pažymėjo, jog, nepaisant sun
kaus meto, vyriausybė suge
bėjo priimti teisingą sprendi
mą. 

Elta 

Romas Ubartas 

Per Sidnėjaus olimpinių žai
dynių iškilmingą atidarymą 
Lietuvos vėliavą neš pirmasis 
nepriklausomos Lietuvos olim
pinis čempionas, disko meti
kas Romas Ubartas. 

Tai nuspręsta ketvirtadienį, 
rugpjūčio 17 d.. Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto 
(LTOK.i Vykdomojo komiteto 
posėdyje. Į Lietuvos olimpinės 
delegacijos vėliavnešio parei
gas dar buvo pasiūlytas ir pa
saulio šiuolaikinės penkiako
vės čempionas Andrejus Zad-
neprovskis. 

Priminsime, jog per 1992 
metų Barselonos ir 1996 metų 
Atlantos olimpines žaidynes 
Lietuvos vėliavą nešti buvo 
patikėta plaukikui Raimundui 
Mažuoliui. 

Kaip jau pranešėme, LTOK 
Vykdomasis komitetas ketvir-

LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖ 
SUTRIUŠKINO VARŽOVUS 

Olimpinėms žaidynėms Sid
nėjuje besiruošianti Lietuvos 
vyru krepšinio rinktinė antra
dienį, rugpjūčio 15 d.. Klaipė
doje net 46 taškų skirtumu — 
109:63 '67:34) — sutriuškino 
JAV studentų komandą „Ath-
letes in Action". kurių gretose 
rungtyniavo ir du lietuviai — 
Rimantas Kaukenas ir Kle
mensas Patiejūnas. 

Lietuvos rinktinėje daugiau
siai taškų — 17 — pelne Da
rius Songaila. Pralaimėjusių 
gretose rezultatyviausiai žai
dė Rimantas Kaukenas. įme
tęs 27 taškus. 

Rungtynių statistika: Lietu-
va-.Athletes in Actions" 
109*3(67:34). 

Lietuva: Mindaugas Žu
kauskas — žaidė 20 min.. pel
nė 14 tšk.: Mindaugas Timins-
kas — 16 min. 8 tšk.. 3 rezul
tatyvūs perdavimai. 3 klai
dos; Ramūnas š iškaukas — 
19 min. 6 tšk., 3 r.p.: Andrius 
Giedraiti> — 23 min. 15 tšk.: 
Dainius Adomaitis — 21 min. 
11 tšk.; Robertas Javtokas — 
21 min. 14 tšk.. 11 atkovotų 
kamuolių: Kęstutis Marčiu
lionis — 21 min 9 tšk.. 4 klai
dos, 2 perimti kamuoliai; Da
rius Maskoliūnas — 19 min. 3 
tšk., 2 r.p.; Gintaras Einikis 
— 19 mm. 12 tšk.. 8 a.k.: D. 
Songaila — 21 min. 17 tšk.. 9 
a.k. 

^Athletes in Actions": R. 
Kaukenas — 34 mm 27 tšk. 6 
a.k.; K. Patiejūnas — 16 min. 
3 tšk. 

Dvitaškiai: 31/57 (54%) ir 
16/41 (39%), tritaškiai; 8/13 
(61%) ir 5/23 (22%), baudos. 
23/31 (74%) ir 16/25 '64% >. at
kovoti kamuoliai 50 ir 27. re
zultatyvūs perdavimai 11 ir 

17, perimti kamuoliai 9 ir 8, 
klaidos 14 ir 17. 

Šeimininkų komandoje šį
kart nerangtyniavo Eurelijus 
Žukauskas, Saulius Štomber
gas, Šarūnas Jasikevičius bei 
Tomas Masiulis. 

Rugpjūčio 16 d. Lietuvos 
krepšinio rinktinė išvyko į Is
paniją, Tęsdami pasiruošimą 
olimpiadai, Lietuvos krepši
ninkai Ispanijoje žais kontro
lines rungtynes su šeiminin
kų, Graikijos, Turkijos bei 
Kroatijos komandomis. 

BN S 

Robertas Lukštą New Yorko „CelUcs" profesionalų komandos sudėtyje 
1952 m. Londone, Anglijoje, vykusiose rungtynėse. 

ROBERTAS LUKŠTĄ IR JO 
PASIEKIMAI KREPŠINYJE 

Mūsų sporto mėgėjai gerai 
atsimena Amerikos lietuvius 
krepšininkus, kurie žaidė Lie
tuvos krepšinio rinktinėse, 
laimėjusiose Europos čempio
nų titulą 1937 ir 1939 metais. 
P ranas Lubinas, Feliksas 
Kriaučiūnas, Pranas Talzū
nas , Mykolas Ruzgis, Vytau
tas Budriūnas ir dar vienas 
k i tas buvo anų laikų krepšinio 
aistruolių numylėtiniais. 

Šiandien jų, išskyrus Bud-
riūną, jau neturime gyvųjų 
ta rpe (beje, apie Ruzgio mirtį 
nieko neteko girdėti, bet gal
vojama, jog jis j au miręs). 

Tai buvo senųjų laikų Ame
rikos lietuvių krepšinio 
žvaigždės, padėjusios Lietuvai 
išplaukti į tarptautinius krep
šinio vandenis. Prie jų pri
dėjus Žuką, Savicką, Jurgėlą 
tur ime beveik visą Amerikos 
lietuvių „žvaigždyną" tada 
švietusį Lietuvos padangėje. 

Tačiau Amerikoje reiškėsi 
nemažai žymesniųjų mūsų 
tautiečių, apie kuriuos mes 
mažiau žinome arba beveik 
nieko negirdėjome. Amerikos 
lietuvių I krepšinio rinktinėje, 
1938 m. tapusioje I Lietuvos 
Tautinės olimpiados čempio
nais žaidę, — Avelis, Tenzis, 
Petraitis, Pečiukaitis, Pečiu
lis, Jankai t is (joje taip pat ma
tėsi ir aukščiau minėtas Ruz
gis), tą kartą sužibėję Kaune, 
grįžę į Ameriką čia „dingo" 
vietinėse, ne taip pajėgiose ko
mandose. 

Tačiau senaisiais laikais 
Amerikos lietuviai buvo žy
miai atkaklesni negu dabar. 

LIETUVOS OLIMPINIAI PLAUKIKAI 
TRENIRUOJASI ARIZONOJE 

Lietuvos plaukikai pirmieji 
pakelė sparnus į olimpinį 
Sidnėjų — penktadienį, rug
pjūčio 4 d. Lietuvos taut inia
me olimpiniame komitete 
(LTOK) jie buvo iškilmingai 
palydėti į vasaros olimpines 
žaidynes, kurios vyks rugsėjo 
15-spalio 1 d. 

LTOK prezidentas Ar tūras 
Poviliūnas įteikė sportinin
kams bei treneriams olimpi
nes akreditacijas ir palinkėjo 
sėkmingų startų. 

..Būkit stiprūs ne tik kūnu, 
bet ir dvasia", — sakė *jis, 
pabrėždamas žodžius, kurie 
iškalti ant neseniai išleistos 
specialios olimpines monetos 
„Sidnejus-2000". 

Stiprybes sportininkams pa-
liakejo ir Kūno kultūros bei 
sporto departamento generali
nis direktorius Rimas Kurti
naitis, sakydamas, kad olim
pines žaidynės jiems bus pats 
gražiausias gyvenimo tarps
nis. 

Išvykstantieji pasirašė spe

cialiame olimpinės rinktinės 
narių stende. 

Tiesa, olimpiniame kaime
lyje mūsiškiai įsikurs gerokai 
vėliau — rugsėjo 10 dieną, 
baigę pasirengimo ciklą. Lie
tuvos olimpinių rinktinių di
rektorius Kazys Steponavičius 
sakė, kad plaukikų rinktinė 
per Londoną išvyksta į JAV, 
kur Šiaurės Arizonos universi
teto sporto bazėje ruošis žai
dynėms iki rugpjūčio 28 die
nos. Kitą dieną jie atskris į 
Sidnėjų, tačiau iki įsikūrimo 
olimpiniame kaimelyje treni
ruosis N'iukastle. Pirmieji 
startai — rugsėjo 16-17 d. 

Plaukimo rinktinėje — šeši 
sportininkai: Arūnas Savic
kas, Minvydas Packevičius, 
Saulius Binevičius. Rolandas 
Gimbutis, Darius Grigalionis 
ir Jūrate Ladavičiūte, trene
riai Rita Kondrotaitė ir Šarū
nas Mažutaitis bei jos vadovas 
medikas Dalius Barkauskas. 

Olimpiečius palydėjo ir rė
mėjai — firmos „Rehband" at-

Šiuo metu mes nematome nė 
vieno lietuvių kilmės krepši
ninko jokio pajėgesnio Šio 
krašto universiteto rinktinėje. 
Dabar tia Lietuvos vardą ke
lia tik iš tėvynės atvykusieji ir 
JAV aukštosiose mokyklose 
studijuojantieji ir žaidžiantieji 
jaunuoliai. 

Krepšininkų centras — 
Cicero mies tas 

Senais laikais Amerikos lie
tuvių krepšinio centru buvo 
Cicero lietuvių telkinys, ku
riame gimė, gyveno ar žaidė 
nemaža mūsų tautiečių. Vieną 
iš jų gerai žinojo visi Lietuvos 
sporto mėgėjai. Tai Pranas 
Talzūnas (jis oficialiai vadino
si Frank Tąlz'••, kuris buvo ge
riausiu taškų medžiotoju Lie
tuvos rinktinėje 1937 metų 
Europos krepšinio pirmenybė
se. 

Kitas yra Robertas (Bob) 
Lukštą, jaunesnės kartos vy
ras (gimęs 1927 m. liepos 8 
d.), tad neturėjo progos pasi
reikšti Lietuvoje kaip aukš
čiau minėtieji. Tačiau jis, iš
skyrus gal tik Lubiną, yra pla
čiausiai žinomas lietuvių kil
mės krepšininkas Amerikos 
padangėje. 

Robertas krepšinį žaidė ne 
tik gimnazijos ir universiteto 
rinktinėje, bet paragavo ir 
krepšinio profesionalo duonos. 
Jis taip pat buvo ir gimnazijų 
bei kelių universitetų krepši
nio rinktinių treneriu, vėliau 
ilgą laiką dirbęs su krepšiniu 
susijusiuose carbuose. Rober
tas yra, turbūt, vienintelis žy
mus lietuvių krepšininkas šia
me krašte, pasiekęs aukšto 
mokslinio laipsnio (1964 m. 
De Paul universitete įsigijo 
švietimo s r t ies magistro 
laipsnį). 

Gimęs netol. Šv. Antano pa
rapijos mok/klos, jaunasis 
Bob ją ir baigt (jo gerais drau
gas buvo vietas iš aukščiau
siai Vatikane užkopęs mūsų 
tautietis arki-.-ysk. Paul Mar
cinkus). Jo tėvas Walter (žuvo. 
kuomet Boba- buvo tik dviejų 
metų amžiaus) ir motina Stel-
la padėjo s t igt i šv. Antano 
parapiją ir statyti bažnyčią, 

stovai jiems teikė medicinos 
krepšį, o „Sp rig Pharma" — 
apsauginio kremo nuo saulės 
„Daylong 16". 

LTOK OI i Tipinių studijų 
centro vadovas Pranas Rimša 
pakvietė plaukikus į Mokslų 
akademijos ibliotekoje vei
kiančią pandą „Olimpinis 
sportas spaudoje" ir kiekvie
nam delegac: os nariui įteikė 
Lietuvos isto-įjos santraukos 
knygelę. Elta 

kuri, deja, dar neseniai atite
ko kitataučiams. 

Žaidė pradžios mokyklos , 
gimnazijos, un ivers i te to 

r inktinėje 

Krepšinį žaisti jaunasis 
Lukštą išmoko šv. Antano 
parap. lietuvių mokykloje, da
lyvaudamas mokinių koman
doje. Tačiau jo gabumai krep-
šinyje atsiskleidė St. Pillip 
gimnazijoje, kurios rinktinei 
atstovaudamas, jis tapo Čika
gos katalikų lygos čempionu 
(baigmėje — St. Pillip įveikė 
Senna gimnaziją 62-48, Čika
gos stadione stebint 5,000 
žiūrovų būriui). 

Tuomet buvo pašauktas at
likti karinę prievolę. Ir kariuo
menėje jis žaidė Camp Grant 
stovyklos Rockford, IL, karių 
rinktinėje. Baigęs prievolę — 
1947-1952 metais studijavo 
De Paul universitete ir čia 
visą laiką buvo šios aukštosios 
mokyklos krepšinio rinktinėje. 
Studijuodamas Robertas buvo 
ir šio universiteto visų sporto 
šakų pasižymėjusių atletų 
(„Monogram") klubo preziden
tu. 

Baigęs De Paul universitetą 
3 metus žaidė kaip profesiona
las Toledo »Jeeps", New Yorko 
„Celtics", Bostono „World 
Wind" komandose. Daugumoje 
jam reikėjo rungtyniauti prieš 
garsiąją Harlem „Globetrot-
ters" komandą, kuomet ji žais
davo JAV, Australijoje, Euro
poje, Japonijoje, P. Amerikoje 
ir kitur. 

Po to jis daugiausia laiko 
paskyrė trenerio darbui, nors 
laisvalaikiu žaisdavo Cicero 
stadione vykstančiose krepši
nio pirmenybėse, atstovauda
mas įvairiausioms koman
doms. Apie 15 metų buvo kvie
čiamas į Cicero rinktinę rung
tynėse prieš Berwyno krepši
ninkus. 

1955-1958 metais Lukštą 
treniravo St. Mel gimnazijos 
rinktinę, kuri antrąjį sezoną 
laimėjo Čikagos katalikiškų 
mokyklų čempionatą. 1958 m. 
persikėlęs į Gordon Tech. gim
naziją su jos rinktine Lukštą 
per ketverius metus tris kar
tus tapo lygos čempionais. 
Gordon Tech. rinktinėje tuo 
metu žaidė garsusis lietuvių 
kilmės Mark Zubor (jis kelis 
metus atstovavo ir Čikagos 
LSK „Arą"), vienas iš geriau
siųjų taškų rinkėjų Wisconsin 
universiteto istorijoje. 

1962 m. Lukštą grįžo į De 
Paul universitetą. Šį kartą jis 
buvo universiteto pirmamečių 
komandos treneriu, o taip pat 
ir aukštesniojo magistro laips
nio siekėju. 1968 m. jis išvyko 
į New Orleans, kur jis 4 metus 
buvo ten esančio Loyolos uni
versiteto pagrindinės studen
tų rinktinės treneriu, o 1972 
m. baigęs sutartį su šiuo uni
versitetu, jis grįžo į Cicero, 
kur iki šiai dienai tebegyvena. 

Pažymėtina, kad Lukštą dar 
yra dirbęs NBA profesionalų 
klubų pakviestu kolegijų bei 
universitetų krepšinio žaidėjų 
stebėtoju (jScout"). Ir dabar 
j is vyksta į NCAA studentų 
pirmenybių baigminio ketver-

. tuko turnyrą. Praėjusį pava
sarį Lukštą buvo tokiose var
žybose Indianapolyje. 

Lukštą domisi ir krepšiniu 
tėvų žemėje Lietuvoje. Kai at
vyksta krepšininkai iš Lietu
vos į Čikagą, dažnai susitinka 
su jais, o taip pat ir treneriais. 
Sako, jog galėtų kartais nu
vykti Lietuvon ir ten pasida
linti savo patirtimi krepšinio 
aikštelėse. O ta jo patirtis yra 
didelė ir įvairi. Beje, jis iki šiol 
savo tėvų žemėje dar nėra bu
vęs, tačiau tikisi, kad anks
čiau ar vėliau ten galės nu
važiuoti. 

Šiandien Robertą sekmadie
niais galima pamatyti šv. An
tano parapijos bažnyčioje, ku
rioje jis buvo pakrikštytas. Jis 
nemaža prisidėjo prie šios pa
rapijos lietuvių komiteto pa-
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DAR VIENA V. ALEKNOS 
PERGALĖ 

- Lietuvos disko metikas Vir
gilijus Alekna penktadienį, 
rugpjūčio 15 d., tapo Ciuriche 
(Šveicarija) vykusių Tarptau
tinės lengvosios atletikos fe
deracijos (IAAF) „Auksinės ly
gos" varžybų nugalėtoju, V. 
Aleknos rezultatas — 71 m 12 
cm. 

Antrą vietą disko metimo 
rungtyje užėmė PAR lengva
atletis Franzas Krugeris 
(67,81 m), trečią — estas Alek
sandras Tammertas (66,19 
m). 

BNS 
„LIETUVOS 

PREZIDENTO TAURĖS" 
TENISO TURNYRAS 

Rugpjūčio 15 d. Vilniaus Se
reikiškių parke prasidėjo „Lie
tuvos Prezidento taurės" teni
so turnyras, kurio prizinis fon
das siekia 10,000 JAV dolerių. 
Dėl pagrindimo prizo varžosi 
32 tenisininkai i i 15 valsty
bių. 

Pirmajame rate pergalę iš
kovojo pagrindinis turnyro fa
voritas, 330-oji pasaulio ra
ketė slovėnas Marko Tkalec, 
6:3 6:4 nugalėdamas Ivo Lagz-
dins iš Latvijos. 

Įvyko ir pirmoji staigmena. 
Iš varžybų iškrito skirstytas 
šeštuoju lenkas Bartolomiejus 
Dambrowskis, 2:6 6:2 4:6 pra
laimėjęs Bosrjanui Osabnikui 
iš Slovėnijos. 

Turnyre vienetų varžybose 
dalyvauja ir du Lietuvos teni
sininkai — Aivaras Balžekas 

stangų dėl sugrąžinimo lietu
viškų pamaldų į anksčiau tu
rėtą patogesnį laiką. Nors ir 
praleidęs šiame krašte visus 
savo gyvenimo metus, Lukštą 
neatitrūko nuo lietuviško ka
mieno, lygiai kaip jis negali 
palikti ir krepšinio kamuolio. 

Reikia palinkėti šiam neei
liniam krepšinio veteranui dar 
daug sveikų ir našių metų! 

Edvardas Šulaitis 

BJOBEC DECKER. DOS, P.C. 
4847 W. 103 S t , Oak. Lawn, «L 
Pirmas apyl. tu Northvmstem un-to 
dsptomu, Eatuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (katoetj angliškai) 

Ts i 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 8.791h Ava., Hfctory H*», IL 
Tsl (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. ts l 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.Roberts Rd, Hictory rtife, IL 
1 myUa į vakarus nuo Harlem Ave. 

T s l (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

B)HUNDASV&NAS,M.D^S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6B18W.ArcharAva.Sts.5ir6 

Chtcapo, IL 60638 
TSL77&229-9S66 

pagal susitarimą 
ARASŽUOBA.M.D. 

AJOLJ UGOS IR CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

JoUet, IL 60435 
T«i. 815-741-3220 

ir Rolandas Muraška. 
Dvejetų varžybose pirma

jame rate pergales iškovojo 
lietuviai, Paulius Jurkėnas ir 
Aistis Šlajus 6:2 2:6 6:4 nu
galėjo ispaną Cesarą Ferrerį 
ir suomį Laurį Kiiskį, o Rolan
das Muraška, rungtyniaujan
tis poroje su Tuomu Niska-
kangu iš Suomijos, 6:7 6:2 6:4 
nugalėjo vokiečio ir ispano 
porą. 

BNS 

ŠALFASS PRANEŠIMAS 

Visuotinis metinis ŠALFAS 
s-gos suvažiavimas vyks šeš
tadienį, lapkričio 18 d., Toron
to, Kanadoje. Plačiau — atei
nančioje „Sporto apžvalgoje". 

Bostono „Whiriwinda* profesionalų krepšinio komanda, kurioje R LukJta 
iaide 1953-54 m , važinėjant po pasaulį kartu su Harlem „Globeirotera" 
krepšinio virtuozais. Lūkstas II ei), antras is kaires 

. f 

http://6B18W.ArcharAva.Sts.5ir6
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DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ SAVO 
TAUTAI 

Lie tuvos R e s p u b l i k o s p r e z i d e n t o Va ldo A d a m k a u s ka l 
ba, p a s a k y t a 2000 m e t u r u g p j ū č i o 15 d ieną Vilniuje, Pa 
sau l io L i e t u v i u B e n d r u o m e n ė s X se imo a t i d a r y m o 
išk i lmėse 

Nuoširdžiai sveikinu dešim
tąjį Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenes seimą, dar kartą su
telkusį viso pasaulio lietuvius, 
dar kartą sukvietusį aptart i 
visada aktualių taut inės veik
los, lietuvybės išsaugojimo 
klausimų. 

Praėjusiais metais sukako 
pusė amžiaus nuo Lietuvių 
Chartos paskelbimo pasauliui. 
Šiandien vėl klausiame vieni 
kitų ir savęs: kokiu keliu eida
mi galime kurt i gyvąją lietu
vybę, kurti dinamišką, pasau
liui atvirą Lietuvą? Kaip tau
tines tradicijas derinti su vis 
didesniu pasaulio vienodėji-
mu? Kaip išlikti tautinei 
bendruomenei XXI amžiuje? 

Galutinių a tsakymų į šiuos 
klausimus nėra. Yra, kaip ir 
visas pastarąsias penkias de
šimtis metų, pas tanga kalbė
tis skirtingų patirčių ir įvairių 
pažiūrų žmonėms. Esame 
bendruomenė, kurios nariai 
gyvena įvairiose valstybėse ir 
dalyvauja labai skirtingame 
politiniame, kultūriniame, 
ūkiniame gyvenime. 

Manau, kad ši patirtis itin 
svarbi mūsų dienų Lietuvai, 
tebeieškančiai vietos šian
dienos pasaulyje, jo demokra
tinių valstybių bendrijoje. Tai, 
ką šiandien išgyvena mūsų 
šalis, ne viena Vakarų valsty
bė prieš daugelį metų patyrė 
Jums matant ir liudijant. To
dėl kartoju, kad Jūsų patirtis 
gali. ir tur i ta rnaut i šian
dieninei Lietuvai. Jūsų įgū
džiai, išmintis ir geranoriš
kumas gali ir tur i ir toliau 
prisidėti tiek prie Lietuvos 
ūkio kilimo, tiek ir prie kul
tūrinio bei viešojo gyvenimo 
pilnatvės. 

Šiandieninėje krašto tikro

vėje daug sunkumų, nežinios 
ir nevilties. Per ilgametę veik
los istoriją išeivių bendruo
menės akiratyje buvo ne tik 
Lietuvos laisvės byla. Jos na
riams visada rūpėjo švietimo 
ir kultūros reikalai, naujų mo
kyklų kūrimas ir veikiančių 
išlaikymas. Todėl širdingai 
dėkoju visiems, kurie ir šian
dien tautinę pareigą supranta 
kaip konkrečią veiklą. J ų as
meninės iniciatyvos dėka dė
mesio ir globos sulaukia Lie
tuvos mokyklos, ligoninės, 
varganai gyvenančios šeimos. 
Tokios išeivijos lietuvių aukos 
ne tik gerina žmonių gyveni
mo sąlygas, bet ir įžiebia viltį 
vaikų bei jaunimo sąmonėje, 
išryškina tarnavimo savajai 
tauta i prasmę. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė buvo įkurta, kaip orga
nizacija, vienijanti žmones 
tautiniu pagrindu. Ši nuostata 
neprarado aktualumo ir šian
dien, todėl mūsų tautą ir vals
tybę slegiančios problemos — 
tai kiekvieno iš mūsų proble
mos. Siekdami jas įveikti, tu

rime pakilti aukščiau asmeni
nių ambicijų ir partinių inte
resų. 

Lemtingus, istorinius žings
nius žengia visa tauta, todėl 
tautinis solidarumas jokiomis 
sąlygomis nepraranda svar
bos. Visa tau ta atėjo į Vasario 
16-ąją, į Kovo 11-ąją. Visa tau
ta žengia į XXI amžių. Šian
dien Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei iškilęs naujas už
davinys — įjungti į savo gre
tas naująją emigracijos bangą. 
Būtina išsaugoti naujųjų 
emigrantų ryšį su gimtąja kul
tūra, su tautos kamienu. Jūsų 
valioje prisidėti prie procesų, 
kurių dėka šiandieniniame pa
saulyje lietuviai sutinkami 
kaip garbinga ir visavertė 
bendruomenė. 

Dėkoju visiems Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės na
riams už indėlį į pažangias 
Lietuvos permainas. Dėkoju 
už veiklų dėmesį savo tautai, 
valstybei, gimtajam kraštui. 
Tikiu, kad Jūsų darbai dar ne 
kartą telks Lietuvos kūrimo 
talkon. Kad gimtojo krašto 
trauka bei tautinės brolybės 
jausmas mums visada išliks 
dvasios stiprybės šaltiniu. 

Nuoširdžiai sveikinu dešim
tąjį Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimą. Linkiu jums 
visiems prasmingų Lietuvai 
darbų bei malonaus buvimo 
kartu. 

VYKSTA STOJIMAS 
Jaun imas kasmet vis labiau 

domisi karo mokslais. Apie tai 
byloja ir Generolo Jono Že
maičio Lietuvos karo akade
mijos rengiamos atvirų durų 
dienos. Šiais metais, palygi
nus su pernai, lankytojų buvo 
dvigubai daugiau, net 1,500 
jaunuolių. 

Tik ką baigėsi dokumentų 
priėmimas į akademiją. Pa
teikti 540 abiturientų prašy
mai, iš jų 62 merginų. Lygi
n a n t su praeitais metais, kon
kursas padidėjo beveik dvigu
bai, dabar beveik 4 jaunuoliai 

LR prez. Valdas Adamkus, įteikęs PLB pirmininkui Vytautui Kamantui 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordiną PLB X seimo atidarymo 
iškilmėse rugpjūčio 15 d. Vilniuje. Gedimino Žilinsko nuotr. (Elta) 

Į KARO AKADEMIJĄ 
kandidatuoja į vieną vietą. 
Antai, 1999 m. stoti į LKA 
buvo 330 abiturientų prašy
mų, o į kariūnus priimti tik 
150. Po antrojo priėmimo 
tarpsnio, pradinio karinio ren
gimo kurso, liko 140 kandi
datų. Pradinio rengimo kurso 
metu savo noru atsisakė stu
dijuoti 5 kandidatai ir vienas 
kandidatas paliko kursus dėl 
sveikatos. Keturi kandidatai 
neįvykdė pradinio karinio ren
gimo programos reikalavimų. 

Vadovaujantis krašto apsau
gos ministro įsakymu, kari
ninkų (moterų) poreikiu ka
riuomenėje, užsienio šalių pa
tirtimi bei turima akademijos 
materialine baze, šiais metais 
į LKA buvo priimtos ne dau
giau kaip 6 merginos. 

Liepos 17 d. prasidėjo fizinio 
parengimo patikrinimas, ku
rio metu abiturientai turės 
įvykdyti minimalius fizinio 
rengimo reikalavimus, š ie rei
kalavimai vaikinams ir mergi
noms yra skirtingi. Pavyz
džiui, 3,000 m. bėgimas vaiki
nams 14,15 min., merginoms 
— 17,24 min; atsispaudimai 
per 2 min. — vaikinams 40 
kartų, o merginoms — 18; at-
silenkimai — per 2 min. vai
kinams — 49, o merginoms — 
45. 1999 m. fizinio rengimo 
rezultatai byloja: iš 330 kandi
datų, laikiusių fizinį patikri
nimą, reikalavimus įvykdė 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Kai daug pasakoma ir 
be žodžių 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X seimo metu prezidentas Valdas 
Adamkus PLB Švietimo komisijos pirm. Reginai Kučienei įteikia Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordiną už nuopelnus Lietuvos Respubli
kai. G. Žilinsko nuotrauka (Elta) 

310. 
Liepos 18 d. surengta atvirų 

durų diena spaudos atsto
vams. J ie susipažino su fizinio 
parengimo patikrinimo tvarka 
ir priėmimo į LKA rezultatais. 

Stojant į akademiją, pirma
jame priėmimo tarpsnyje skai
čiuojami konkursiniai taš
kai, kurių sumą sudaro: ma
tematikos brandos egzamino 
pažymys; brandos atestato 
(konkursinių dalykų) lietuvių 
kalbos, užsienio kalbos ir fizi
kos vidurkis bei šių dalykų 
metinių pažymių vidurkis. 

Pažymėtina, kad šiais me
tais ypač padaugėjo norinčių 
studijuoti akademijoje jaunuo
lių, kurie atliko arba atlieka 
privalomąją pradinę karo tar
nybą. Pavyzdžiui, pernai pra
šymus pateikė 28 kariai, iš jų 
įstojo tik 9. Šiemet prašymus 
studijuoti akademijoje pateikė 
106 kariai. Galima tvirtinti, 
kad kariai, atlikę pradinę ka
ro tarnybą, yra tvirtai apsis
prendę pasirinkti karo moks
lus ir sieks savo užsibrėžto 
tikslo — tapti Lietuvos ka
riuomenės karininku. 

Nors studentams mokslo 
metai paprastai prasideda 
rugsėjo 1-ąją, kandidatams, 
pasirinkusiems studijas aka
demijoje, pirmosios pratybos 
prasidės rugpjūčio 1 d. pradi
nio karinio rengimo kursu, ku
ris t ruks 10 savaičių. Kursą 
sudaro 4 savaitės teorinių 
paskaitų akademijoje ir 6 sa
vaitės lauko pratybų centri
niame poligone. Per tą laiką 
kandidatai į kariūnus susi
pažins su tarnybos ir mokslo 
ypatumais akademijoje, orga
nizacine karinių vienetų 
struktūra: išmoks kariuome
nės statutų ir rikiuotės ele

mentų, individualių kario 
veiksmų, valdyti skyrių bei 
rengti ir duoti įsakymus, nau
dotis šaulio ginklu. Kandida
tai į kariūnus, kurie sėk
mingai įvykdę pradinio rengi
mo programos reikalavimus, 
bus priimti į kariūnus ir pri
sieks ištikimai tarnaut i Lietu
vos Respublikai. 

Studijos akademijoje truks 
ketverius metus. Absolven
tams ir absolventėms, išlai
kiusiems kvalifikacinius egza
minus, bus suteiktas baka
lauro ir kariuomenės leitenan
to laipsniai. Baigę studijas 
akademijoje, absolventai tar
naus Lietuvos kariuomenės 
daliniuose būrio vado parei
gose. 

Parengė 
k p t . G i n t a r a s S e m ė n a s 

* B e n d r o v ė „Maže ik ių 
naf ta" pirmąjį šių metų pus
metį perdirbo 2.43 min. tonų 
naftos ir kitos žaliavos — 10.4 
proc. mažiau nei pernai tuo 
pačiu laikotarpiu, kai buvo 
perdirbta 2.72 min. tonų. Bir
želio mėnesį perdirbta 453,000 
tonų — 24 proc. mažiau nei 
pernai birželį. „Mažeikių naf
tai" priklausantis Biržų nafto
tiekis per 6mėnesius transpor
tavo 12.5 min. tonų naftos ir 
jos produktų — 2 proc. dau
giau nei pernai tuo pačiu 
metu. J Mažeikius per 6 mėne
sius vamzdynais iš Rusijos 
transportuota 1.94 min. tonų 
(26 proc. mažiau), į Būtingės 
naftos terminalą — 1.66 min. 
tonų naftos (pernai netrans
portuota). Per Būtingės naftos 
terminalą šiemet eksportuota 
1.67 min. tonų, importuota — 
316,000 tonų naftos. <BNS> 

Šios savaitės trečiadienį kai 
kurių didžiųjų Amerikos dien
raščių pirmuosiuose pusla
piuose buvo išspausdintos šir
dį veriančios nuotraukos — 
artimųjų susitikimo akimir
kos po penkiasdešimt metų 
išsiskyrimo. Nors nuotraukose 
matomi veidai aiškiai kitos 
rasės, bet jų išraiška kalbėjo 
garsiau už skambiausius žo
džius. Tai ryškiausias susitiki
mo džiaugsmo, išgyvento 
skausmo, palengvėjimą atne
šančių ašarų mišinys. 

Tačiau toji išraiška ir kalti
no. Politikus, sistemas, ideolo
gijas ir grynai žmogiškųjų am
bicijų skatinimą užsispyrimą 
siekti savo tikslų, nepaisant, 
kiek širdgėlos, nepatogumų ir 
žalos tas aklas elgesys nekal
tiesiems padaro. O, kaip ži
nome, visuomet daugiausia 
ąekaltieji nukenčia. 

Tiek parašai po minimomis 
nuotraukomis, tiek straipsniai 
šalia jų, bylojo, kad Pietų ir 
Šiaurės Korėja „pradeda nau
ją savo gyvenimo dramos 
veiksmą". Jo prologas įvyko 
jau kiek anksčiau, kai Pietų 
Korėjos ir Šiaurės Korėjos va
dai pirmą kartą draugiškai 
padavė vienas kitam ranką ir 
atsargiai pasižadėjo turėti 
daugiau ryšių tarp abiejų šios, 
skirtingų ideologijų padalin
tos, valstybės. Jau netrukus 
po to susitikimo buvo truputį 
praverta Š. Korėjos siena, pro 
tą siaurą plyšelį pietų korė
jiečiams leidžiant aplankyti 
artimuosius ir tėviškes, palik
tas prieš penkiasdešimt metų, 
kai po vadinamojo Korėjos ka
ro (1950-1953 m.) šis pusiasal
is buvo padalintas į dvi dalis: 
komunistinę ir demokratinę. 

Tačiau raudonoji ideologija 
keičiasi labai nenoromis. Ji 
labiausiai bijo prarasti „masių 
kontrolę, jeigu jos užsikrėstų 
laisvėjimo idėjomis". Vienin
telė apsauga — visiška izolia
cija nuo kitaip galvojančių, ki
ta ip gyvenančių. Tokioje už
daroje visuomenėje juk nesun
ku atrasti disidentus, skati
nančius nepaklusnumą savo 
skleidžiamomis demokratinė
mis idėjomis. Nors dar jokiam 
diktatoriui nepavyko išrauti 
paskutinių laisvės troškimo 
daigų, nes paprastai „į iš
verstų stulpų vietą tuoj pas
tatomi nauji, dar stipresni", 
bet visuomet mėginama už
slopinti bet kokį prieskoniu -
nistinį judėjimą. 

O vis tik praėjusį pirma
dienį Šiaurės Korėja ryžosi 
padaryti pirmąjį bandymą: 
leisti šimtui savo piliečių susi
tikti su šimtu pietų korėjiečių. 

Susitikimas įvyko Seul mies
te, dėl kurio prieš pusšimtį 
metų vyko kruviniausios ko
vos. Nors mieste tų kovų 
žaizdos jau seniai panaikintos, 
bet jos neišnykusios iš ko
rėjiečių — gyvenančių abie
jose tos nepereinamos užtva
ros pusėse — pasąmonės. Tas 
buvo ypač ryšku, stebint ar
timųjų susitikimą. Tėvai, vai
kai, vaikaičiai, seneliai, ne
simatę tiek dešimtmečių (vai
kaičių atveju, aplamai nematę 
savo senelių, dėdžių, tetų ar 
kitų giminaičių), tik apkabini
mais ir ašaromis galėjo iš
reikšti savo jausmus, nepai
sant budrių akių. stebinčių, 
kad kažkas „nepasielgtų ne
tinkamai, nepasakytų nerei
kalingo žodžio". 

Juk mūsų tautiečiai tokius 
susitikimus taip pat yra 
išgyvenę, kai bolševikmečiu 
nuvykdavo į Vilnių ir turė
davo progą pasimatyti su gi
minėmis. Taip pat tik ribotą 
laiką. Taip pat tik nustatytose 
vietose. Taip pat prie budrių 
akių arba bent „ausų", besi
klausančių pačių jautriausių, 
intymiausių pokalbių. 

Jeigu kas norėdavo aplan
kyti savo gimtąjį kaimą, mies
tą arba bent tėvų kapus gim
tinėje, retai tegaudavo lei
dimą. Buvo rizikuojančių be 
tokio leidimo išsiversti. Kai 
kam ir pavykdavo, kai kas 
nemažai dėl to nukentėjo. O 
jeigu laisvame pasaulyje gyve
nantys tautiečiai panorėdavo 
savo vargstantiems artimie
siems padėti ir nusiųsti siun
tinį, didžiąją jo milžiniškos 
persiuntimo kainos dalį į ki
šenę susižerdavo okupantas, 
atsiskaitydamas „muitus ir 
kitus priedus". Vis tik bet ko
kia kaina ar rizika buvo tary
tum pateisinama, nes pats tik
slas toks svarbus. Tad mes ga
lime suprasti ir pietų bei 
šiaurės korėjiečius, sutikusius 
su bet kokiomis sąlygomis. 
kad tik galėtų pasimatyti, ap
kabinti, vienu kitu žodžiu per
simesti su savo artimaisiais. 

Šis pirmasis „suartėjimo" 
bandymas buvo apribojimas 
keturiomis dienomis ir šimtu 
dalyvių iš kiekvienos sienos 
pusės. Jeigu viskas gerai pa
vyks, panašius susitikimus 
žadama ruošti ir ateityje, 
galbūt jau kiek laisviau ir il
gesniems laiko tarpsniams. Il
gainiui plyšelis užtvaroje gal 
pasidarys dar platesnis ir ben
dravimas vyks nevaržomai, 
arba su mažesniais varžy
mais. Svarbu pradžia, kuri ir 
buvo padaryta pirmadienį. 

LIETUVOS II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS Nr.3 
„Viešpaties 

vynuogyno" palapinės ekspozi
ciją koordinavo Dalė Šmeraus-
kaitė. Su įvairių Bažnyčios 
institucijų, organizacijų bei 
bendruomenių veikla Kongre
se dalyviai galėjo susipažinti 
penktadienį ir šeštadienį. Šio
je palapinėje savo veiklą pri
statė 22 pašvęstojo gyvenimo 
bendruomenės, išimties tvar
ka dvi parapijos ir 85 bažny
tinės . organizacijos bei sąjū
džiai — jų atstovai bendravo 
su lankytojais, platino savo 
leidinius. 

10 vai. susirinkusius į Hale 
Viešpaties vynuogyno darbi
ninkus su programa supažin
dino jos vedėjai, mėnraščio 
p a n d o r a " vyr. redaktorė Elvy
ra Kučinskaitė ir klierikas To
mas Budrys. Viešpaties Vy
nuogyno darbininkus pasvei
kino popiežiaus atstovas kar

dinolas Vinko Puljic: „Atvy
kau, kad padėkočiau jums: 
dėkoju už visa, ką nuveikėte 
paskutiniais nelengvais de
šimtmečiais, ir už tai, ką da
rote dabar laisvoje ir demok
ratiškoje visuomenėje". Jis 
baigė savo kalbą, sakydamas, 
jog vyksta maldingon kelionėn 
į Šiluvą, kur prašys Dievo pa
laimos visai lietuvių tautai . 

Po to prasidėjusiai Valandų 
liturgijai vadovavo vysk. Juo
zas Preikšas. Trumpą pa
mokslą pasakė kun. Sigitas 
Benediktas Juncys, OFM, pa
stebėjęs, kad „nors mūsų čia 
mažiau negu Gariūnuose", ta
čiau „Viešpats ruošia didelį 
stebuklą, jis pasilieka su mu
mis". „Viešpats nori, jog mes 
būtume viena, viena širdimi ir 
viena siela, Viešpats nofti, kad 
mes būtume su juo", — sakė 
jis. Baigdamas išreiškė viltį, 

kąd šis Kongresas nuties kelią 
į didžiulį eucharistinį judėji
mą Lietuvoje. 

Po Valandų liturgijos į susi
rinkusius kreipėsi arkivysk. 
Sigitas Tamkevičius, pabrė
žęs, tokio susibūrimo prasmin
gumą: „Mums reikia pabūti 
kartu". Čia pat pridūrė, kad 
dar daugelis Vynuogyno darbi
ninkų, ypač kunigų, šito nesu
pranta. J i s atkreipė dėmesį į 
tai, kad prie bendruomeninio 
gyvenimo pripratusių seselių 
vienuolių Kongrese dalyvauja 
kur kas daugiau negu kunigų, 
nors abi šios grupės Lietuvoje 
kiekybe panašios. „Mums rei
kia mokytis būti kartu", — ra
gino arkivyskupas. Jis įspėjo 
pernelyg nepasitikėti savimi, 
savo gabumais, bažnytinėmis 
struktūromis, o remtis Vieš
pačiu Eucharistijoje ir iš 
Kongreso išeiti atsinaujinus. 

Tada Kongreso dalyviams 
buvo pristatytas pagrindinės 
konferencijos vedėjas kun. 
Marko Ivan Rupnik, SJ, kuris 

taip pat yra tapytojas, baigęs 
Romos Dailiųjų menų akade
miją, populiarių knygų bei 
straipsnių autorius ( lietuvių 
kalba išleistos dvi jo knygos). 
Kun. M. I. Rupnik, Popiežiš
kojo Rytų instituto rytų krikš
čionių dvasingumo profeso
rius, dėsto evangelizavimo 
teologiją Popiežiškajame Gri
galiaus universitete, be to. 
vadovauja studijų ir tyrimų 
centrui „Ežio Aletti", kuriame 
tiriamas tikėjimo ir kultūros 
santykis šiuolaikinėje Euro
poje. Kun. M. I. Rupnik Kong
reso dalyviams kalbėjo apie 
Eucharistijos šventimą kaip 
gyvosios Bažnyčios atvaizdą. 
Konferenciją vertė kun. Renal
das Reivytis. Kun. M. I. Rup
nik pirmiausia apmąstė Eu
charistiją kaip Velykų įvykį, 
atskleisdamas, kaip pranašiš
ki Senojo Testamento hebra
jiškosios Paschos ženklai yra 
raktas į Kristaus Velykas. 

(Bus daugiau) Gieda N. Jautakienes vokalinis ansamblis..Giesme" ir vienuolė Celina Algirdo Kaino nuotrauka 

' • 
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DEŠIMTOJI A.P.P.L.E. VASARA 
LIETUVOJE (3) 

Nuo tada, kai 1991 m.bend
rija „Amerikos pedagogų talka 
Lietuvos švietimui" (angliškai 
„American Professional Part-
nership for Lithuanian Educa-
tion" — A.P.P.L.E.) pirmą 
kartą suruošė programą Lie
tuvos mokytojams, dvisavaiti
niai pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo kursai vyksta kiek
vieną vasarą. 

Per dešimt metų tūkstančiai 
Lietuvos pedagogų yra dalyva
vę šiuose kursuose. Juos trau
kia aukšta JAV dėstytojų kva
lifikacija ir platus temų lau
kas. Programose dėstomi me
todikos dalykai šiose srityse: 
pradinis auklėjimas, specialio
ji pedagogika, katalikų auklė
jimas, etika, menai, muzika, 
kalba, anglų kalba, literatūra, 
socialiniai mokslai, socialinė 
rūpyba, psichologija, žemės 
ūkis, tikslieji ir gamtos moks
lai, matematika, kompiuterio 
mokslai, vadyba, pedagoginiai 
tyrimai, bibliotekininkystė ir 
kt. 

A.P.P.L.E. kursai yra vykę 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Druskininkuose, Marijampolė
je, Mažeikiuose, Molėtuose, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Šilu
tėje, Ukmergėje, Utenoje, Tau
ragėje ir kituose Lietuvos 
miestuose. Pastaruosius dve
jus metus jie ruošti Šalčinin
kuose. 

Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo kursai 

Šalčininkuose 

Lietuvoje viena moderniau
sių švietimo įstaigų yra Šalči
ninkuose — Lietuvos tūks
tantmečio vidurinė mokykla. 
Liepos 17-28 d. čia antrus me
tus iš eilės buvo suruošti 
AP.P.L.E. kursai, į kuriuos 

kviesti visi Lietuvos pedago
gai, norintys tobulinti moky
mo įgūdžius, semiantis patir
ties iš Amerikos pedagogų ir 
su jais aptariant mokymo nau
joves. Paskaitomis, užsiėmi
mais ir namų darbais keli 
šimtai Lietuvos mokytojų tu
rėjo progos susipažinti su nau
jausia mokymo metodika. Di
džiuma kursų vyko darbo gru
pėse, o bendrojo pobūdžio pa
skaitose dalyvavo visi. Šių me
tų bendroji tema buvo koman
dinis darbas, planuojant in
tegruotą mokyklos ugdymo 
programą. 

Lietuvos pedagogai rinkosi 
iš kursų — vadinamųjų „srau
tų" — priklausomai nuo profe
sinių interesų: 

„Raštingumo ugdymas visų 
mokomųjų dalykų pamokose", 
— taip pavadintas srautas, 
skirtas susipažinti su metodi
ka, kuri JAV mokyklose nau
dojama skatinant mokinius 
mokytis išsireikšti raštu. Ir 
Lietuvoje, ir Amerikoje susi
duriama su opia problema — 
mokinys informaciją supran
ta, ją [sisavina, bet nemoka 
aiškiai savo mintis suformu
luoti ir raštu pateikti kitiems. 
Ilgainiui toks asmuo ima nuo 
bendraamžių atsilikti mokyk
loje, o ją baigęs dažnai patiria 
skaudžias nesėkmes pasirink
toje profesijoje. 

Šalčininkuose į raštingumo 
ugdymo metodikos kursą susi
rinko 12 mokyklų komandų po 
5 pedagogus. Jas sudarė mo
kyklos vadovas ar pavaduoto
jas bei gimtosios kalbos, infor
matikos, geografijos ir pilie
tinio ugdymo mokytojai. Buvo 
aptariamos šios temos: moder
nioji kompozicijos teorija ir jos 
taikymas, analitinis rašinių 
vertinimas, kaip skatinti mąs
tymą prieš imantis rašymo, 
kūrybingos užduotys, redaga
vimas bei integruotas raštin
gumo puoselėjimo planavi
mas. 

Panaši į raštingumo stoką 

problema yra mokinių nežino
jimas, kaip išmoktus matema
tikos dalykus taikyti gyve
nime. Lietuvoje dar pernelyg 
dažnai užtinkama mokytojų, 
kurie dėstymą apriboja lente
lių ir formulių iškalimu. Moki
niai kuo puikiausiai gali atsa
kyti į matematikos klausimus 
ir atlikti skaičiavimus, tačiau 
sunkiai sprendžia problemas, 
kai jos iškyla parduotuvėje 
arba darbovietėje. 

Šios vasaros matematikos 
srautas buvo skirtas vyresnių
jų klasių matematikos moky
tojams, dėstantiems algebrą. 
Taip pat buvo užsiėmimų, tin
kančių geometruos ir trigo
nometrijos dėstymui. Mokyto
jai išbandė siūlomus aktyvaus 
mokymosi metodus, rinko duo
menis ir plėtojo matematinius 
modelius, susietus su gyveni
miškomis situacijomis. 

Kita tema — paauglystės 
psichologija nespecialistams 
— buvo skirta specialiai kla
sių auklėtojams. Aptarta, kaip 
ieškoti kūrybingų sprendimų 
sprendžiant paauglių, ypač ri
zikos vaikų, problemas, k.a. 
depresija, savižudybė, mitybos 
sutrikimai, narkomanija bei 
alkoholizmas, mokymosi nega
lios, emocinis bei fizinis prie
vartavimas. 

Dailės mokytojai specialistai 
(5-12 klasių) buvo kviečiami į 
dailės srautą. Daugiausia dė
mesio buvo skiriama erdvės 
sąvokai aptarti ir kaip tai tai
kyti dailės pamokose. Naudo
jant pavyzdžius iš architek
tūros, korimo ir planavimo, 
buvo nagrinėjama formų evo
liucija, kreipiamas dėmesys į 
kritinį mąstymą, uždavinio 
išdėstymo tobulinimo procesą 
bei kritikos įgūdžių vystymą. 

Kūno kultūros mokytojai (5-
12 klasių) buvo kviečiami į 
kitą srautą, kuriame buvo 
nagrinėjami kūno kultūros 
programos vertinimo būdai, 
programos standartai, sporti
nių sužeidimų prevencija, pir
moji pagalba ir reanimacija, 
mityba, mitybos sutrikimai ir 
dietos, kaip dorotis su krizi
nėmis situacijomis, narkotikų, 
alkoholio bei tabako naudoji
mu, šeimos gyvenimo proble
momis. Dalyviai susipažino su 
Klaipėdos mokyklose diegia
ma sveikatingumo programa. 
Taip pat buvo aptariama, kaip 
skatinti moksleivius savano
riškai dalyvauti labdaringoje 
bendruomenės veikloje. 

Atskiru srautu buvo aptarta 
katalikiškų mokyklų darbo 
specifika. Katalikiškų mokyk
lų mokytojai ir vadovai nag
rinėjo katalikiškų mokyklų 
užduotis ir uždavinius, katali
kiškas vertybes, mokyklos va
dovų vaidmenį, bendradarbia
vimą tarp mokyklos, tėvų ir 
visuomenės. Buvo naudojama
si Katalikų Bažnyčios kateki-
zacijos bei liturgijos tekstais. 
Taip pat buvo pateikiama me
todika, kaip vaikams pritaiky
ti maldas, liturgiją, sakramen
tus bei Šv. Rašto skaitinius. 

A.P.P.L.E. suruoštiems kva
lifikacijos tobulinimo kursams 
vadovavo ilgametė A.P.P.L.E. 
narė Giedrė Stankūnienė iš 
Grenwich miesto, Connecticut 
valstijoje, bibliotekininkė ir 
kompiuterių specialistė, Lietu
vių skautų sąjungos veikėja. 
Jai talkininkavo Kristina Gal-
vydytė-McGann, anglų kalbos 
ir literatūros specialistė, gyve
nanti Burke mieste, Virginia 
valstijoje. Tarp dėstytojų buvo 
ir daugiau lietuvių: matemati
kos mokytoja Aldona Miški
nienė iš Euclid miesto, Ohio 
valstijos: psichologė Neringa 
Zamani, gyvenanti McLean 
mieste, Virginia valstijoje; 
kompiuterių specialistė 
Amanda Muliolienė iŠ Cleve-

S K E L B I M A I 

Dr. Algirdas Grigonis 1992 m. su A.P.P.L.E. specialiosios pedagogikos lektoriais. Iš kaires: dr Rima Rimiene. 
dr. Rimantas Petrauskas, Jūratė KrokytA-Stirbienė, dr. A. Grigonis, dvi mokytojos iš Lietuvos. 

lando; Pranė Šlutienė, sveika
tos švietimo žinovė ir labdaros 
„Mercy Lift" viena įkūrėjų iš 
Čikagos; Lietuvos fizinio auk
lėjimo ir sveikatingumo spe
cialistės Vilija Maksimavičie-
nė ir dr. Rita Vainauskienė. 

Visi kiti JAV dėstytojai bu
vo nelietuviai ir juos nuolat 
lydėjo vertėjai, kuriuos 
A.P.P.L.E. bendrija kas va
sarą organizuoja sinchroni
niam vertimui iš lietuvių į 
anglų ir anglų į lietuvių kalbą. 
Vertėjai taip pat į lietuvių kal
bą verčia pedagoginę medžia
gą, kurią dėstytojai paruošia 
iš anksto ir kuri bendrijos pa
dauginama ir išdalinama kur
sų dalyviams. 

Special ioj i pedagogika 

Nuo pat pirmosios vasaros 
A.P.P.L.E. bendrija kreipia 
dėmesį į negalios vaikus ir 
mokytojus, dirbančius specia
liojoje pedagogikoje. Lietuvoje 
ši sritis daugel metų buvo 
apleista. Šiandien likimo nu
skriaustų vaikų tėvų, moky
tojų, jų draugijų pastangų dė
ka, specialioji pedagogika 
tampa svarbia Lietuvos švie
timo dalimi, visos visuomenės 
rūpesčiu. 

JAV patirtis šioje srityje itin 
didelė. Seniai suvokta, jog spe
cialių poreikių vaikai turi ne 
mažiau teisių už kitus vaikus. 
Skiriamas dėmesys jų auklė
jimui ir tapimui aktyviais, 
kiek galima daugiau savaran
kiškais visuomenės nariais. 
Amerikoje įprasta ruošti ne 
tik specialias programas vai
kams su specialiais poreikiais, 
bet taip integruoti juos į mo
kyklos bendruomenę, ruošti 
juos gyvenimui už mokyklos 
ribų. 

Šią vasarą (liepos 19-rugp. 1 

d.) A.P.P.L.E. ir Lietuvoje su
sikūrusios „Vilties" drauguos 
bendromis pastangomis ant
rus metus iš eilės suruošta so
cialinės reabilitacijos stovykla 
Giruliuose. 

Į stovyklą buvo kviečiami 
pedagogai, bendrojo lavinimo 
mokyklose ar specialiosiose 
ugdymo, mokymo įstaigose 
dirbantys su vaikais ir paaug
liais, turinčiais vidutinį ar 
žymų protinio atsilikimo 
laipsnį, motorikos sutrikimų. 
A.P.P.L.E. dėstytojai dirbo tri
jose parodomosiose grupėse: 
su ikimokyklinukais, su autis-
tais ir su paaugliais. Taip pat 
vyko paskaitos, diskusijos ir 
kiti užsiėmimai su mokytojais, 
stovyklos personalu bei tėvais. 
Buvo aptariami elgesio nor
mavimo būdai, neįgalių vaikų 
dvasinis ugdymas, jaunuolių 
socialinė adaptacija, ankstyvo
ji intervencija, aplinkos pritai
kymas vaiko sėkmei garantuo
ti. Taip pat buvo kūno kultū
ros programa. 

Girulių stovyklai vadovavo 
naujoji A.P.P.L.E. pirmininkė 

A.P.P.L.E. bendradarbė Rito-
nė Rudaitienė iš Čikagos, jau 
tris dešimtmečius dirbanti 

negalios žmogaus. Vyksta po
kyčiai bendrojo lavinimo ir 
specialiose švietimo įstaigose. 

specialiojoje pedagogikoje, ak- * Šiandien bendrojo lavinimo 
tyvi filisterių skautų sąjungos 
ir „Vydūno" fondo tarybos na
rė. 

Liepos mėnesį Kauno rajone 
taip pat suruošti A.P.P.L.E. 
seminarai ir paskaitos specia
liosios pedagogikos mokyto
jams. Šios srities žinovo 
prof. dr. Algirdo Grigonio ini
ciatyva Kauno mieste liepos 
10-11 d. suruošta konferen
cija A.P.P.L.E. darbo dešimt
mečiui pažymėti pavadinta 
^Normalizacija ir integracija: 
iš kur ateini ir kur eini?" 

Konferencijoje dalyvavo ir 
vienas A.P.P.L.E. specialiosios 
pedagogikos programos šulų, 
įsijungęs į bendrijos veiklą 
pirmaisiais gyvavimo metais, 
dr. Kari Janowitz iš Philadel-
phia, mokyklų psichologas ir 
Temple universiteto mokykli
nių programų profesorius-ko-
ordinatorius. 

Prof. Grigonio dėka, specia
liosios pedagogikos problemos 
buvo atskirai aptartos liepos 
12-15 d. Kaišiadoryse, liepos 
21-25 d. Skaudvilėje. Taip pat 
įvyko tęstiniai kursai pernai 
dalyvavusiems A.P.P.L.E. spe
cialiosios pedagogikos rengi
niuose, pavadinti „Specialiųjų 
poreikių vaikų integracijos ir 
normalizacijos problemos" lie
pos 17-20 d. jie buvo suruošti 
Skuode, liepos 26-27 d. Smali
ninkuose ir liepos 28-29 d. 
Gelgaudiškyje. 

Prof. Grigonis su A.P.P.L.E. 
bendrija dirba nuo pat pirmų
jų metų. Jo iniciatyva Kaune 
buvo įsteigtas A.P.P.L.E. sky
rius — vienintelis Lietuvoje. 
Prof. Grigonis daląjasi minti
mis A.P.P.L.E. dešimtmečio 
proga: 

Prieš dešimtį ir.etų prasidėjo 
A.P.P.L.E. žygis per Lietuvą. 
Retrospektyviai nagrinėda
mas A.P.P.L.E. bendrijos va
dovų ir jos dėstytojų — Vaivos 
Vėbraitės, Jūratės Krokytės, 
Emilijos Sakadolskienės, Kari 
Janovvitz, Ritonės Rudaitienės 
— ir kitų veiklą manau, kad 
suvokiau svarbiausius jų dar
bo sėkmės veiksnius. 

Kauno apskrityje per trejus 
pastaruosius metus A.P.P.L.E. 
kursus baigė apie 800 žmonių. 
A.P.P.L.E. veikla neapsiribojo 
tik darbu su berdrųjų ir spe
cialiųjų institucija pedagogais. 
Seminarus lanke negalią tu
rinčių vaikų tėvai, įvairių sri
čių specialistai, D taip pat ir 
visuomeninių bendrijų vado
vai. Keitėsi Kauno bendruo
menės filosofija negalios žmo
nių ugdymo klausimais. 

A.P.P.L.E. skleidžiamų idėjų 
dėka, ne tik Kaune, bet ir vi
soje Lietuvoje palaipsniui ma
žėja negalios žmonių diskri
minacija ir izoliacija, prasidėjo 
normalizacijos ir integracijos 
procesai. Palaipsniui pedago-

Gita Kupčinskienė, o tarp gai, o apskritai r visa bend-
dėstytojų buvo ir ilgametė ruomenė, ima prisitaikyti prie 
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darželiuose, mokyklose jau 
matome nemažai besimokan
čių vaikų ir paauglių su įvai
riomis negaliomis. Stengiama
si šiems vaikams sudaryti 
mažiausiai varžančią aplinką, 
paruošti individualias moky
mo programas. Darželiuose ir 
mokyklose palaipsniui auga 
specialiųjų ir socialinių peda
gogų, logopedų, psichologų, ki-
nesiterapeutų skaičius. Gerėja 
negalios vaikų diagnostika. 
Kuriasi ankstyvosios reabili
tacijos tarnybos. Stebimi pozi
tyvūs poslinkiai specialiuose 
darželiuose ir internatinėse 
mokyklose. Nemažas skaičius 
nežymios proto negalios vaikų 
jau integravosi į bendrojo lavi
nimo mokyklas. į jas atėjo vai
kai, turintys vidutinę-žymią 
protinę negalią. O anksčiau 
tie vaikai Lietuvoje buvo vadi
nami nemokytinais. 

Ai prisimenu pirmąją 
A.P.P.L.E. seminarų vasarą. 
Tada Kari Janovvitz ir Jūratė 
Krokytė (specialiosios pedago
gikos doktorantė ir viena iš 
A.P.P.L.E. steigėjų) kalbėjo 
mums apie tai, kad nėra ne-
mokytinų vaikų. Iš tikrųjų da
bar visi vaikai mokomi. Kiek
vienas vaikas savo negalios 
jūroje turi talentingumo sale
lių. Iš tikrųjų tai ugdymo ins
titucija paverčia juos bejė
giais. 

Bėgant metams, įsitikinome, 
kad, tikslingai ugdomi, šie 
vaikai gali daug ko išmokti, 
įgauti jėgų gyventi atviroje 
bendruomenėje. Šiandien šie 
vaikai mokomi, jų amžių ati
tinkančių, pažintinių, komu
nikacinių ir socialinių įgūdžių. 
O juk šiai asmenų grupei to
kie įgūdžiai, siekiant pilieti
nių ir moralinių teisių, būtini 
ir svarbūs. Jie leidžia kons
truktyviai integruotis į ben
druomenę. Akivaizdūs ir rezul
tatai — tai piešinių albumai 
atspausdinti, dainų kasetės iš
leistos, sportiniai pasiekimai, 
įvairūs rankdarbiai ir kita. 

Per pirmuosius A.P.P.L.E. 
seminarus mūsų specialūs pe
dagogai, specialistai, tėvai iš
moko sutartinai ir efektyviai 
dirbti komandoje. Tik dirbda
mi komandinio darbo princi
pais galime vienodą dėmesį 
skirti ir protui, ir aukštes
niesiems jausmams, ir gerat 
valiai, ir kūno pojūčiams la
vinti. Šie pokyčiai — tai dide
lis A.P.P.L.E. bendrijos nuo
pelnas. 

Iš pokalbių su švietimo 
įstaigų vadovais ir pedagogais 
galiu teigti, kad visų pirma 
didžiausią poveikį mokytojo 
saviugdai turėjo ne tik paskai
tos, bet ir patys Amerikos lek
toriai. Tai brandžios asme
nybės. Prie tokių iškilių 
lektorių mokytojai ir tėvai 
priskyrė Kari Janovvitz ir 
Jūratę Krokytę. Jacqueline 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

B 
Vilniuje , prestižiniame Antakal
nio rajone, parduodamas naujai 
p a s t a t y t a s 2 a. mūrinis namas . 
Nupiginta ka ina greitam pardavi
mui Tel. Lietuvoj 011-370-2-
797-822- a rba 011-370-2-345-167 

Ncw VUen 
12932 S. LaGraact 
Pakš Pat, I L « « M 
Bos.: 7OS-341-0S90 
Vd»M*77MS4.7O0 
Bajaė 70S-t*2-2573 
Fax: 708-3*1*11 

DANUTĖ MA YER 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pinti " • " " T mifitf ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

ENGLISH 
as a second language classes given by 
Joliet Junior College wiil begin Sept. 11 
at Umont High School Porter & Julia 
Strts. Mon. & Wed. 6 p.m. - 9. p.m. For 
Lnfo Cali Kay Norfteet, 

tel. 630-257-6699. 

Parduodu 3 sklypus Beverly 
Shores, IN: 1. Beacb St^ 
33,800 pėdų x 128 pėdų, 1 bl. 
nuo ežero. 2. Hutchinson Ave, 
37,000 pėdų x 148 pėdų, 1 N. 
nuo ežero. 3. Underwood ir 
Myrtle gatvių kampas, 32,500 
x pėdų x 210 pėdų, 1-1/2 bl. nuo 
ežero. Kreiptis: Edvardas 
Austras, 781466-5563 arba 
John Nagy, Caldweli Realty, 
tel. 219472-0626 

Moteris ieško darbo: gali prižiū
rėti vyr. amžiaus žmones, sunkius 
ligonis, atlikti namų ruošą ir gyven
ti kartu. Turi rekomendacijas ir pa
tirtį dirbant su senais žmonėmis bei 
ligoniais. Gali pavaduoti dirbantį 
asmenį laisvomis jo dienomis. TeL 
773-73G-5086 

Housekeeper-companion 
needed. Mušt have good re-
ferences and speak English. 
Lake Shore Dr. location. 

TeL 312-265-1197 

PARKFIBLD FORD 
* Jums reikia naujo i 
sunkvežmik)/aapoitBUt&fyvttide*' 
*Neturitekmfitois«or4oB? 
Ne problema! Vairuoti« 
visus pareiškimus kreditui gauti. 
vima, nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite SMS progos! 
Užeikite pas mus: 

iligalite jau šiandien! Priimame 
. Taip pat sutvarkome Hnansa 

pas mus: 
11400 S. Pulaaki Rd„ Chicago, IL 60655 

Tel . 773-239-7900, f ax 773-239-9296 
B-mail: pparkfield9aol.com ir pasikalbėkite su 

ASTAPIBLBR 

Rickman ir Ritonę Rudaitienę, 
Rimantą Petrauską ir Myra 
Goodwyn, Ramunę Vilienę ir 
Ireną Gedraitienę, o taip pat 
daugelį kitų. Tai autentiškos, 
dinamiškos asmenybės, tu
rinčios aiškų gyvenimo tikslą, 
savimonę, savigarbą, 
žmogiškąjį orumą, asmeninę 
atsakomybe, didelę profesinę 
kompetenciją sugebantys ana
litiškai mąstyti. 

Visus kursantus žavi dėsty
tojų gebėjimas bendrauti, kur
ti prasmingą tarpusavio sąvei
ką. Lektoriai buvo dėmesingi 
Lietuvos pedagogams, jų rū
pesčiams, išsakytoms mintims 
ir jausmams. Tai neabejotinai 
sustiprino seminarų poveikį. 
Lektoriai tenkino esminius 
mokytojų poreikius. Mokytojai 
jautėsi saugūs, gerbiami, ver
tinami, buvo sudarytos visos 
sąlygos jiems atsiskleisti. 

A.P.P.L.E. bendrijos na
riams nogėčiau padėkoti už 
kruopštų ir kūrybingą darbą, 
o taip pat palinkėti toliau bati 
puikiais šauliais. Savo tvir
tose rankose jūs laikote lan
kus, iš kurių dešimt metų Lie
tuvos padangėje leidžiate gy
vas strėles. Jos skrieja aukštai 
ir toli. Belieka gerbiamiems 
A.P.P.L.E. bendrijos vado
vams ir lektoriams, profeso
riams ir dėstytojams, jos rė
mėjams iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų padėkoti už tas skrie
jančias džiaugsmo strėles, ku
rias mūsų padangėje iš savo 
didžiulės patirties lanko skrai
dina jūsų rankos. 

(Dr. A. Grigonio pastabas 
įrašė Vytautas Kavoliūnas 
Kaure.) 

Rytojaus „Drauge" — skai
tykite apie A.P.P.L.E. istoriją 
ir bendrijos iniciatoriaus, bu

vusio Lietuvos švietimo ir kul
tūros ministro Dariaus Kuolio 
pasisakymus. 

Paruošė 
Romaa Sakadolakia 

NOBELIO PREMIJOS 
LAUREATAS VILNIUJE 

Rugpjūčio 11 d. Vilniaus 
universitete, Fizikos fakulteto 
kvietimu, apsilankė profeso
rius Klaus von Mitzing, 1985 
m. laimėjęs Nobelio premiją fi
zikos srityje už kvantinio Holo 
efekto atradimą. 

Svečias lankėsi Vilniaus tin
to Fizikos fakultete, susipa
žino su jo laboratorijomis, ap
žiūrėjo Fizikos muziejų, kal
bėjosi fizikų rengimo ir moks
linio darbo klausimais ir daly
vavo diskusijoje prie apskrito
jo stalo, kartu su buvusiu Lie
tuvos Mokslo akademijos pre
zidentu, pasaulinio garso pus
laidininkių fizikos specialistu 
akademiku Juru Požėla bei 
Vilniaus un-to mokslininkais. 

(Elta) 

* Iki rugsėjo pradžios Lie
tuvos paviljoną pasaulinėje 
Hanoverio parodoje „EXPO 
2000" aplankys milijoninis 
lankytojas. Paviljone jau apsi
lankė maždaug 800,000 žmo
nių. Kasdien jo apžiūrėti atei
na apie 20,000 turistų. Rug
pjūti parodoje prasidėjo lanky
tojų antpūdis — prie paviljonų 
susidarančiose eilėse tenka 
palaukti po gerą pusvalandi. 
Tai susiję su v.'saros atostogo
mis bei gausesne parodos rek
lama. Dar didesni lankytojų 
srautą tikimasi pritraukti, kai 
paviljone pradės koncertuoti 
Lietuvos folkloriniai ansamb
liai. <tka> 

http://pparkfield9aol.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KELIOS PASTABOS APIE A. NELSIENĖS 

REPORTAŽĄ 
Š. m. liepos 25 d. „Draugo" 

skiltyse buvo išspausdintas 
Angelės Nelsienės straipsnis 
„Prasmingi susitikimai Va
šingtone". Straipsnyje gan iš
samiai apžvelgti Amerikos 
Baltų laisvės rūpesčiu š.m. 
birželio 14 d. JAV sostinėje su
organizuoti renginiai. Jais 
siekta įtaigoti JAV Administ
racijos ir Kongreso pareigūnus 
remti Baltijos valstybių pri
ėmimą į NATO sudėtį bei 
joms teikti įvairiopą paramą, 
kuri jas priartintų prie NATO 
standartų. 

A. Nelsienės aprašytame su
sitikime (briefinge) su JAV 
Tautinio saugumo tarybos vy
riausiu patarėju Samuel Ber-
ger teko ir man dalyvauti. At
stovavau JAV Lietuvių de* 
mokratų lygai, kuriai vado
vauja Rimas Česonis. Kvieti
mas į susitikimą atėjo tiesiog 
iš Baltųjų rūmų santykiams 
su visuomene įstaigos (Office 
of Public Liaison). Iš dalyva
vusių 11 ar 12 baltų organiza
cijų atstovų, lietuvių būta tik 
trijų: A. Nelsienė, atstovavusi 
baltų lygai, Algis Rimas — at
stovavęs Amerikos lietuvių ta
rybai, ir aš — lietuviams de
mokratams. 

fĮeturiu priekaištų A. Nel
sienės reportažui, tačiau skir
tingi asmenys kiek kitaip in
terpretuoja faktus, pastebi kai 
kuriuos pokalbio niuansus. Be 
to, kartais kiek kitaip supran
tame ir esame varžomi Baltų
jų rūmų pastabos „This brie-
fing is off the record". Savo vi
suomeninėje patirtyje šį pagei
davimą visad interpretavau 
kaip leidimą rašyti kalbėtais 
klausimais ir pateikti pateik
tų pareigūnų atsakymus, pa
reiškimų nepriskiriant speci
finiams pareigūnams. Štai eilė 
pastabų. 

1. Kokį nusistatymą turime 
JAV politinių partijų atžvil
giu, reikia pripažinti, jog iš 
esmės prez. B. Clinton vyriau
sybė buvo palanki Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybingu
mui. Svarbiausiu pasiekimu 
laikytina Baltijos Chartijos 
pasirašymas, antru svarbiau
siu — Baltijos valstybių įjun
gimas į „Partneryste vardan 
taikos". Kai susėdome susiti
kimui su S. Berger ir jo štabo 
nariais, maloniai baltų atsto
vus nuteikė padalintas š.m. 
birželio 13 d. prez. Clinton pa
reiškimas. Jame prisiminta, 
kad prieš 60 metų JAV atsisa
kiusios pripažinti smurtu pa
siektą Baltijos valstybių in
korporaciją į Sov' Sąjungą. 
Per kitus dešimtmečius ameri
kiečiai nedvejodami pripažino 
šias tautas, pasisakė už jų 
laisvę ir teisę save valdyti... 
Šiandieną Estija, Latvija ir 
Lietuva yra mūsų partnerės 
Baltijos Chartįjoje... Mes esa
me įsipareigoję kartu darbuo
tis už Europą, kuri yra laisva, 
taiki, sėkminga, ir siekiame 
sudaryti sąlygas visiškam Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos in-
tegravimuisi į Europos ir 

transatlantines politines, eko
nomines, apsaugos ir gynybos 
institucijas. Šie JAV preziden
to žodžiai yra atsakymas Rusi
jos Dūmai į jos teigimą apie 
„savanorišką" Baltijos valsty
bių įsijungimą į Sov. Sąjungą, 
o mums kelrodis visais būdais 
ir visomis priemonėmis siekti 
narystės NATO institucijoje. 

2. Pats faktas, kad JAV Tau
tinio saugumo tarybos vyriau
sias viršininkas S. Berger su 
kitais trim įtakingais Saugu
mo tarybos pareigūnais rado 
laiko susitikti ir paaiškinti 
JAV politiką Baltijos valsty
bių atžvilgiu, rodo, kad, ir pa
sibaigus šaltajam karui, Ame
rikos baltai turėtos pirmykš
tės įtakos Vašingtone nėra vi
siškai praradę. Pats faktas, 
kad susitikime su baltų atsto
vais dalyvauti buvo pakvies
tas Valstybės departamento 
pasekretorius Europos reika
lams Daniel Hamilton, rodo, 
kad Saugumo taryba siekė 
baltams pateikti JAV. Vyriau
sybės poziciją Baltįjos valsty
bių klausimu. Susitikimo me
tu išryškėjo kai kurių parei
gūnų turima įtaka. Didesnė jų 
dalis lydėjo prez. Clinton į As-
chėną, prezidentui priimant 
Charlamagne žymenį, ir į Ru
siją susitikimui su V. Putin. 

3. Nebandant įdėti pareiš
kimų į specifinio pareigūno 
lūpas, bandysiu susumuoti 
tai, kas pareigūnų buvo baltų 
atstovams pasakyta. Kai kurie 
sakiniai bus tiesioginės cita
tos. 

Baltijos valstybių nepriklau
somybes atkūrimas yra vienas 
didžiųjų skyrių (chapters) 20-
ojo šimtmečio istorijoje. Kitas 
uždavinys — Baltijos valsty
bių integracija į Europos 
struktūras. JAV darbavosi, 
kad sovietinė kariuomenė bū
tų išvesta iš Baltijos valsty
bių. Dabartiniu metu veikia
ma išsklaidyti įtampą Estijoje 
ir Latvijoje ryšium su mažu
mų teisėmis. 1998 metais pa
sirašyta Baltijos Chartija rodo 
tvirtą JAV užsiangažavimą 
užtikrinti saugumą šiam re
gionui. Regioninio saugumo 
siekį prez. Clinton akcentavo, 
priimdamas Charlemagne žy
menį Aschene, taip pat nese
niai turėtuose pokalbiuose su 
Rusijos prez. Putin. Preziden
tas Clinton Putinui pabrėžęs, 
jog vienu svarbiųjų kriterijų, 
vertinant Rusiją, bus jos pa
garba valstybinių kaimynų te
ritoriniam integralumui. JAV 
rūpestį kelia įvykęs įsilauži
mas į nepriklausomą Rusijos 
televizįjos stotį... 

NATO paskirtis yra taiki. 
NATO yra organiškas proce
sas. NATO plėtra reikš nepa
dalintą Europą. JAV supranta 
svarbą apglėbti naujas Euro
pos demokratijas, suteikti 
joms saugumą, pastovumą ir 
jėgą. Viceprezidentas Gore yra 
visiškai įsipareigojęs NATO 
plėtrai. 2002 metais naujos 
valstybės bus pakviestos įsi
jungti į NATO. Mes norime 

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis 

A.tA. 
EUGENIA MACKEVIČIENĖ 

GOBYTĖ 
Mirė Melbourne, Via, Australijoje 2000 m. birželio 

30 d. 
Išskirtina padėka tiems, kurie užprašė šv. Mišias 

už Velionę. 
Dėkojame visiems už bendrą užuojautą laikraštyje 

ir užjautusiems asmeniškai. Ypatinga padėka Algiui ir 
Daliai Augūnams. 

Sesuo Apolonia i r Vladas Žibai. 
•v 

Juno Išles, Florida 

Rugiapjūtė Lietuvoje. Nepaisant naujausios ir moderniausios technikos, vartojamos žemės ūkio darbams atlikti, 
daugelyje vietovių pasikliaujama savo darbo jėga. Viktoro Kapočiaus nuotrauka 

padėti Rytų Europai taip, kaip 
po II Pasaulinio karo Mar-
shall planu padėjome Vakarų 
Europai. Tuo tikslu prieš ke
letą savaičių valstybės pasek
retorius Strobe Talbott lan
kėsi Talinne, kur susitiko su 
Baltijos valstybių vadais. Vy
riausybė negalinti kalbėti už 
prezidentinį respublikonų par
tijos kandidatą George W. 
Bush, tačiau mes suvokiame, 
jog ir jis pritaria NATO plėt
rai. ...Pentagonas artimai dir
ba su Baltijos valstybių ka
rinėmis pajėgomis. Pritaikyti 
kariuomenes prie NATO stan
dartų yra sunkus procesas. 
Plečiant NATO, daug įtakos 
turės ne per seniausiai pa
kviestųjų šalių (Čekija, Lenki
ja, Vengrija) sėkmė, integruo
jantis į NATO struktūras. Sa
vo ruožtu, būtina pareikšti, 
kad prisitaikymas NATO 
standartams, o ne geografija, 
nulems pakvietimą įsijungti į 
NATO. Yra būtina atlikti 
įstojimui į NATO reikalingus 
„namų darbus", savo valsty
bėje sukurti reikiamą politinę 
kultūrą, su kaimyninėmis 
valstybėmis turėti gerus san
tykius. JAV nuolat pabrė
žiančios Rusijos vadovams, jog 
pastovumas su Rusija sienas 
turinčiose valstybėse tarnauja 
Rusijos interesams. 

4. Amerikiečių pareigūnai 
teigiamai vertino š.m. gegužės 
19 d. Vilniuje devynių Euro
pos valstybių pasirašytą pa
reiškimą dėl įsijungimo į 
NATO. Lietuvos užsienio rei
kalų ministrui Algirdui Sau
dargui atiduotas kreditas už 
tokios konferencijos sukvie
timą. Pastebėta, jog JAV 
spauda teigiamai vertino šį 
„Vilnius statement". Pareiš-

atidėtas. Atsakyta: ne. Ant
rasis klausimas: Ar Baltijos 
valstybės bus kviečiamos įsi
jungti kaip geografinis regio
nas — visos trys kartu — ar 
gali būti kviečiamos paskirai. 
Atsakyta: paskirai, atsi
žvelgiant į pasiruošimą. Taik
laus klausimo būta dėl besi
formuojančių Europos Sąjun
gos taikos palaikymo dalinių. 
Atsakymas — JAV laikosi 
nuomonės, jog Europa turi pa
kelti didesnę naštą krizių vie
tovėse palaikant taiką. Tai ta
čiau neturi įtakos NATO plėt
rai ir jos svarbos nemažina. 
Privačiai teko vieno pareigūno 
užklausti, ar įstojimas į Euro
pos Sąjungą būtinas gauti 
pakvietimą į NATO. Atsakyta, 

kad ne. NATO priklausančių 
valstybių skaičius bus papil
dytas naujai pakviestomis 
valstybėmis kur kas anksčiau 
prieš joms tampant lygiatei
sėmis Europos Sąjungos na
rėmis. 

6. Pokalbį baigiant, ameri
kiečiai pareigūnai pastebėjo, 

kimo atspaudas buvo įteiktas jog pakvietimas į NATO yra 
kiekvienam baltų atstovui, sąlygojamas JAV Senato pa-
Teigiamai atsiliepta ir apie tvirtinimu dviejų trečdalių 

bėgti į Maskvą lyg ir nebepa
togu. Kur kreiptis ieškant 
sprendimo? Nagi, bėgame 
skųstis į daugybę Jungtinių 
Tautų ar Europos organiza
cijų. Pvz., vos tik prieš keletą 
dienų sužinojome, kad Savi
valdybių asociacija (sąjunga?), 
susikirtusi su Vyriausybe, ke
tina kreiptis į Europos Ta
rybą. Tai galėsime bylinėtis. 

Ak, tas nelemtas nepakan
tumas ir mūsų lietuvių nepil
navertiškumo kompleksas. 
Lietuviai, atrodo, vis dar ne
išmoko patys susitvarkyti. Jei 
ne Maskva, kur buvo taip 
įprasta, tai kodėl ne Berlynas, 
ar Londonas, ar Vašingtonas? 

Aleksas Vitkus 
Lemont, IL 

AČIŪ REDAKCIJAI 

Lietuvoje, kaip tas sakė, ne
trūksta nei juodo, nei balto. 
Tik gaila, kad Lietuvos žinia-
sklaidoje daugiausia skelbia
mos, o vėliau lietuvių išeivi
joje kartojamos, neigiamo po
būdžio žinios. Užtat reikėtų 
dėkoti „Draugo" redakcijai už 
laikraščio praturtinimą „Kas 

š.m. birželio 7 d. Talinne pasi- narių (67 balsų) dauguma. &ero Lietuvoje" skiltimi. Gal, 
rašytą JAV-Baltijos Partne- Amerikos baltai turi veikti į sakau, Lietuvos laikraščiai 
rystės komunikatą. Pasi- JAV senatorius, kad jie, pa- galėtų pasekti „Draugo" pa-

Angele Nelsienė (kairėje) ir aktorė Rūta Lėe-Kilmonytė „Lietuvių die
nose". Los Angeles, Calif Siu metų „Lietuvių dienos* ruošiamos rugsėjo 
30-spalio 1 d. 

džiaugta ir Oro apžvalgos Bal 
tijos valstybėms centro įkūri
mu Karmėlavoje, ir jo pradėji
mu veikti. Visa tai liudija apie 
teigiamą Baltijos valstybių 
užsiangažavimą NATO sąjun-
gon. Verta pastebėti, jog pa
reigūnai savo pareiškimuose 
neminėjo, kuri Baltijos valsty
bių karinėje srityje yra geriau 
pasiruošusi. Žinodami estų ir 
latvių jautrumą šiam klausi
mui, mes nesiekėm ameri
kiečių versti Lietuvai pripa
žinti karinį pranašumą. 

5. Vyko klausimai ir atsaky
mai. Man asmeniškai teko 
klausti du klausimus. Vengri
jai, Čekijai ir Lenkijai turint 
problemų su integracija į 
NATO, ar esama galimybės, 
kad planuojamas 2002 metų 
NATO praplėtimas, pakvie
čiant naujus narius, gali būti 

kvietimą gavul, savo balsais 
paremtų į NATO įsijungimą. 
Tai veikla, į kurią mūsų orga
nizacijos turėtų koncentruoti 
savo dėmesį. 

Algimantas S. Gečys 
Huntington Valley, PA 

AR IR VEL KAIP 
SOVIETŲ LAIKAIS? 

Žinojome, kad sovietiniais 
laikais, mūsų tarybinėje Lie
tuvoje, atsiradus kokiam nors 
nesusipratimui tarp vietinių 
lietuvių komunistų vadeivų, 
visuomet buvo vieta, kur gali
ma buvo ieškoti „teisybės" — 
pas didijį brolį Maskvoje. 

Paskutiniu laiku padažnėjo 
nesutarimai tarp įvairių ne
priklausomos Lietuvos įstaigų 
ar jų vadovų, bet šiandien 

vyzdžiu ir savo puslapius 
paįvairinti (nebūtinai gero
mis) lietuvių išeivijos žinių 
skiltimis? 

Pet ras Petrut is 
Chicago. IL 

• Dievas nebaido musių nuo 
beuodegės karvės. 

Fuolani afrikiečių patarlė 

A.tA. 
Ji\DVYGA VILPIŠAUSKAITĖ 

ATUTIENĖ 
mirė š.m. rugpjūčio mėn. 10 d., pragyvenusi 79 metus. 

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje ir dirbo Cent
ral Community Hospital, kaip reg. gailestingoji sesuo ir 
vedėja gimdymo skyriuje. 

Paskutinius 21 metus gyveno Pleasant Hill, Califor-
nia. Gavusi širdies ataką, buvo paguldyta į John Muir 
ligoninę, VVallnut Creek, C A, kur ir mirė. 

Š.m. rugpjūčio 14 d. buvo palaidota „Queen of Hea-
ver." kapinėse, Lafayette, CA. 

Liūdesyje liko: jos vyras Aleksandras, du sūnūs Vik
toras A. gyvenantis San Francisco, CA ir Donatas H. ir 
žmona Teresė R.ir jų šeima gyv. Bourbonnais, IL; duktė 
Rita L., jos vyras James P. su dukrele Tamara L. gyve
na Vacaville, CA. 

Prie mūsų liūdesio jungiasi visi giminės ir draugai 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

A.a. Jadvygos vyras Aleksandras Atutis. 

A.tA. 
SESUO M. CORDIA 

VAIŠVILA, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė 2000 m. rugpjūčio 16 d., 

sulaukusi 87 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos, Cicero, 

IL, Vienuolyne įžaduose išgyveno 70 metų. 
Pasilikio nuliūdę šv.. Kazimiero seserys ir artimieji -

giminės dukterėčios: Karen Eckert iš Čikagos, Toni 
McName iš VVhitmore, MI, Carol Hastings iš Waukegan 
ir Kathy Fandino iš CA, sūnėnas Terrance Vaišvilas iš 
Čikagos, svainė Betty Jarret iš Simi Valley,CA. 

Velionė pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
VV. Marąuette Rd., Chicago penktadienį, rugpjūčio48 d. 
nuo 1 vai. p.p. iki 7 vai. vakaro. Religinės apeigos 7 vai. 
vakaro. 

Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, rugpjūčio 19 d. 
9:30 vai. ryto Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno kop
lyčioje. Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeš
tadienį po šv. Mišių. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Velionės giminės. 
Laidotuvių direkt. Kenneth Rudmin. 

• • >; < P A D Ė K A 
AtA. 

FELIKSAS VALAITIS 
1 9 0 5 - 2 0 0 0 

Mirė 2000 m. birželio 16 d. Palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse 2000 m. birželio 20 d. iš Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios. 

Išlydėję mūsų mylimą Vyrą, Tėvą, Tėvuką ir Pro-
tėvuką į Viešpaties Namus, nuoširdžiai dėkojame kleb. 
kun. J. Kuzinskui už gedulingas šv. Mišias, prasmingą 
pamokslą, maldas laidotuvių namuose bei palydėjimą į 
kapines. Esame dėkingi kun. V. Mikolaičiui, kun. R. 
Gudeliui ir kleb. M. Yakaičiui už koncelbruotas šv. 
Mišias ir už dalyvavimą šermenyse. Taip pat dėkojame 
kun. A. Saulaičiui ir kun. A. Paliokui už atsilankymą 
koplyčioje. 

Nuoširdūs ačiū Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
Šv. Vardo draugijos nariams bei Putnamo Nekalto Pra
sidėjimo seserų rėmėjams už rožinio maldas koplyčioje. 

Norime padėkoti anūkams ir jų draugams už atsis
veikinimą koplyčioje maldų, psalmių ir giesmių mon
tažu. Didelis ačiū už vargonų palydą ir jautrias giesmes 
šv. Mišių metu. Jas atliko anūkai, jų draugai ir vargoni-' 
ninkas muz. R. Šokas. 

Dėkojame karsto nešėjams anūkams ir sūnėnams, 
bei D. Petkaus laidojimo įstaigai už gerą patarnavimą. 

Labai įvertiname ir dėkojame dr. V. Mikaičiui už 
rūpestingą gydymą ir lankymą namuose paskutinės li
gos metu. 

Didelis ačiū už užprašytas šv. Mišias, už aukas šv. 
Mišioms, už gėles ir už nuoširdžias užuojautas, išreikš
tas žodžiu, spaudoje ir laiškuose. 

Liekame dėkingi visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie gausiai dalyvavo šermenyse, atsis
veikinime, laidotuvėse, meldėsi ir tesimeldžia už a.a. 
Tėvuko sielą. _ ,. , 

Nuliūdę artimieji 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

-

22l2WestCermakRoad, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnautam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 



DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKESI Ii 
Kiekviena i s m e t a i s 

„Draugas" rengia tris rengi
nius - gegužinę, pokylį ir kon
certą. Gegužinė praėjo pui
kiai, dabar metas pokyliui. J is 
vyks kitą mėnesį - rugsėjo 17 
d., šeštadienį. Jaunimo centre. 
Jau žinome, kad bus įdomi 
programa, skanūs valgiai, 
gros broliai Virginijus ir Ei-
montas švabai. vyks smagūs 
šokiai ir laimėjimų traukimas. 
Užsisakykite vietas arba su
darykite stalą draugų - nuo
bodžiauti tikrai neteks' 

Amer ikos Lietuvių Ta ry 
ba praneša, kas senatorius 
Richard Durbin ir Kongreso 
atstovas John Shimkus yra 
parašę stiprius laiškus savo 
kolegoms. užprotestuodami 
JAV Kongreso 20 milijonų do
lerių nukirtimą iš JAV biu
džeto Lietuvos ir kitų Pabalti
jo kraštų gynybos vystymui. 
ALTas prašo, kad lietuvių vi
suomenė toliau rašytų ir 
skambintų savo valstybės ats
tovams reikalaujant, kad šitas 
sprendimas būtų atšauktas ir 
kad numatyti 20 mln. dolerių 
būtų grąžinti į biudžetą Pabal-
tijos gynybai. 

Šešis p r i z u s - 500, 300, 
250, 200. 150, 100 dolerių ga
lite laimėti per didįjį „Draugo" 
pokylį rugsėjo 17 d. Mūsų pre
numeratoriams jau išsiunti
nėjome laimėjimų bilietėlius. 
Kurgi šių bilietėlių šaknelės 
•kairioji bilieto dalis su adre
su)? Jas turite atsiųsti iki po
kylio dienos. Jei kas norėtų 
įsigyti daugiau bilietėlių, at
vykite į „Draugo" administra
cija. Vieno bilietėlio kaina - 1 
dol., o vienuolikos - 10 dol. 
Bandykite laimę! 

Dr. Raminta L a m p s a t y t ė , 
Hamburgo Muzikos universi
teto profesorė, su šeima lan
kosi pas tėvelį Jurgį Lampsatį 
Čikagoje. Šį sekmadienį, rug
pjūčio 20 d., 10:30 val.r. Tėviš
kes parapijos bažnyčioje (6641 
S. Troyi ji pagražins pamal
das, fortepijonu atlikdama F. 
Schubert ir F. Liszt kūrinius. 

Pa lyg inus d a r n e d a u g 
parduota bilietėlių, kuriuos 
nusipirkus galima laimėti ne
mokamą skrydį į Vilnių dviem 
žmonėms. Laimingasis nume
ris bus traukiamas per „Drau
go" pokylį rugsėjo 17 d. Ban
dykite laimę, tačiau turite už
pildyti anketą ir atsiųsti 
mums atgal. Šį skrydį parūpi
no SAS oro linija, kuri ir šiaip 
mūsų dienraštį labai remia. 
Žaiskite ir laimėsite! 

A m e r i k o s L i e t u v i ų T a r y 
b o s v a l d y b o s p o s ė d i s vyks 
rugpjūčio 19 u., šeštadienį, 10 
val.r. ALTo būstinėje, Ba! zeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
(500 S. PulaskiRd.) . 

P e d a g o g i n i s L i t u a n i s t i 
k o s i n s t i t u t a s J aun imo cent
re. Čikagoje, naujuosius moks
lo metus pradeda šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. Registracija vyks 
9 vai. r. Pri imami visi baigu
sieji vietines aukš tesn iąs ias 
lituanistines mokyklas , o at
vykusieji iš Lietuvos — turin
tieji atitinkamus mokyklų pažy
mėjimus. Informacijas teikia 
PLI direktorė S t a s ė Peterso
nienė, tel. 773-847-1693. 

S§€*slbit 

ATOSTOGOS WISCONSINE 

• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
dijas , vad. Anatoli jus Siutas -
k iekv ieną s e k m a d i e n į 7 v.r. 
p e r W C E V 14 .50 AM. Tel . 
773-847-4903 , a d r e s a s : 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

• R u g p j ū č i o k a r š t o s d ie 
n o s da r su mumis. Pailsėkite 
nuo vir tuvės darbų, aplanky
kite m u s — skaniai pavai
šinsime lietuviškais valgiais. 
S a g i l ' s R e s t a u r a n t , 6814 W. 
(87 St . , B u r b a n k , IL , t e l . 
708-598-0685. Laukiame! I r 
m a i r B a r b a r a . (sk). 

• Akc i jų , b o n ų b e i k i t ų 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
d a v i m e j u m s nuoširdžiai pa
ta rnaus , duodamas komiso nuo
laidą, A n d r i u s K u r k u l i s , te l . 
312-879-7751, d i rbąs su F i r s t 
A l b a n y C o r p . Č i k a g o j e . Iš 
JAV ir Kanados skambink i t e 
veltui: te l . 1-888-879-7730. U<M» 

• P s i c h o l o g a s d r . T o m a s 
S t a n i k a s , Kauno medicinos 
universiteto mokslinis bendra
darbis, konsultantas prie Seimo 
sveikatingumo programos, 
vienas Lietuvos „Vydūno 
draugijos" steigėjų yra atvy
kęs į pasaulinę tabako kon
trolės konferenciją Čikagoje. 
Kadangi dr. S tan ikas propa
guoja sveiko gyvenimo būdą ir 
dirba su programomis vai
kams per „Pastogės" organiza
ciją Kaune, „Saulutė", Lietu
vos vaikų globos būrelis, kvie
čia visus į jo pranešimą r u g 
p jūč io 18 d., p e n k t a d i e n į , 7 
v.v. Bočių menėje, Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Kvie
čiame visus, ypač besidomin
čius sveikatingumo klausi
mais, (skj 

Siuntiniai, pinigai i Lietuva per 
TRANSPAK 

Speciali nuolaida PINIGŲ 
persiuntimui. 

(įstaiga ,,Draugo' pastate.) 
Tel . 1-773-838-10SO. 

Prie garažų besiruošiant važinėtis. Priekyje: Asta ir Gražina, toliau iš kaires stovi Juneta, Marija, Jim, Sabina, 
Gražinos anūkas Spencer, Ričardas ir Genute. 

daug druskos, dėk to ar kito", 
o kita vėl — „per daug ar per 
mažai prieskonių ar kitų prie
dų". Ir tokios kulinarinės dis
kusijos tęsdavosi, kol susėsda-
vome prie gražiai padengto 
stalo. Visų šeimininkių virtos 
vakarienės su stiklu balto ar 
raudono vyno buvo labai ska
nios, o meniškai Danos pa
puošti patiekalai ne tik sko
niu, bet ir grožiu pasižymėjo. 
Vieną vakarą šventėm šv. Oną 
— viena atostogautoja buvo 
Ona. Ta proga valgėme didžio
sios Danos atvežtą skanų tor
tą. Po vakarienės visi mesda
vome į laivą, plaukdavome 
apie ežerą, apžiūrėdavome 
kaimynus, dainuodavom, „nu-
leisdavome" saule. Po to kai 
kas skaitė, kalbėjosi, televizo
rių žiūrėjo ar žaidė. Apie 10 
vai. vakaro lipdavome į kalną, 
į savo namelius nakties poil-

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydį parūpino 

Vardas 

Adresas 

Telefonas ( __ ) . 

AUKA 1 dol . 
Galima įsigyt: ir daugiau bilietų. 

išk i rpki te atkarpėlę, pažymėki te kiek bil ietų nori te , 
ir siuskite su at i t inkamos sumos čekiu. 

b i l i e t ų $ 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
I -RAUGO pokylyje, 2000 rugsėjo 17 d. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd ST, 
CHICAGO, IL 60629 

Kasmet Lietuvos Vaikų vil
ties komiteto vaikai, kurie gy
dosi Čikagoje, jų tėvai, sava
noriai ir komiteto nariai yra 
kviečiami Gražinos ir J im 
Liautaud į jų vasarvietę atos-. 
togoms. Šiais metais paskuti
nę liepos savaitę 22 asmenys 
išsirengėme atostogoms. 

Pirmadienį anksti rytą, o 
kiti antradienį, sėdome į ma
šinas ir išvažiavome. Kelias 
gana tolimas — 450 mylių — 
8 valandos važiavimo mašina. 
Tačiau nenusibodo, nes išva
žiavus iš Čikagos ir jos apylin
kių, kelią supa dideli ūkiai, 
kukurūzų ir sojos pupelių lau
kai, ganosi karvių bandos. 
Dar toliau į šiaurę prasideda 
miškai, miškeliai, kalnai, kal
neliai. Pakelėje palieka dideli 
ir maži miestukai. Aštuonios 
valandos kelio besikalbant ir 
vieną kartą sustojus užkąsti 
labai greitai prabėgo. 

Netoli Minesotos iš didelio 
kelio sukame į apylinkės ma
žą kelią ir už poros mylių pri
važiuojame balta tvorele pa
ženklintą šeimininkų kelią. 
Pasukame keliu per mišką, 
pakele apsodinta gėlėmis, už 
puses mylios nusileidus nuo 
kalniuko žemyn prie ežero 
įvažiuojame į balta tvorele ap
tvertą kiemą. Visur žydi gėlės. 
Mus pasit inka Gražina ir 
anksčiau atvažiavusieji. 

Kieme — didžiulis garažas. 
6 įvairios sportinės mašinos, 
motociklai, dviračiai ir dau
gybė įvairių kitokių važiuoja
mų „žaisliukų". Einame į pa
grindinį pastatą — didžiule 
vadinamoji „Lodge". Iš anks
čiau buvusios daržinės šeimi
ninkai padare senoviškai atro
dantį , labai modernų ir patogų 
pastatą. Čia didžiulė virtuvė 
atrodo senoviškai, bet labai 
moderni, toliau — 40 žmonių 
valgomasis. Nuo valgomojo di
delėmis daržines durimis 
a t sk i r ta televizijos ir žaidimų 
patalpa, toiiau biblioteka, sve
čių kambarys su židiniu. Nuo 
ežero pusės siena — vieni lan
gai. Atsisėdi į minkštasuolį, 
at idarai langą, dvelkia vėjelis 
nuo ežero ir stebi, kaip ežere 
maudosi ir žaidžia vaikai bei 
suaugę. Prie kitos sienos ilgas, 
didžiulis, medžio drožiniais ir 
veidrodžiais papuoštas, stip
riaisiais gėrimais apstatytas 
baras . Šalia didžiulis su dau
gybe įvairiu sporto mašinų. 
Nori išlaikyti gražią figūrą, 
ateini ir mankštiniesi, žiūrė
damas televizorių ar klausy
damas muzikos. Išėjus į lauką 
— atvira veranda, apstatyta 
stalais ir patogiomis kėdėmis, 
kampe stovi šaldytuvas, pil
nas įvairių gėrimų troškuliui 

numalšinti. Sali., yra patalpa 
— sandėliukas, kuriame su
dėti įvairūs paplūdimiui rei
kalingi reikmenys, žaislai ir 
nuolat gaminant: ledus maši
na. Toliau — didelė veja, pato
gios kėdes, gali saulėje ar kal
no ir medžių pavėsyje poil
siauti. Ežero pakrantėje išsi
driekusi didžiuli' prieplauka, 
pririšti keturi ir.otoriniai lai
veliai ir didžiulis laivas. Stovi 
vandens motociklai, įvairios 
plūdės ir kitokie vandens 
žaislai. 

Už vejos kyla gėlėmis apso
dinti laipteliai į kalną. Ant 
kalno yra miškas, ir ten iš
mėtyti gėlėmis apsodinti 10 
namelių. Iš lauko nameliai — 
nieko ypatinga, bet įėjus į vi
dų retas viešbutis galėtų lenk
tyniauti gražiu įrengimu, pa
togumu ir modernumu. Pasi
dalinant namelkis, nes tai bus 
mūsų ateinančios savaitės na
mai, nors iš tikrųjų juose mes 
labai mažai laiku praleidom — 
juose naktį tik raegojome. 

IJ ryto atsikeltame, susitvar
kome ir eina.ne žemyn į 
„Lodge". Čia jau kažkas anks
čiau atsikėlęs, .įau kvepia kava 
ir kepami lašinukai. Stalas 
apdėtas dešromis, sūriais ir 
kitokiais gar.umynais. Vir
tuvėje visą varką palaikė 
Viktorija ir m žoji Dana. Pus
ryčiai kai karr. tęsdavosi nuo 8 
vai. ryto iki 12 vai. Pavalgius 
pusryčius ga: odavai, ką da
bar darysi: eis maudytis, žaisi 
ežere, važiuosi su sportinėm 
ar kitokiom rr. išinom, skaitysi 
ar pan. Pasicarai lyg vaikas 
— norįs visk., išbandyti, vis
ką pamatyti, ską daryti. Mū
sų tris merga :es — Astą, Ju
neta ir Sabin, galėdavai rasti 
arba ežere, rba važinėjant 
dviračiais, „c: me bugies" ar 
pan. 

Sėdi ant ezi.ro kranto,, mau
daisi ar leki ; jr ežerą su van
dens motociK a. Važiuodamas 
su vandens motociklu apžiūri 
paežerės ka nynus, bandai 
pralenkti vėjo į, gaudai saules 
spindulius. taip ramu ir 
gera. Kažku: toli paliko Či
kaga su t r i u š m u ir įvairiais 
rūpesčiais. 

Vakarienei, kuri būna 6 
vai v. susiro: kam visi. Pirmą 
vakarienę virė Gražina. 0 ki
tas virėme ja . mes. Iš tikrųjų, 
tai turbūt V ttorija ir mažoji 
Dana. o prie 4 prisidėdavo vi
sos kitos poi ios. Tačiau pla
navimas pra įdėdavo jau nuo 
ryto. O apie }'-4 vai. po pietų 
jau pilna vi r avė šeimininkių. 
Viena sako: „nedėk daug 
sviesto, rieba ų, juk nesveika", 
kita — „be jų nebus skanu". Ir 
vel. „dek 0.1 pipirų, nedek 

siui. 
Vienai vakarienei Gražina 

parūpino paršiuką. Prižiūrėto
jas jau iš ryto atvežė pechj. 
kur pamautas ant iešmo par
šiukas pusę dienos sukosi ir 
kepė. Ta vakarienė buvo kara
liška, prie labai skanios liesos 
paršiuko mėsos, ponios pada
rė visokių salotų, daržovių. 

Vieną priešpietį važiavome 
apžiūrėti Gražinos dvaro. Ki
toje pusėje ežero — didelis 
gražus namas. Didelė veranda 
ežero pusėje. Dideli garažai. 
Atrodo, kad šeimininkui labai 
patinka viskas, kas važiuoja. 
Toliau ant ežero kranto — 
sūnaus didžiulis lyg pilis na
mas. Palyginus su tėvų na
mais, tai priešingybė. Tėvai 
patogumus ir grožį bando su
jungti su senove, o sūnaus na
mas yra tiek iš lauko, tie iŠ vi
daus labai modernus. 

Toliau miške didžiulė pieva, 
{važiavus į pievą, stovi 18 
šimtmečio Amerikos medžio
tojo miško namelis. Prie na
melio aptvertame garde auga 
du labai draugiški paršiukai. 
Toli, viduryje pievos, stovi, at
rodo, senas Amerikos ūkinin
ko namas. Privažiavus artyn 
prie senoviškai atkurto ūki

ninko namo teka upelis, kur
kia varlės. Įėjus į namą, ban
domas atkurti senoviškas 
Amerikos ūkininko gyveni
mas, bet taip pat viskas yra 
labai modernu. Pvz., virtu
vėje senoviškas virimo pečius, 
bet atidarius to pečiaus duris 
— moderniausia viryklė. Stovi 
senoviška vandens pompa, bet 
tai tik taip atrodo, tai moder
nus vandens kranas. Iš miega
mojo išeini į senoviškai atro
dančią verandą, priešais kūd
ra, bet tai ne kūdra, tai mo
dernus maudymosi baseinas. 
Toliau pievoje pastatytas ap
tvertas pastatas, ten gražus 
gaidys puikuojasi tarp kelių 
vištų. Nuėj0 prie vištų, ra
dome kelis rudus kiaušinius, 
kuriuos parsivežę, kitą dieną 
pusryčiams skaniai suvalgė
me. 

Vieną rytą Gražina nuvežė 
parodyti Jack Link mėsos fa
briką. Tame fabrike iš jautie
nos mėsos daromos panašios į 
dešreles „links" — tai jautie
nos mėsos marinuoti, plast
masiniuose maišeliuos sudžio
vinti ir įvynioti užkandėliai. 
Tai vienintelis apylinkėje fab
rikas, kuris 500 žmonių duo
da darbą. Jack Link tokių pa
našių fabrikų turi kelis, tiek 
šiaurės, tiek Pietų Amerikoje. 
O jo gaminius valgo visas pa
saulis. Buvo įdomu pamatyti, 
kaip iš jaučio yra padaromas 
galutinis produktas — maža, 
skani, į dešrelę panaši „link". 

Turėjome ir nekviestų sve
čių. Prie virtuvės šiukšlių dė
žės gražiai aptvertos raudona 
tvorele. Ateini iš ryto — tvora 
išlaužta, šiukšlių dėžės ap
verstos, o šiukšlės išskleistos 
plačiai. Pasirodo, tai graži juo
da meška su meškiukais apie 
antrą valandą iš ryto ateidavo 
pasmaguriauti mūsų maisto 
liekanomis. Gerai, kad mums 
nereikėjo tų šiukšlių rinkti ir 
valyti, tą padarydavo prižiū
rėtojas. Kas rytą tas prižiū
rėtojas aptvarkydavo aplinką, 
pripildavo visų — tiek vande
niu, tiek žeme važiuojančių 
mašinų motorus benzino. 

Vieną popietę didžioji Dana 
patyrusi meškeriotoja, pasi
ėmusi sliekų ir meškerę, iš
plaukė laiveliu į ežerą žu
vauti. O mergaitės June ta ir 
Sabina, paprašiusios rūkytos 
dešros (Viktorija manė, kad 
jos valgyti nori), sulipusios su 
meškerėmis į pririštą prie 
prieplaukos laivelį, užkabinu
sios ant kabliuko tos dešros 
gabaliukus, pradėjo prie kran
to gaudyti žuvis. Jos traukė 
sieksnines žuvis vieną po ki
tos, o Antanas vos spėjo tas 
žuvis nuo kabliuko nuimti ir į 
kibirą įmesti. Per trumpą 
laiką mergaitės sugavo 14 va
dinamųjų „blue gills^.Tuo tar
pu didžioji Dana, patyrusi 

Keptą paršiuką pjausto Ričardas 
(kairėje) ir prižiūrėtojas Doug. 

meškeriotoja, grįžo tuščiomis 
rankomis. Tai matydamas 
Vincas sako: „Ar jūs manote, 
kad žuvys yra kvailos, negi jos 
kabinsis ant kažkokios žalios 
mėsos, visiems aišku, ir žu
vims patinka rūkyta dešra". 

Sekmadienį važiavome į 
bažnyčią. Parapijonys — dau
giausia vokiečių kilmės ūki
ninkai. Mišios labai moder
nios — jei nežinotum, kad tai 
katalikų bažnyčia, nežinotum, 
kaip melstis. Grįžę iš bažny
čios, radome svečių. Prie atvi
ros verandos ant grotelių prieš 
saulę šildėsi metro ilgumo gy
vatė. Mūsų mergaitės pakėlė 
didelį triukšmą — norėjo ir 
matyti, ir kartu bijojo gyvatės. 
Atėjęs prižiūrėtojas paėmė gy
vatę ant pagalio ir išnešė į 
mišką. Sakė, kad ta gyvatė ne
nuodinga. Sekmadienį po pie
tų atvažiavo J im Liautaud su 
draugu ir savo seserimi. Jim 
ir jo draugas tą dieną išvažia
vo iš Utah valstijos ir važiavo 
motociklais 400 mylių. Sustoję 
Minneapolyje, pas seserį, pa
valgę pietus, su ja Kartu at
važiavo pas mus. Valgėm va
karienę visi kartu, dėkojome 
šeimininkams už jų svetin
gumą, nes tai buvo paskutinė 
mūsų vakarienė. 

Ir taip labai greitai prabėgo 
savaitė, nerūpestingos dienos 
pilnos malonumų. Bet gal ir 
gerai, nes jei būtume likę il
giau, tai būtume taip išpaikę, 
kad grį*? namo, nežinotu
mėm, kaip gyventi. Pirmadie
nį rinkomės savo daiktus, kad 
važiuotume namo. Vincas 
vaikščiodamas kalbėjo: „Ma
tai, iš Rojaus reikia grįžti na
mo". Mergaites ir jų mamas 
Gražina pasiėmė į lėktuvą, o 
mes. kadangi mūsų mašinos 
netilpo į lėktuvą, grįžome na
mo mašinomis. 

Vaikai, jų tėvai, mamos, sa
vanoriai ir komiteto nariai 
esame labai dėkingi Gražinai 
ir Jim Liautaud's už tokias 
gražias atostogas. Dėkingi 
žmonėms, kurie savo turtu 
dalinasi su kitais. 

B i ru t ė J a s a i t i e n ė 
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